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TUTANAK DERGİSİ 

93 üncü Birleşim 

12 Mayıs 1982 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

I, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 374 

II. — GELEN KÂĞITLAR 374:377 

III, — YOKLAMA 378 

IV, — BAŞKANLIK DİVANİNİN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 378 

1. — Cenevre'de yapılacak 35 inci Dünya 
Sağlılk Assamlbleisüne katılmak üzere, 3 - 8 
Mayıs 1982 tanilhleri arasımda İsviçre'ye gi
decek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kaya Kılıçturgay'a, Köy İşleri 'Ve Koopera
tifler Bakanıi Münir Raif Güney'in veöcilli'k 
ötmesinin uygun görüldüğüne dair Devlet 
Başkanlığı tezkeresi. (3/178) 378 

2 . - 5 - 7 Mayıs 1982 tarihlerinde Brük
sel'de yapılacak olan NATO Avrupa Grubu 
ve Savunma Planlama Komitesi Bakanlar 
Toplantısına katılmak üzere, Belçika'ya gide
cek olan MM Savunma Bakanı Ümit Ha
lûk Bayülken'e, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Zeyyad Baykara'nın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Devlet Baş
kanlığı tezkeresi. (3/177) 378 

YASAMA YILI : 1 

3. — 7 Haziran - 9 Temmuz 1982 tarih
leri arasında New-York*da yapılacak Bir
leşmiş Milletler II nci Silahsızlanma özel Ge
nel Kurulu toplantısına 11 - 12 Haziran 1982 
tarihleri arasında katılmak üzere Amerika 
Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Il'ter Türkmen'e, Devlet Bakanı İlhan 
Öztrak'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/191) 378: 

379 
4. — İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teş

kilatı (OEOD) Bakanlar Konseyinin 10 - 11 
Mayıs 1982 tarihlerinde Paris'te yapılacak 
toplantısına katılmak üzere Fransa'ya gide
cek olan Maliye Bakanı Kaya Erdem'e, Ti
caret Bakam Kemal Cantürk'ün vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Devlet Baş
kanlığı tezkeresi. (3/190) 379 

5. — Bor, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma
den'leri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin 
İşletilmesini Düzenleyen Kanun Tasarısı Hak
kındaki Geçici Komisyonda Azmi Eryıimaz' 
in istifası sonucu boşalan Üyeliğe, Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonundan Rahmi Ka-
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falhasanıoğlu'nun seçidiğine dair Komisyon; 
Başkanlığı tezkeresi, (3/179) 

6. — Danışma Meclisi Başkanlık Divanı 
ile Komisyon Başkanlarının müştereken yap
tıkları toplantıda Meclis çalışmalarıyla ilgili 
olarak alınan kararlara dair Başkanlık tez-
kferesi. (3/227) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İnşa Halindeki Taşınmaz Malların 
Satın Alınmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ba-

Sayfa 

379 

379:383 

383 

Sayfa 
yındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm 
ve Tanıtma ve Malî işler komisyonları ra
porları. (11/1114) (S, Sayısı : 118) 383:406 

X 2, — Türkiye Cumhuriyeti ile Libya 
Sosyalist Arap Halik Cemaihiriyesi Arasında 
OrtaJk Holding Şkketö Kurulması Hakkında
ki Anlaşmanın Onaylanırıasınlın Uygun Bu
lunduğuna Da'ir Kamun Tasarısı ve Malî İş
ler ve MİM Savunma, İçişleri ve Dış'işleri 
komisyonları raporları. (1/134) (S. Sayısı : 
122) 406 

«.>... » > • • « 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

IBu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Salih inal, çeşitli bakanlıklar ve bunlara bağlı 

taşra kuruluşlarında çalışan personel kadrolarının ye
tersizliği ite görev gereği verilen yan ödemeler ve 
özel hizmet tazminatlarının verilmesindelki dengesiz
lik Ve bu sorunların çözümlenmesi yönünde Maliye 
Bakanlığınca ne gibi hazırlıklar yapıldığı; 

Türe Tunçbay; 10 Mayıs 1982 günü başlayacak 
olan sakatlar haftası; 

Kamer Genç, kamu harcamalarında verimliliğin 
«ağlanması;, 

Konularında gündem dışı konuşma yaptılar. 

Ölüm cezasına hükümlü Mehmet Ali Uslü'ya ait 
dava dosyasının, Adalet Bakanlığına gönderilmek 
üzere Başbakanlığa iadesine; 

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Bakanüğı 
ile Kıbrıs Türk Federe Devleti Çalışma ve Sosyal 
GüvenUk Bakanlığı Arasında Sosyal Güvenlik Pro
tokolünün Uygulanmaya Konmasına Dair Kanun 

Tasarısının içtüzüğün 73 üncü maddesi uyarınca 
\geri gönderilmesinle dair, Başbakanlık tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Dudu Gül Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesinle Dair Kanun Tasarısının maddeleri ve 
iümlü kabul edildi. 

İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınma
sına Dair Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüş
meler tamamlandı. Birinci madde üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

112 Mayıs 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 1'8.551e son Verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğünün 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı. (1/344) (M. G. K.'den devir) (Danışma Mec
lisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonuna) 
(12.5.1982) 

2. — Toprak ve Tarım R.eformu Müsteşarlığının, 
1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/345) 
(M. G. K.'den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını 
inceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

3. — Ankara Üniversitesinin 1975 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/346) (M. G. K.'den de-
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vir» (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa- i 
yıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

4. — Bursa Üniversitesinin 1976 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/347) (M. G. K.'den de
vir) (Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1977 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/348) (M. G. K.' 
den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını înceleme 
ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
(1/349) (M.GJK.'den devir) (Damşma Meclisi Hesap
larım înceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğünün 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
(1/350) (M. G. K.'den devir) (Danışma Meclisi He
saplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 
12.5.1982) 

8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı. (1/351) (M. G. K.'den devir) (Danışma Mec
lisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonuna: 
12.5.1982) 

9. — Çukurova Üniversitesinin 1976 Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı. (1/352) (M. G. K.'den devir) 
(Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna : 12.5.1982) 

10. — Fırat Üniversitesinin 1976 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/353) (M. G K.'den de
vir) (Danışma Meclisi Hesaplarım inceleme ve Sayış
tay Komisyonuna : 12.5.1982) 

11. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1976 Bütçe Yı
lı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 1/354) (M. G. K.' 
den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

12. — Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 
1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/355) 
(M. G. K.'den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını 
inceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

13. — inönü Üniversitesi Rektörlüğünün 1978 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/356) (M. 
G. K.'den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

14. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1978 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı. (1/357) (M. G. K.'den devir) (Danışma 
Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyo
nuna : 12.5.1982) | 

— 375 

15. — Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün 1978 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/358) 
(M. G. K.'den devir) (Damşma Meclisi Hesaplarım 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

,16. — İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün 1977 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/359)) 
(M. G. K.'den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarım 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

17. — Orman Genel Müdürlüğünün 1975 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/360) (M. G. K,' 
den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

18. — Ege Üniversitesi Rektörlüğünün 1976 Büt
çe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 1/361) (M. G. 
K.'den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Ve Sayıştay Komisyonuna : 12.54982) 

19. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1978 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/362) (M. G. K.' 
>den devir) (Danışma Med'isi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

20. — Hacettepe Üniversitesinin 1978 Bütçe Yılı 
Kesinihesap Kanunu Tasarısı.; (1/363) (M. G. K.' 
den devir) (Danışma Medisi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonuna : 12.511982) 

211. — Devlet Üretme ÇJftliilkleri Genel Müdürlü
ğü 1978 Bütçe Yılı Kesinihesap Kanunu Tasarısı. 
(1/364) (M.. G. K.'den devir) (Danışma Meclisi He
saplarını inceleme1 ve Sayıştay Komisyonuna: 
12.5.1982) 

32. — Hudut ve Sanüler Sağlılk Genel Müdürlü
ğü 1978 Bütçe Yılı Kesinihesap Kanunu Tasarısı. 
<ıl/3Ö5) (M. G. K.'den devir) (Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna: 
1'2.5.198S2) , 

'23. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1978 Yılı 
Kesinihesap Kanunu Tasarısı. (1/366) (M. G. K.'den 
devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

24.: — Bge Üniversitesi 1977 Bütçe Yılı Kesinihe
sap Kanunu Tasarısı. (1/367) (ıM. G. K.'den devir) 
(Danışma Meclisi Hesaplarım İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna : 12.5.19812) 

125. — İktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 1978 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/368) 
(M. G. K.\İen devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

26. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1978 Yılı 
Kesinihesap Kanunu Tasarısı. (1/369) (M. G. K.'den 
devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyıonuna : .12.5.1982) 
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•27. — Anadolu Üniversitesi 1978 Bütçe Yılı Ke
sinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/370) (M. G. K.'den 
devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 112.54982) 

28. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
1978 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/371) 
ı(M. G. K.'den deVir) (Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

29. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1977 Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/372) (M. G. K.'den 
devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

30. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1977 Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/373) 
((M. G. K.'den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

311. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1977 Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/374) (M. G. K.'den 
devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

3'2. — Hudu't ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1977 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/375) 
(M.G.K."den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

33. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
ı(l/376) (M,G.K.Men devir) (Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 1(2.5.1982) 

34. — Erzurum Atatürk Üniversitesinin 1977 
Bütçe! Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/377) 
(M.G.K.'den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

35. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1977 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/378) ('M.G.K.' 
den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 
•ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

36. — İstanbul Üniversitesi 1977 Bütçe Yılı Ke
sinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/379) (M.G.K.'den de
Vir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 112.5.1982) 

3'7.; — Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1977 Bütçe Yılı 
Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/380) (M.G.K.'den 
deviir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

38. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1978 
Bütçe Yılı Kes'inhesap Kanunu Tasarısı. (1/381) (M. 
G.K.Men devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonuna : 12,5.1982) 

39. — Ege Üniversitesinin 1978 Bütçe Yılı Ke
sinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/3-82) (M.G .K.'den de
Vir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 12.5.11982) 

40. — Çukurova Üniversitesinin 1978 Bütçe Yılı 
Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/383) (M.G.K.'den 
devir) (Danışma Meclisi Hesaplarım İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 112.549812) 

41. — Bursa Üniversitesinin 1978 Bütçe Yılı Ke
sinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/384) (M.G.K.'den de
vir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 12.54982) 

42. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1978 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/385) (M.GjK.'den de
vir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 12.54982) 

43. — Atatürk Üniversitesinin 1978 Bütçe Yılı Ke
sinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/3İ86) (M. G. K.'den de
vir) (Danışma Meclisi Hesaplarınn İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 112.5.19812) 

44. — Selçuk Üniversitesinin 1978 Bütçe Yılı 
Kesirihesap Kanunu Tasarısı. (1/3187) (M. G. K.'den 
devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 1>2.5.1982) 

45. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin 1978 Büt
çe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/388) (M. G. 
K.'den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5498I2) 

46. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1976 Yılı 
Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/3,89) (M. G. K.'den 
devir) (Danışma Meclisi Hesaplarım İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : H2.549I8İ2) 

47. — Kayseri Üniversitesinin' 30.11.1978 Tarihin
den itibaren 4 Aylık Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
(1/390) (M. G. K.'den devir) (Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 
H2.549ı82) 

48. — Diyarbakır Üniversitesi 1978 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/391) (M. G. K.'den de
vir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : Ii2.5498i2) 

49. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1979 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı. (1/3912) (M. G. K.'den devir) (Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 
H2.54982) 

'50. — Diyarbakır Üniversitesii 1974 Bütçe Yılı 
Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/393) (M. G. K.'den 
devir) (Danışma Meclisi Hesaplarmı İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna ; İİ2.54982) 

— 376 — 
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151. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/394) (M. G. K.'den 
devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komıisyonuna : 1I2.5J1982) 

İSİ — Diyarbakır Üniversitesi 1977 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (11/395) (M. G. K.'den 
devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komıisyonuna : 112.5.1982) 

(53. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/396) (M. G. K.'den 
(devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 112.5.1982) 

54. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1979 Bütçe 
Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/397) (M. G. K.' 
den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna: 12.5.1982) 

55. — Karadeniz Tekni'k Üniversitesi 1979 Bütçe 
Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı, (1/398) (M. G. K.' 
den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme 
ve Sayıştay Komisyonuna : 112.5.19812) 

56. — Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1979 Bütçe 
Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/399) (M. G. K.' 
den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

57. — Çukurova Üniversitesi 1979 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/40K)) (M. G. K 'den de
vir) (Danışma Meclisi Hesaplarım inceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 12.5.1982) 

'58. — iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 1979 
Bütçe Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/4011) 
(M. G. K.'den devir) (Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 12.5.19812) 

(59. — Anadolu Üniversitesi 1979 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/402) (M. G. K.'den de
vir) (Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 112.5.1982) 

160. — Bursa Üniversitesi 1979 Bütçe Yılı Kesin
lhesap Kanunu Tasarısı. (1/403) (M. G. K.'den devir) 
(Danışma Meclisi Hesaplarım inceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna : 12.5.1982) 

161, — 1979 Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. 
(1/404) (İM. G. K.\len devir) (Danışma Meclisi He
saplarım inceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 
1İ2.5Jİ982) 

fl2. — tstanlbul Teknik Üniversitesi 1979 Bütçe 
Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/405) (M. G. K.' 
den devir) Danışma Meclisi Hesaplarım inceleme 
ve Sayıştay Komisıyonuna : 112.5.1982) 
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63. — Hacettepe Üniversitesi 1979 Bütçe Yılı Ke
sinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/406) (M. G. K.'den de
vir) (Danışma Meclisi Hesaplıarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna; 12.5.1982) 

164. — tstanlbul Üniversitesi 1978 Bütçe Yık Ke
sinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/407) (M. G. K.'den de
vir) (Danışma Meclisi Hesaplarım inceleme ve Sa
yıştay Komisyonuma : 112.5.1982) 

165. — Hudut ve Sahiller Sağlı'k Genel Müdür
lüğünün 1979 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı. (1/408) (M. G. K 'den devir) (Danışma Meclisi 
Hesaplarım inceleme ve Sayıştay Komıisyonuna : 
1I2.5Jİ982) 

166. — inönü Üniversitesi 1979 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı. (1/409) (M. G. K.'den devir) 
(Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna i 12.5.1982) 

167. — Ankara Üniversitesi 1977 Malî Yılı Ke
sinlhesap Kanun Tasarısı. (1/421) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 5.5.1982) (Danışma Meclisi Hesaplarını In-
celtemle ve Sayıştay Komisyonuna : 7.5.1982) 

68.; — 20132 Sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden 
Hiçfbir Adla Katılma Payı Alınmaması Haklkındaki 
Kanunun Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı. (1/425) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.5.1982) (Tarım ve Orman, 
Köy işleri ve Kooperatifler (Esas) ve Bütçe - Plan 
komisyonlarraa : 11.5.1982) 

69. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1980 Malî Yılı Kesinlhesap Kanunu Ta
sarısı. (1/426) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.5.1982) 
(Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay 
Komisyonuma : 11.5.1982) 

Teklif 
70. — Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NAR-

LIOĞLU ve 11 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. 
(2/40) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.1982) (Büt
çe - Plan Komisyonuna : 11.5.1982) 

Tezkere 
71. — Selçuk DURACMC üe Halil ESENDAĞ 

Haklarındaki ö lüm Cezalarının Yerine Getirilmesi
ne Dair Başbakanlık Tezkeresi. (3/163) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.54982) (Adalet Komisyonuna : 
11.5.1982)1 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekM Fenni tSLtMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : EvMya PARLAK, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Danışma Meclisimizin sayın üyeleri; 93 üncü Birleşimi açıyorum, 

III. — YOKLAMA 

IBAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — Cenevre'de yapılacak 35 inci Dünya Sağlık 
Assamblesine katılmak Üzere, \3 - 8 Mayıs 1982 ta
rihleri arasında İsviçre'ye gidecek olan Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay'a, Köy İsleri 
ve Kooperatifler Bakanı Münir Raif Güney'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Devlet Baş
kanlığı tezkeresi. (3/178) 

IBAŞKAN — Devlet Başkanlığının bir tezkeresi 
var okutuyorum.; 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Cenevre''de yapılacak 35 indi Dünya Sağlık Assamlb-

lesine katılmak üzere, 3 - 8 Mayıs 1982 tarihleri ara
sında İsviçre'ye güdecek olan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Balkanı Prof. Dr. Kaya KlLIÇTURGAY'ın dö
nüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Ra'if 
GÜNEY'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral1 

Devlet Başkanı 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulup 
2. — 5 - 7 Mayıs 1982 tarihlerinde Brüksel'de 

yapılacak olan NATO Avrupa Grubu ve Savunma 
Planlama Komitesi Bakanlar Toplantısına katılmak 
üzere, Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Baka
nı Ümit Halûk Bayülken'e, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Zeyyad Baykara'nın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Devlet Başkanlığı 
tezkeresi. (3/177) 

BAŞKAN — Devlet Başkanlığının diğer bir tez
keresini okutuyorum^ 

(BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re geçiyoruz. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

5 - 7 Mayıs 1982 tarihlerinde Brüksel'de yapıla
cak olan NATO Avrupa Grubu ve Savunma Plan
lama Komitesi Bakanlar Toplantısına katılmak üze
re, Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı 
Ümit Halûk BAYÜUKEN'in dönüşüne kadar; Mil
lî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Zeyyad BAYKARA'nın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

IBAŞKAN — Bilgilerinize' sunulur.; 
3. — 7 Haziran - 9 Temmuz 1982 tarihleri ara

sında Ne w - York'da yapılacak Birleşmiş Milletler 
II inci Silahsızlanma Özel Genel Kurulu Toplantısın-
na 11 - 12 Haziran 1982 tarihleri arasında katılmak 
üzere Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 
Dışişleri Bakanı, İlter Türkmen'e, Devlet Bakanı İl
han Öztrak'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/191) 

IBAŞKAN — Devlet Başkanlığının diğer bir tes
keresini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

7 Haziran - 9 Temmuz 1982 tarihleri arasında 
New - York'da yapılacak Birleşmiş Milletler II nü 
Silahsızlanma Özel Genel Kurulu Toplantısına 11-20 
Haziran 1982 tarihleri arasında katılmak üzere Ameri
ka Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Baka
nı İlter Türkmen'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakan-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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lığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. İlhan öztrak'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD) Bakanlar Konseyinin 10-11 Mayıs 1982 ta
rihlerinde Paris'te yapılacak toplantısına katılmak 
üzere Fransa'ya gidecek olan Maliye Bakanı Kaya 
Erdem'e, Ticaret Bakanı Kemal Carttürk'ün vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Devlet Başkanlığı 
tezkeresi. (3/190) 

BAŞKAN — Devlet Başkanlığının diğer bir tezke
resini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
Bakanlar Konseyinin 10-11 Mayıs 1982 tarihlerinde 
Paris'te yapılacak toplantısına katılmak üzere Fran
sa'ya gidecek olan Maliye Bakanı Kaya Erdem'in dö
nüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanı 
Kemal Cantürk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın tek- j 
lifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Bor, Asfaltit, Foskat, Demir Madenleri ile 
Nükleer Enerji ve Hammaddelerinin İşletilmesini Dü
zenleyen Kanun Tasarısı Hakkındaki Geçici Komisyon
da Azmi Eryılmaz'ın istifası sonucu boşalan üyeliğe, 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan Rahmi Kara- I 
hasanoğlu'nun seçildiğine dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. (3)179) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Sayın Hamdi Açan'ın bir tezkeresi var okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İlgi : 06-584 sayı ve 28 Ocak 1982 tarihli yazınız. 
Bor, Asfaltit, Fosfat, Demir Madenleri ile Nük

leer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini Düzenle
yen Kanun Tasarısı Hakkındaki Geçici Komisyonda 
Azmi Eryılmaz'ın Komisyonumuzdan istifası sonucu | 

i Komisyonumuz kontenjanında meydana gelen boş üye-
j lige Komisyonumuzdan Rahmi Karahasanoğlu seçil-
I mistir. 
I Saygı ile arz olunur. 

Hamdi Açan 
I Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 
6. — Danışma Meclisi Başkanlık Divanı ile Ko

misyon Başkanlarının müştereken yaptıkları toplantı
da Meclis çalışmalarıyla ilgili olarak alınan kararlara 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/227) 

BAŞKAN — Danışma Meclisi Başkanlığının bir 
tezkeresi var okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Başkanlık Divanı ile komisyon 

başkanlarının 5 Mayıs 1982 tarihinde müştereken yap
tıkları toplantıda 2 ve 7 nci maddedeki hususların Ge
nel Kurulun oyuna, diğer hususların Genel Kurulun 
bilgisine sunulması kararlaştırılmıştır. 

Arz olunur. 
' M. Vefik Kitapçıgil 

Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

Danışma Meclisi Başkanlık Divanı ile komisyon 
başkanlarının 5 Mayıs 1982 tarihinde müştereken 
yaptıkları toplantıda aşağıdaki 2 ve 7 nci maddele-

I rin Genel Kurulun oyuna diğer maddelerin bilgiye 
sunulmasına karar verilmiştir. 

1. Danışma Meclisinin bu tonlantı yılındaki 
önemli çalışmaları dikkate alınara'k, ülkenin acil ih
tiyaçlarına cevap verecek kanun tasarı ve tekliflerinin 
komisyonlarımızda öncelikle ele alınmasını teminen 
Hükümetle birlikte bir termin planı yapılması, 

I 2. Kanun tasarı ve tekliflerinin içtüzüğümüzün 
22 nci maddesi gereğince (konunun özelliğine göre) 
esas komisyona havale edilmesi, bu komisyonun ha
valesi yapılan diğer komisyonlardan veya kendisinin 
gerekli göreceği diğer komisyonlardan (tasarı ve tek
liflerin kopyası gönderilmesi suretiyle) bu komisyon
ları ilgilendiren hususlarda görüş alarak işi sonuç
landırması, 

3. Kanun tasarı ve teklifleri üzerinde eski usul
ler dairesinde çalışma başlamışsa, işe devam eden ko
misyonun çalışmasını sonuçlandırdıktan sonra dos-

I yayı esas komisyona göndermesi ve bu işlemi takiben 
I 2 nci maddedeki esaslara göre hareket edilmesi, 
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4. IKanun tasarı ve tekliflerini tetkik etmeye baş
lamış bulunan geçici komisyonların işlerini sonuçlan-
dırıncaya kadar faaliyetlerine devamı, 

'5. Kuruluş kanunu tasarı ve tekliflerinin teşki
latlanmayı gereklilik yönünden incelenmek üzere 
mevzu itibariyle ilgisi bulunan (zaruri bazı istisnaları 
saklı kalmak kaydıyla) esas komisyona, akçalı ve 
kadro yönünden incelenmek üzere Bütçe - Plan Ko
misyonuna sevk edilmesi ve Genel Kurul'a sunula
cak raporun esas komisyon raporu olması, 

6. Malî tşler Komisyonu ile Bütçe - Plan Ko
misyonuna havale edilecek kanun tasarı ve teklifle
rinden; 

a) Uzun vadeli planla doğrudan doğruya ilgili 
olan işlerle, kamu personelini ilgilendiren ve akçalı 
yönü ağırlık taşıyan kanun teklif ve tasarılarının esas 
komisyon olarak Bütçe - Plan Komisyonuna sevk 
edilmesi, 

ıb) Belirli bir Bakanlığın üstünde Devletin genel 
yapısıyla ilgili olup, akçalı yönü de bulunan kanun 
tasarı ve tekliflerinin esas komisyon olarak Bütçe -
Plan Komisyonuna havale edilmesi, 

c) Vergilerle ilgili tasarı ve tekliflerin esas ko
misyon olarak Malî tşler Komisyonuna sevk edil
mesi ve 2 nci m'adde gereğince işlem yapılmak üzere 
Bütçe - Plan Komisyonundan görüş alınması, 

d) Konusu itibariyle diğer komisyonlara havale 
edilen tasarı ve tekliflerden, akçalı işlerle de ilgisi bu
lunan bilumum işler hakkında Bütçe - Plan Komis
yonundan görüş alınması; 

7. Henüz çalışmaya başlamamış bulunan geçici 
komisyonlara havale edilen işlerin esas komisyonla
rınca öncelikle ele alınarak, 2 nci maddedeki esasla
ra göre bir an önce sonuçlandırılmaları ve bu kabil 
geçici komisyonların görevlerinin sona ermiş sayıl
ması, 

8. Gerekli ahvalde komisyonlara havale edilen 
işlerde yukarıdaki esaslar dikkate alınarak Başkanlık 
Divanınca lüzumlu tashihatın yapılması. 

M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
Danışma Meclisi 

Başkanı V. 
Başkanvekili 

Kâzım ÖZTÜRK 
Danışma MecMsi 

idareci Üye 

Fenni İSLİMYELl 
Danışma Meclisi 

Başkanvekili 

Mehmet PAMAK 
Danışma Meclisi 

Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Danışma Meclisi 

Kâtip Üye 
Rıfat BAYAZIT 
Adalet Komisyonu 

Başkanı 

Ethem AYAN 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 
Eşref AKINCI 

Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
ismail ŞENGÜN 

Malî tşler Komisyonu 
©aşkanıvekili 

R. Adli ONMUŞ 
Tarım ve Orman, Köy 
İşleri ve Kooperatifler 

Komisyonu 
Başkanı 

Muhalefet Şerhi : 

Kamer GENÇ 
Danışma Meclisi 

Kâtip Üye 
Hamza EROĞLU 
D. M. Hesaplarını 

inceleme ve Sayıştay 
Komisyonu 

Başkanı 
Turgut KUNTER 

B'ütçe - Plan Komisyonu 
Başkanı 

Nuri ÖZGÖKER 
iktisadî tşler Komisyonu 

Başkanı 

Hamdi AÇAN 
Sağlık ve Sosyal işleri 

Komisyonu 
Başkanı 

Ayhan FIRAT 
Bayındırlık, Ulaşitırma, 
îmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonu 

Başkanvekili 

2 nci m'adde gayet sarih olduğundan, 6 nci mad
denin (c) fıkrasına «sevk edilmesi» kelimesinden son
ra eklenen «ve ikinci madde gereğince işlem yapıl
mak üzere» ibaresinin gereksiz olduğu kanaatinde 
olduğumdan bu ibareye karşıyım. 

Turgut KUNTER 
ıBütçe - Plan Komisyonu 

Başkanı 
Muhalefet Şerhi : 

2 nci maddeyle 60 yılı aşkın uzun deneyim sonu
cu müesseseleşen komisyon çalışmalarına aykırı ola
rak kısıtlı sürede işleri yetiştirmek üzere iş hacmini 
azaltma amacına yönelik, yeni bir yöntem getirilmek
tedir. Yeni yöntem mevzuatımızın esasen içinde bu
lunduğu kargaşaya yenilerini ekleyecektir. Bu yönte
min yerine çalışmaların yoğunlaştırılması, gündüzler 
yetmiyorsa geceleri de çalışılması yoluna gidilerek 
kanunların teknik mükemmeliyetini zamana feda öt
memenin gerekliliğine inanıyorum. Kaldı ki, işlerin 
komisyonlarda süratle intacı konuya çözüm de ge
tirmeyecektir. Tasarı veya teklif natamam raporlar
la Genel Kurul gündemine sevk olunacak ve gündem
de sırasını bekleyecektir. 
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Diğer taraftan Vergi Kanunlarının esas komisyon I 
olarak Malî işler Komisyonuna havalesine de kar- | 
şıyınu j 

Vergi Kanunlarını Bütçeden ve plan hedeflerin- j 
den soyutlamak mümkün değildir. Planlı döneme I 
geçildiğinden bu yana Anayasa'nın 94 üncü ve 77 I 
•sayılı Kanunun öngördüğü biçimde uygulanagelmiş I 
ve Bütçe Kanunları yapılırken Vergi Kanunlarıyla J 
sağlanması düşünülen gelirler öncelikle göz önünde I 
bulundurulmuştur. Uzun vadeli plan da aynı şekilde I 
uzun vadede sağlanacak gelirlerle bağlantılıdır. Bu I 
nedenlerle Vergi Kanunlarının esas komisyon olarak I 
Bütçe - Plan Komisyonuna havale edilmesinin gerek- I 
ligine zaruret olduğu inancını taşıyorum. I 

Arz olunan nedenlerle 2 nci maddeye ve 6 ncı I 
maddenin (c) fıkrasına muhalifim. I 

Saygıyla arz olunur. I 
Kâzım ÖZTÜRK 
Danışma Meclisi I 

idare Amiri I 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisimi- I 

zin geçici komisyonlar hakkımda fikri ve temayülü I 
ortaya çıktıktan sonra, kanun tasarı ve tekliflerinin I 
komisyonlara havale edilmesi ve istenen süratle ne- I 
tice alınabilmesini temin zımnında komisyon başkan- I 
larıyla yapılan toplantıda bir Alt Komisyon teşkil I 
edilmek suretiyle kanun tasarı ve tekliflerinin komis- I 
yonlara Divanca nasıl sevk edileceğinin tespiti ön- I 
görüldü, I 

Alt Komisyon çeşitli toplantılar yaptı ve bu top- I 
lantılarda aldığı kararları 5 Mayıs günü komisyon I 
başkanlarımızın görüşüne sundu. Bu görüş sonunda I 
hazırlanan Rapor, biraz evvel okunmuş bulunuyor, i 
Bu Raporda bahis konusu edilen hususlar bilginize I 
sunulmuştur. 2 nci ve 7 nci maddeler de oylarınıza I 
sunulacaktır, I 

2 nci maddeyi tekrar okuyorum : I 
«Kanun tasarı ve tekliflerinin içtüzüğümüzün I 

22 nci maddesi gereğince (konunun özelliğine göre) I 
esas komisyona havale edilmesi bu komisyonun ha- I 
valesi yapılan diğer komisyonlardan veya kendisinin I 
gerekli gördüğü diğer komisyonlardan (tasarı ve tek- I 
liflerin kopyası gönderilmek suretiyle) bu komisyon- I 
lan ilgilendiren hususlarda görüş alarak işi sonuç- I 
landırması» sistemi getirilmektedir. I 

Gerçekte, bu sistem yeni bir uygulama almakla I 
beraber, içtüzüğümüzün 22 nci maddesinin izahı ve I 
açıklanmasından ibarettir. Yeni bir esas getirmiyor, I 
Divanın nasıl hareket edeceği hususumda bir esas tes- I 
pit etmiş bulunuyor. | 
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Bu itibarla bu maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
NECİP BİLGE — Usul meselesi. 
ABBAS GÖKÇE — Madde hakkında konuşaca

ğım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 

Gökçe, 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Mademki oylarımıza sunul

mak isteniyor, bu hususu biraz görüşmek maksadıy
la bir müzakere açılması ve hatta müzakereden ön
ce de bize dağıtılarak bir düşünme fırsatı verilmesi
nin uygun olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, müzakere açılması oyla
madan evvel mümkündür. Bu itibarla, müsaade eder
seniz müzakereye açalım, görüşleriniz saptandıktan 
sonra oylarınıza sunalım. 

Sayın Bilge; şunu ifade edeyim ki, komisyonla
rımıza bu konuda gerekli bilgiler komisyon başkan
larımız tarafından verilmiş bulunmaktadır veya ve
rilmesi iktiza etmektedir. Çünkü, çeşitli tarihlerde 
yapılan bu toplantılar, en son 5 Mayıs günü komis
yon başkanlarımızın ıttılaına sunulmuş bulunmakta
dır. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan; usul hakkında bir hususu yerimden söylememe 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Acaba Ana

yasa Komisyonu Başkanı bu toplantıya çağrıldı mı, 
Anayasa Komisyonuna bilgi verildi mi? Çünkü, İç
tüzükle ilgili konular, zannediyorum Anayasa Ko
misyonunu çok yakınen ilgilendirir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Hemen bunu cevaplamak için mü
saadenizi rica ediyorum. 

Anayasa Komisyonu arkadaşım tarafından davet 
edilmiş bulunmaktadır. O toplantıya iştirak edilme
mişti; seböbi bence malum değil. 

ORHAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN ALDIKAÇTI - Doğru değildir efen

dim. Anayasa Komisyonu toplantı halinde iken gel
diler, «Aşağıda sizi toplantıya çağırıyorlar.» dedi
ler. Bir komisyon başkanı bu şekilde çağırılmazdı; 
gelmedim. 

BAŞKAN — Takdir size ait efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Yerimden konuş

mama müsaade var mı efendim?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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MUSTAFA ALPDÜNDAR — Usulen bir mü
zakere açılabilmesi için, o konunun daha önceden 
üyelere dağıtılması gerekmektedir. Bizim de bir fikir 
verebilmemiz için, ne karar verilmek istendiği hu
susunda bir fikre varmamız gerekir. O bakımdan, 
çoğaltılarak üyelere dağıtılmak üzere bir sonraki top
lantıda görüşülmesi gerekir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın İğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim; 
Komisyon başkanları davet edilip orada müza

kere edildiğine göre burada tekrar bir müzakere 
açılması gereksiz gibi, görünüyor; çünkü o zaman 
Komisyon başkanlarını toplayıp fikirlerini almanın, 
tartışıp bir sonuca bağlamanın bir anlamı kalmıyor. 
Bu bir. 

ikincisi : Bir de «Term'in Planı» diye bir laf ge
çiyor orada. Onun da istirham ederim, mümkünse 
«Zamanlama» şeklinde düzeltilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan; 
Komisyonların ayrı ayrı mütalaası alınarak gö

rüş tespit edilmiş değildir. Bunun, Genel Kurulu 
bağlayıcı nitelikte olması mümkün olamaz, içtüzük
te önemli nitelikte değişiklikler taşıyor. Bu itibarla, 
görüşme açılmasında büyük zaruret vafdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; 
Okunan madde îçtüzüğün 33 üncü maddesine ay

kırı bulunmaktadır. îçtüzüğün 33 üncü maddesinin 
2 nci fıkrasını okuyorum : 

«Bîr komisyon, kendisine havale edilen tasarı 
veya teklif yalhüt herhangi bir mesele için, bir baş
ka komisyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli görür
se, tasarı veya teklifin o komisyonda görüşüldükten 
sonra iadesini isteyebilir. 

Yani, bunun dışında muayyen bîr konuda diğer 
komisyondan görüş isteyemez; ancak tümünü gönde
rir, tümünün incelenmesini ve nümü hakkında görüş 
isteyebilir, içtüzüğümüzün 33 üncü maddesinin 2 nci 
fıkrası bu hususu amir bulunmaktadır. Başkanlar 
Kurulu kararıyla içtüzük değiştirilemez Sayın Baş
kan. Bu bakımdan ben karşıyım. 

'BAŞKAN — Başka bir görüş var mı efendim?.. 
ABBAS GÖKÇE — Ben esas hakkında, madde 

hakkında konuşacağım. 

KAMER GENÇ — Ben usul hakkında konuş
mak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim, mü
saade eder misiniz?.. 

Sayın Gökçe, önceden bir usulü tespit etmemiz 
iktiza etmektedir. O usul de şu : 

Bir kısım arkadaşlarımız biraz evvel okunan met
nin dağıtılması suretiyle arkadaşlarımızın meseleyi. 
tetkik etmelerine imkân verilmesini talep etmekte
dirler. Bu İtibarla, önce bu usulü oylayacağım, bi-
lahara bu usul kabul edilmediği takdirde esas hak
kındaki görüşleri rica edeceğim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, ben usul 
hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Şimdi efendim, bizim bir 
gündemimiz var; içtüzüğün 48 inci maddesine göre 
tespit edilmiş bir gündemimiz var. Bunun birinci 
maddesinde Başkanlığın Genel Kurula sunuşları var
dır. Bu sunuşların, özel bir gündem oluşup yapılaca
ğı inancında değilim. 

Bugün bizim bu konu üzerinde müzakere açma
mız, bana göre tespit edilen gündeme ve Tüzüğün 
48 inci maddesine aykırıdır. Benim kanaatime göre, 
bu konuda eğer müzakere açılacaksa bunun başka 
'bir gündem konusu olarak tespit edilip Genel Kuru
la getirilmesi gerektiği inancındayım. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim. 
Zaten bilindiği gibi içtüzük değişikliği için bazı ça

lışmalar vardır. Bu, şimdi bahsedilen konu da bir 
nevi içtüzük değişikliğini içermektedir. Dolayısıyla, 
o İçtüzük, görüşmeleri içinde konu edilebilir. Ayrıca 
görüşmeye gerek yoktur kanısındayım. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın üyeler; 
Bu konudaki fikrimi, düşüncemi sizlere ifade et-

mek durumunda olmadığımı takdir edersiniz. Bu iti
barla, meselenin bir başka toplantıda ariz amik gö
rüşülmesi için sizlere biraz evvel arz ettiğimiz iki 
maddeyi de kapsayacak bir not verilmesinin isa
betli olacağı kanaatini taşıyorum. Bunu temin ettik
ten sonra meselenin gene «Sunuşlar» bahsinde bir mü
zakere konusu yapılması isabetli olacaktır. Bir baş
ka yerde «Sunuşlar»ın dışında bir başka gündem 
maddesi yoktur, içtüzük, esas itibariyle Danışma Mec-
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lisinin nasıl bir programla görüşeceğini tespit etmiş
tir. Bu itibarla, müteakip toplantıda «Sunuşlar» bah
sinde görüşmek üzere şimdilik konuyu diğer bir top
lantıya talik ediyorum. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Çoğaltılıp dağıtıl
sın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim, onu ifade ettim esas 
itibariyle. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alın
masına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Malî İs
ler komisyonları raporları. (1/114) (S. Sayısı : 118) 
(D 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizde bulunan, İnşa Halindeki Taşınmaz 

Malların Satın Alınmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Malî İşler Komisyonu Raporu üzerinde görüşmelere 
devam ediyoruz. 

Komisyonun yerini almasını rica ediyorum. 
Sayın Maliye Bakanlığı Temsilcisi, yetki belgenizi 

rica ediyorum. 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İnşa Haindeki Taşınmaz Malların Satın Alınma

sına Dair Kanun Tasarısının Yüce Meclisinizde gö
rüşülmesi sırasında hüviyeti aşağıda yazılı kişinin Ba
kanlığımı temsile yetkili olduğunu saygıyla arz ede
rim. 

Kaya Erdem 
Maliye Bakanı 

Adı ve Soyadı : Şafak Kaynak 
Görev Unvanı : Millî Emlak Genel Müdür Yar

dımcısı. 
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, Başbakanlık 

tarafından çağırılmış bulunduğu için bu Kanun Tasa
rısının müzakeresinde Maliye Bakanlığını temsilen Sa
yın Şafak Kaynak bulunacaktır. 

Sayın üyeler; 
Bahis konusu Kanun Tasarısının Birinci maddesi 

üzerinde sayın üyelerimiz konuşmuş idi. Şimdi, Hü
kümete ve Komisyona söz vereceğim. 

Hükümet veya Komisyon?... 
Buyurun Sayın Şengün. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANVEK1L1 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

(1) 118 S. Sayılı Basmayazı 10 Mayıs 1982 tarih
li 92 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Geçen Birleşimde görüşmeye başladığımız İnşa 
Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınmasına Dair 
Kanun Tasarısının' 1 inci maddesiyle ilgili olarak kı
sa bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

Değerli üyeler; 
Bu Kanun Tasarısından gaye, bugüne kadar dev

let sektöründe birikmiş olan sıkıntıyı gidermektir. 
1982 Bütçesini burada hep beraber görüştük. Bu Büt
çe, Devlete takriben 10 milyar liralık sarf yapma im
kânı veriyordu, istimlâk, bina satin alma, binaları ta
mamlama babında. 

Geçen Birleşimde ifade etmeye çalıştığım gibi, el
de mevcut bu ödeneğin yıl sonuna kadar sarfedilme-
si imkânı, getirilmiş olan bu Tasarı ile daha kolay hale 
gelmektedir. 

Gene bildiğiniz gibi, Devlet Planlama Teşkilatı 
uzun yıllardan beri devam ettirmekte olduğu bir pren
sibi, 1982 Bütçesi ile bir ölçüde hafifletmiş ve Devle
timizin, devlet dairelerimizin ihtiyacı olan daireleri ve 
devlet memurları için gerekli olan lojmanları satın ala
bilmeye imkân veren Bütçemize birtakım ödenekler 
koymuştur. 

Bu nedenle, Maliye Bakanlığı şimdiye kadar Mec
lislerimize sunduğu tasarıların belki en pratik olanla
rından birini sevk etmiş ve gene bildiğiniz üzere Ta
sarı bir yüce komisyonumuzda ret ve Malî İşler Ko
misyonunda da kabul görmüştü. 

Tasarıya yöneltilen veya Tasarının 1 inci madde
sine yöneltilen tenkitlerden bir tanesi, Devlet İhale 
Kanunu Tasarısı ile ilgili idi. Devlet İhale Kanunu Ta
sarısı Meclisimizin komisyonlarında uzun zamandan 
beri görüşülmektedir. 

Bayındırlık Komisyonumuz takriben 90 madde tu
tan bu yeni ve birtakım orijinal1 uygulamaları kapsa
yacak olan Tasarıyı görüşmüş ve İktisadî İşler Ko
misyonumuza sevk etmiş bulunmaktadır. Tasarı şu 
anda İktisadî İşler Komisyonumuzun gündemindedir. 
Ancak, bu Tasarı Meclislerimize geçen yılın sonlarına 
doğru ve takriben Aralık ayı başında sevk edilmiştir 
ve bugün Mayıs ayının 13'üncü günü ancak İktisadî 
İşler Komisyonunda görüşülebilmektedir. Hepimizin 
malumu olduğu üzere, komisyonlarımız fevkalade 
önemli tasarılarla yoğun bir çalışma içindedir ve bu 
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Tasarıya ancak İktisadî İşler Komisyonumuzda bu- I 
günlerde sıra gelmektedir. I 

Devlet İhale Kanun Tasarısı bundan sonra Malî I 
İşler Komisyonumuza da gelecektir ve tahmin edi- I 
yorum bu bir süre sonra ancak Malî Işlier Komis- I 
yonuna gelecektir. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
IBu nedenle, Devlet İhale Kanun Tasarısı daha I 

bir süre ktomisyanlanmızda görüşülecek ve Genel I 
Kurulumuza sanıyorum ancak birkaç ay sonra, bel- I 
ki de büyülk bir ihtimalle sonbaharda iridirilebile- I 
çektir.) I 

(Değerli arkadaşlarım; I 
[Halbuki, önümüzde bulunan ve görüşmekte ol- I 

duğumuz Tasarı geçen yılın sonunda, takriben Ara- I 
lığın 29'uınıda Sayın Başbakanım imzası ile Meclisi- I 
mize gönderilmiiştir ve Meclisimize gönderilirken dü
şünülen bu Tasarının biran önce kanunlaşacağı ve I 
kanunlaştıktan sonraki iki yıl içinde, yani 1982 ve I 
1983 yılları içinde uygulama imkânı bulacağadır. Ma- I 
yıs ayının ortalarmdayız, bu Tasarı ancak bugün ve 
oundan önceki Birlerimde Meclisimizde' görüşülefoil- I 
mdktedir, yani il'güli Bakanlıklara tanıyacağımız sü- I 
renin bir kışımı zaten Meclislerimizdeki müzakereler I 
suretiyle sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Değeri arkadaşlarını; I 
(Bu Tasarımın niçin 1983 yılı sonu itibariyle uygu- I 

lama imkânını yitirmesi düşünüldüğü konusunda 
bazı üyelerimizden sualler varit olmuştur. Eğer bu I 
Tasarı 1984 yılını da içîne alsaydı ya da gene bazı I 
çok değerli üyelerimizin ifade ettikleri gibi, devam- I 
lılik şeklinde bir kalbul görürse veya görmüş olur
sa, o takdirde değerli arkadaşlar bumdan böyle ba
kanlıklar yatırım programları yapmak külfetini bir 
yana bırakalbilmiş olacaklardır. Önümüzdeki yıl
larda bakanlıklar nasıl olsa benim ihtiyacım orta
ya çıkınca yarım kalmış bir inşaatı satın alır, ta
mamlatır, onu ihtiyacım için kullanırım düşüncesin
de olalbilecekler, böyle bir uygulamayı kendileri yö
nünden daha kolay bulacaklar ve bu nedenle de da
ha önce herhangi bir program yapmadan, eğer büt
çelerimde ödenek varsa ve eğer ihtiyaç o anda orta
ya çıkmışsa, bu Tasarının kanunlaşması halinde bu 
kanundan bilistifade hiçbir programa gitmeden ifa- I 
tiyaçlarını karşılar hale geleceklerdir önümüzdeki 
yıllarda. I 

Ütşte bu nedenle, Hükümet ve Komisyonumuz Ta
sarının kanunlaştığı takdirde, kanunun sona erme 
süresini 1983 yılı olarak noktalamak zaruretini duy- I 
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muştur ve bu zarureti duyarken de yıllardan beri bi
rikmiş olan ihtfıyaçlarra biran önce karşılanması pren
sibinden, noktasından hareket etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
2490 sayılı İhale Kanunu biliyorsunuz yürürlük

tedir, 2490 sayılı İhale Kanununun hükümlerinden 
farklı olarak bu Tasarının getirdiği yenilik sadece 
ve sadece şundan ibarettir: Henüz bitirilmemiş bir 
binanın bakiye inşaatının pazarlıkla yapılması ko
nusunda ilgili bakanlıklara yetki tanımaktadır. Bu
nunla beraber 2490 ve diğer ilgili kanunların hü
kümleri yürürlükte ve geçerliktedir ve bu 2490 sa
yılı Kanun bu Tasarının yanı sıra aynen uygulana
caktır. Komisyonlar kurulacaktır, Bayındırlık Ba
kanlığına gidilecektir, imar durumu sorulacaktır, 
takdirler yapılacaktır, projeler incelenecektir vesaire, 
vesaire. 

IBu durumda Tasarının getirdiği yenilik sadece 
ve sadece (tekrar ediyorum) henüz bitirilmemiş bir 
'binanın bakiye inşaatının pazarlıkla yapılması ko
nusunda ilgili bakanlıklara yetki vermekten ibaret
tir, 

Değerli arkadaşlarımı; 
(Bir sayın üyemiz «20 küsur yıldan beri neredey

dik, bu Tasarı daha önceden niçin getirilmedi, bu 
Tasarı ile Devlet daireleri gecekondu görünümüne 
(bürüneceklerdir» şeklinde bazı görüşler ve tenkitler 
ileri sürmüşlerdir. 

Arkadaşlar;! 
Devlet Planlama Teşkilatımız sanıyorum 1980 yıl

larına gelinceye kadar bina yapımları ve bina alım
larıyla ilgili ödenekleri verimli yatırımlar olmadık
ları mülahazasıyla bütçelerimizde bir ölçüde ihmal 
etmiştir. Bütçelerimize bu konularda ödenek konul
masında çök sımısır davranılmıştır ve bu nedenle yıl
ların birikimi de ortaya çılkımıştır. Devlet da'ireleri 
oturacak konuttan, Devlet memurları ikamet ede
cekleri konuttan yoksun kalmışlardır. Bu uygulama 
1980 yılından sonra bir ölçüde terkedilmeye başlan
mış ve 19812 Bütçemize de bu konuda 1 0 - 1 1 mil
yar dolayında bir Ödenek konmuştur. 

IDeğerli arkadaşlarım; 
Devlet dairelerinin bu Tasarı ile bir gecekondu 

görünümüne büriinımıelleri imkânı hemen hemen hiç 
yoktur. Devlet daireleri imkânlar içinde eğer kendi
lerine 'bitmemiş yapılan kullanmak ve tamamlata
rak kullanmak imkânı verdiği takdirde sanıyorum 
bugünkü uygulamanın üstünde bir genişlik içinde 
hareket etmiş olacaklarından daireler, kendilerine 
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yaraşır ve vatandaşa daha iyi hizmet verebilir ko
nutlara, müesseselere, binalara sahip olacaklardır. 

IBir değerli üye arkadaşım benimYüce Meclisinize 
yaptığım kısa bir maruzatı ıburada dile getirdi ve dedii-
ler ki, «ödeneğin var olduğunu; fakat mevzuatın 
yetersiz olduğunu söylemişim ve bu nedenle öde
nek; diğer yıla sarkmasın, kullanılmaz duruma düş
mesin diyerekten biz bu Tasarıyı kabul etmişiz» 

Hayır arkadaşlar böyle bir düşünce kesinlikle 
olamaz. 1982 Bütçesini burada o arkadaşım gibi 
'bendeniz ve büyük bir çoğunluğumuzla onayladık. 
1982 Bütçesinde' ihtiyaç dışında herhangi bir mad
de için Ödenek konulduğunu zannetmiyorum. Arka
daşım belki kırtasiye ökîendklerini kastetmiş olabilir. 
Biliyorsunuz kırtasiye Ödeneklerinde uygulama yıl so
nunda bu tdkrar Hazineye geri dönmesin ödenek di-
yerelk, bu paranın biran önce1 Deflet dairelerinde 
kullattilması şdklinde olabilmiştir bugüne kadar. An
cak, Devlet yapıları için, devlet yapılarının tamam-
latılmıa'sı için böyle bir düşünce kesinlikle varit ola
maz, ihtiyaç ortadadır, ödenek mevcuttur; ancak 
mevzuat yetersizdir. Bu Tasarı ile idare, bugüne ka
dar getiirdiği en pratik Tasarılardan birini Mecli
simize getirip sunmakta ve böylece ö'deneikleri za
manında sarf edebilmek, Devletimize, dairelerimi
ze bina imkânı tanıyabilmek için bu Tasarı ile hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

•Değerli arkadaşlarım; 
Sanıyorum maddelerin müzakeresine devam edin

diğinde Komisyonumuzun niçin % 40 % 25'e in-
dirifdiği izah edilecek, Tasarı üzerinde diğer arka
daşlarımızın yönelttikleri ve bu arada Başkanlığımı
za sundukları önergeler üzerinde tartışılacaktır. Be
nim kıymetli vakitlerinizi hemen işin başında al
maktan kastım, bazı yanlış anlaşılmaları mümkün ol
duğu kadar gidermek ve sonuçtan Tasarıyı Yüce 
Meclisimizin yüksek tadirlerine daha iyi bir şekil
de takdim edebilmekten ibarettir. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şertgün. 
IHükülmet bir açıklama yapacak mı efendim?... 

Hükümet adına?.., 
IMALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞAFAK 

KAYNAK. — Sayın Başkanım ilave edeceğimiz bir 
husus yok. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, ben bir so

ru sormak istiyorum, ister Hükümet, ister Komisyon 
cevaplandırsın. 

IBAŞKAN — Siz komisyon üyesi midiniz?... 
KAMER GENÇ — Komisyon üyesi olmakla be

raber Tasarıya karşıyım, şerhim var, 
IBAŞKAN — Muhalefet şerhiniz var?..< 
KAMER GENÇ — Karşıyım efendim Tasarıya. 

Söz verirseniz?..., 
IBAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. «Ta

sarıya muhalifim» demişsiniz. 
Buyurun Sayın Genç. 
(KAMER GENÇ — Şimdi efendim İmar Yasa

sına göre ve Danıştay ek içtihat kararına göre bir 
taşınmaz imar planında hangi amaca tahsis edilmiş
se ancak o amaçla kullanılır. Şimdi getirilmek isteni
len tasarı ile deniliyor ki, «İdare edip de mahalle ara
sında imar planında mestken sahasına tahsis edilmiş 
bir taşınmazı alacak, resmî bir binanın hizmeti için 
yapıp bitirecek pazarlıkla» şimdi bu taşınmazın kom
şusu bulunan vatandaşın menfaat ilişkisi olduğu için, 
Danıştaya bu gibi hallerde verilen ruhsatın iptali 
'için dava açılacaktır ve Danıştayın bugüne kadar 
tdbellür etmiş içtihatlarına göre de Danıştay bu su
retle başlanılan yapının ruhsatını iptal edecektir ve 
bü yapı bu halde kalacaktır. Bu hale Sayın Komis
yon ve Hükümet nasıl bir çözüm getiriyorlarsa onu 
öğrenmek istiyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Hükümet olarak söz veriyorum, buyurun efen

dim. 
IMALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞAFAK 

KAYNAK — Maalesef Türkiye'de yapılaşma, Hü
kümet binalarının yapılaşması sağlıklı olmadığı için 
şu anda da resmî daireler ticarî binalarda, konut
larda faaliyetini sürdürmektedir. Bu yapı satın alın
dığı zaman mahallî belediyeden imar planı tadilatı 
istenecek ve resmî bina sahasına çevrilecektir. Ka
mulaştırma sistemlinde de uygulanan yöntem bu
dur., Bu noksanlık kendi prosedürü içinde halledi
lecektir. 

IBAŞKAN — Evet bu ifadeniz zapta geçmiş bu
lunuyor. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Soru rice edeyim Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Efendim tatmin olmadım o 

konuda; yani imar planında değişiklik yapılmak 
suretiyle bu resmî hizmet binası alanına alınacak bir 
taşınmazsa zaten belirli bir süre alacaktır ve o za
man kaba inşaatı yahut yarım bir inşaatı teslim alıp 
•da bunu tamamlatacağı yerde, son Emlak Kanunun
da yapılan değişiklikle idareye bu gübi yerlerin belli 
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devrelerde kamulaştırma yetkisi verilmiştir, o zaman 
idare burada bence gereksiz bir iş peşinde koşmak
tadır. 

BAŞKAN — Evet efendim, 
Buyurun,. 
İMALİME BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞAFAK 

KAYNAK — Arz edeyim. Bazı binalarda da ida
re imar riizaımma aykırı oturmak zorumda kalacak
tır. Şöyle ki, bir yapının (ticarî sahadadır) vergi 
dairesi olarak ihtiyaç duyduğumuz iki katını satın 
alıyoruz. Bir binanın iki katı resmî kullanım alanın
da, dört fcatı ticarî alanda olmaz. Burada zaruret 
bizi ticarî binanın içlinde faaliyet göstermeye' zorla-
malktadır ve uygulama bu yöndedir. Bu resmî bina
ların plan ve program içinde yapılamamasının bir 
tabiî sonucudur, Türkiye'nin her yerinde de bu tip 
binalarımız vardır. 

(BAŞKAN — Konuşmanızın başında ifade etti
ğiniz düimleyi teikrar rica edebilir miyim?... 

(MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞAFAK 
KAYNAK — Bazı yapılarımız kısmî olarak satın 
alınmaktadır. Mesela bir işhanının giriş katı veya
hut ikinci, üçüncü katlan resmî daire ihtiyacı için sa
tın alınmakta, üst katlar malikte bırakılimaktadır. 
Şimdi bir yapının zemin katı resmî alanda, ikinci, 
üçündü katları ticarî alanda olamaz; bu yapı ya ti
carî alandadır ya resmî alandadır. 

İBAŞKAN — Sayın Kaynalk, şöyle bir ifadeniz 
oldu; dinleyebildiğim kadarıyla, derisiniz ki, «İmar 
nizamına rağmen biz oturmalk durumunda kalaca
ğız.» Lütfen Hükümet Temsilcili olarak bu ifadeyi 
kullanmayınız.,' 

IMAUİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞAFAK 
iKAYNAK — Çünlkü bunun meVzuata fazla aykırı ol
duğunu da sanmıyorum. 

İBAŞKAN — Müsaade ederseniz böyle bir cüm
leyi Hükümetin Temsilcisi sarf etmemiş olsun ve 
zabıtta geçmesin^ 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞAFAK 
KAYNAK — Emredersiniz... 

İBAŞKAN — Devlet mevzuata rağmen iş yapmaz. 
Devam eldiniz efendim.̂  
IMALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞAFAK 

KAYNAK — Ticarî bir alanda resmî hizmet bina
sının yapılmasında da fazla bir sakınca olduğunu 
sarılmıyoruz. Çünkü, resmî dairelerin özellikleri, teh
likeli faahtyet sürdürülen işler değildir. Binalar sa
tın alrnrıiken de, resmî hizmetin yapılmasına fennî 
olarak uygun olup olmadığı Bayındırlık: elemanların- | 

— 38$ 

ca kontrol edilmekte ve Bayındırlık elemanı kulla
nılması düşünülen amaca elverişli demedikçe hiç
bir yapı satın alınmamaktadır. 

Arz ederilm,j 
'BAŞKAN — Teşefckür ederimH 

Soru var mı eefndüm?.,. Soru yok. 
Önergelere geçiyorum: ve önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının maddele

rinin aşağıdaki gübi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ahmet Senvar DOĞU Akif ERGİNAY 
Madde 1. — 2490 sayılı Kanun hükümlerine 

göre pazarlıkla, Devlet daire ve müesseseleri yerle
şim ve mesken ihtiyaçları 'için Bayındırlık Bakanlı
ğının vereceği değerlendirme! raporlarına göre, inşa 
halindeki binalar satın almaya, inşaatın tamamlattı
rılması için inşaat sözleşmesi yapmaya ilgili bakan 
yetkilidir., 

İBAŞKAN — Efendim 8 önerge vardır, bu önerge
leri sırasıyla okutuyorum, ondan sonra teker teker 
bunların müzakeresine başlayacağız. 

AKİF ERGİNAY — 2 nci madde var, o sonra 
mı?.., 

İBAŞKAN — Onu 2 nci maddenin müzakeresi sı
rasında okutacağım. 

iDiğer önergeleri okutuyorum. 

Danışıma Meclisi Başkanlığına 
İnşa halindeM taşınmaz malların satın alınma

sına dair Kanun Tasarısı hakJkında'ki önerim ektedir. 
(Muhsin Zdkâi BAYER 

«jMADDE 1. — ,21490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre pazariılkla, mesken ihtiyaçları için inşa halinde-
'ki binaları Bayındırlık Bakanlığınca tespit edilecek; 
değerlendirme raporu ve imar planlarına göre salını 
almaya, inşaatın tamamlattırılması için inşaat sözleş
mesi yapmaya Bakanlar Kurulu tarafından tespit edi
lecek ihtiyaca göre ilgili balkan yetkilidir.» 

Recai DİNÇER İsmail Hafckı DEMİREL 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 inci mad-

desiinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

MADDE l. — 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
ıgöre kamu görevlilerinin konut ihtiyaçları için inşa 
halindeki binaları satın almaya, inşaatın tamamlattı
rılması için inşaat sözleşmesi yapmaya ilgili Bakan 
yetkilidir. 

Recai DİNÇER İsmail Hafckı DEIMİREL 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 1 inci maddesinin : 
«2490 sayılı Kanun hükümlerine göre pazarlıkla, 

kamu sektöründe çalışanların konut ihtiyacını karşıla
mak için inşa halindeki binaları satın almaya, inşaatın 
tamamlattırılması için inşaat sözleşmesi yapmaya il
gili Ba'kan yetkilidir,» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

iîsa VARDAL Şeraitin YARKJN 
Beşir HAMIİTOĞULLARI Hayati GÜRTAN 

Vahap GÜVENÇ Türe TUNÇBAY 
(Bahtiyar UZUNOĞLU Ayhan FIRAT 

(Halil EVLİYA 

Damşma Meclisi Sayın Başkanlığına 
U'1'8 Sıra Sayılı, İnşa Halindeki Taşınmaz Malla

rın Satın Alınmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci 
maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
LütfuHaih TOSYALI 

«Ancak, pazarlık kararı verilmeden önce inşaatın 
imar durumuna uygunluğu, bulunduğu yere göre il 
imar müdürlüğünden veya ilgili belediyeden yazı ile 
belgelendirilir.» 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
/Hl'8 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesi

ne aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Uütfullaih TOSYALI 

«Diğer taraftan pazarlık komisyonu; arsa için il
gili belediye, ticaret odası ve vergi dairesinden araş
tıracağı değerlere göre hesaplanacak bedele, inşaatın 
tümü için Devlet Planlama Teşkilatı ve Bayındırlık 
'Bakanlığınca kabul edilen ortalama metre kare ma
liyet esası üzerinden hesaplanan bedel eklenmek su
retiyle bulunacak değerden daha yüksek bir miktar
da pazarlık kararı veremez.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 1 inci maddesinin, 

maksada dalha iyi hizmet edebilmesi için, aşağıdaki şe
kilde tedvinini müsaadelerinize arz ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak izah edilecektir. 
Saygılarımla. 

A. Mazlhar HAZNEDAR 

«MADDE 1. — 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre (ön teklif isteme ve pazarlıkla) Devlet daire ve 
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müesseseleri yerleşim ve mesken ihtiyaçları için inşa 
halindeki binaları satın almaya, inşaatın (öncelikle 
satan müteahhide ve bu mümkün olmazsa başka
sına) tamamlattırılması için inşaat sözleşmesi yapma
ya ilgili 'bakan yetkilidir.» 

Danışma Meclîsi Başkanlığına 
tnşa Halindeki Taşınmaz Mıalların Satın Alınma

sına Dair Kanun Tasarısının ilişikteki şekilde değişti
rilmesini teklif ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
ıMADDE 1. — Kamu konut ihtiyaçları için inşa 

halindeki binaları satın almaya, inşaatın tamamlan
ması için pazarlıkla inşaat sözleşmesi yapmaya ilgili 
Balkan yetkilidir. 

Ahmet SAMSUNLU 

IBASKAN — Önergeler üzerinde müzakereye baş
lamadan önce, Sayın Şerafettin Yarkın'a söz veriyo
rum. 

Sayın Yarkın, Tüzüğün 516 ncı maddesi gereğince, 
ıbir önceki tutanakta, Hükümet Temsilcisinin yaptığı 
konuşmayla ilgili, kendi beyanı üzerine yaptığı ko
nuşmayla ilgili bir konuda açıklama yapmak ister. 

Yalnız, açiklamaya mün'hasır olmak üzere söz 
veriyorum; buyurun. 

(ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

IBu Tasarı ile ilgili olarak Pazartesi günü yapı
lan Birleşimde, tümü üzerinde yaptığım konuşmam
dan sonra, Sayın Hükümet Temsilcisi, benim konuş
mamın bir yerine değinerek şöyle bir beyanda bu
lunduğumu ifade ettiler : 

«Bu geçici kanun düzenlemesi Kanun tekniğine 
uygun değildir.» şeklinde, yani, geçidi kanun düzen
lemesi yapılamaz, şeklinde bir ifade kullandığımı be
lirttiler ve cevap olarak da, «Sorun geçici ise, ihtiyaç 
geçici ise, geçici kanun çıkar.» dediler. 

Tutanaklara baktım, çünkü böyle bir ifade kullan
dığımı hatırlamıyordum; ama yine zabıtlara baktım, 
tutanakların tümünü inceledim, benim bu konuyla il
gili beyanım şöyle olmuştur : 

'«(Bayındırlık ve Ulaştırana, imar iskân, Turizm ve 
Tanıtma raporundan bir Cümleyi alarak... (Ki, o cüm
le aynen şöyleydi) «Diğer yönden, % 40fı tamamlan
mış olması ve 19183 yılında Ibiitirilmesinin taahhüt edil
mesi hükmü, 19ı8l2 yılından sonra yarım kalmış yapı 
alınmasını öngörmektedir ki, belli bir maksatla, be
lirli hir dönemde, belirli yarım kalmış bazı binaları 
satın alma, kanun fikriyle (bağdaşmamaktadır.» şeklin
deki görüşe kaltuldığıımı ve gerçekten, ancak «heMi 'bir 
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donemde yarım kalmış olan taşınmazların satın alın
ması hususunun kanun fikriyle bağdaşmayacağını» 
söyledim. Yoksa geçici süreli, geçici nitelikte bir ka
nun çıkarılmasının mümkün olmayacağını değil. El
bette kli, ihtiyaç geçici, sorun geçici ise, geçidi nite
likli kanunlar çıkarılabilir, örnekleri de çoktun 

Tutanaklara geçmesi bakımından arz etmiş bulu
nuyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
ISayın Doğu ve Sayın Enginay tarafından verilen 

önerge üzerinde müzakerelere başlıyorum, tekrar oku
tuyorum : 

IMAODOE 1, — 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, pazarlıkla devlet daire ve müesseseleri yerle
şim ve mesken ihtiyaçları için Bayındırlık Bakanlığı
nın vereceği değerlendirme raporlarına göre, inşa ha
lindeki binalara satın akmaya, inşaatın tamamlattırıl
ması için dnşaalt sözleşmesi yapmaya ilgüli bakan yet
kilidir., 

IBAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
MALÎ ÎŞUER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET PAlMıAK — Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Sayın Erginay ve Sayın Doğu'nun önergesinde, 1 

inci madde ile ilgili olarak, Bayındırlık Bakanlığının 
'görüşünün alınması istenmektedir. 

Mevcut Tasarı, genel hükümler içinde satın almayı 
örtgörmüş'tür. Bina bitmiş olsun, bitmemiş olsun 2490 
•sayılı Kanunun 15 indi maddesine göre, resmî merci 
olarak mahallî bayındırlık müdürlüğünce incelenip 
değerlendirilecektür ve bu değer, 2490 sayılı Kanunun 
218 inci maddesindeki komisyonca incelenip uygun gö
rüldükten sonra satın alınacaktır.! 

!Bu nedenle, «Bayındırlık Bakanlığının vereceği 
değerlendirme» deyiminin madde metninde yer al
masına zaruret yoktur. 

Arz ederim efendim. 
IBAŞKAIN — Sayın Bayer, buyurun efendim. 
IMOHSlN 2EKÂ1 BAYER — Sayın Başkan; tek

lifler, öneriler 2 prensipte toplanıyor. Bir kısmı devlet 
daire ve (müesseselerinin yerleşim alanları ve mesken 
İhtiyacının tümünü kapsıyor, bir kısmı ise, yalnız 4 
tane öneri meskeni kapsıyor. Bu bakımdan, ilkönce 
bu önerileri ikiye ayırıp tümünün bir prensibe bağ
lanması lazım gelir kanaatındayım. En aykırı 4 tane 
var efendim. Yalnız mesken için olan var; 2 tanesi 
de hem mesiken hem de devlet daireleri için. Bir defa 
bu prensibin halledilmesi lâzım, ondan sonra madde 
Vi daha kolay düzenleyebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, veriliş sırasına göre 
ve birbirine benzer yönde olan önergeleri birleştir-
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meden müzakereyi açar isek, fevkalade müşkül vazi
yette kalacağımızı tahmin ediyorum. 

IBu itibarla, Sayın Doğu ve Sayın Eırginay'ın ver
diği önerge istikametinde hemen sizlin de bir önerge
niz var, onu arkasından müzakereye açacağım; böylece 
diğer önergelere de geçmek imkânı hâsıl olacak. Bir
birine yakın ilişkisi olan önergeleri bir arada görüş
mek zarureti var, takdir edersiniz, 

Önerge üzerinde bir açıklama düşünüyor mu, Sa
yın Erginay?,. 

AKİF ERGİNAY — Katılıyoruz efendim, «Ba
yındırlık Bakanlığı» teriminin çıkarılmasında bir mah
zur yok efendim. 

BAŞKAN — Yani, o zaman bu önerge yalnız bu
na münhasırdır, sizin önergeniz, bunu oylamama gerek 
kalmıyor 

AKİF ERGİNAY — Evet, gerek kalmıyor efen
dim, geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Doğu ve Sayın Erginay, birin
ci madde ile ilgili önergelerini geri almış bulunuyor
lar. 

Yine, aynı yönde Sayın Bayerlin bir önergesi var; 
«Aynı yere Bayındırlık Bakanlığınca tespit edilecek 
değerlendirme raporu ve imar planlarına göre, ibaresi
nin eklenmesini» istemektedir. 

Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKA1 BAYER — Saym Başkan, sa
yın üyeler; 

Benim önerimin 3 değişik noktası var. Prensipte 
bütün öneriler, diğer öneriler, devlet daire ve müesse
seleri yerleşim ve mesken ihtiyacının tümünü kapsı
yor. Benim önerim, yalnız mesken ihtiyacı için satın 
alınmayı kapsıyor birinci noktada. İkinci noktada da 
ise, Bayındırlık Bakanlığınca tespit edilecek değerlen
dirme raporu. Üçüncüsünde ise, imar planlarına gö
re uygunluğu. Dördüncüsünde de, (Daha mühim), bu 
iş yalnız Maliye Bakanlığının takdir hakkıyla yapıl
masın, bütün devlet dairelerinin, yani bütün bakan
lıkların mesken ihtiyacını karşılamak üzere Bakanlar 
Kurulu tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre satın 
alınmanın yapılmasını kapsıyor. Bu hususların nazar-ı 
dikkate alınması lazımdır. Bunu arz etmek için söz 
aldım. 

Teşekkür ederim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Erginay, bunun üzerinde mi 

efendim?... 
AKİF ERGİNAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
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AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Sayın Bayer'in verdiği önerge ve onu takip eden da
ha birkaç önergede, konunun esasında bir değişikliğe 
uğratıldığı görülüyor. Devletin bu acil diye tavsif et
tiği hususta, alımları yahut bina inşaat işlerini yalnız 
lojmanlara inhisar ettirmek gayesi var. Bugün lojman
lara ihtiyacımız var; fakat resmî dairelere ondan daha 
az ihtiyacımız yok. Belki daha çok ihtiyacımız var. 

Vergi mahkemeleri kuruldu, yerlerini tespit edece
ğiz, Ankara'da yalnız 6 tane. Türkiye'de yeni 63 ta
ne vergi dairesi kurulacak. Bunun gibi binbir vergi 
işlerine bakan vergi dairelerimiz var. Birçoklarını 
Sayın Müsteşar Pazartesi günü anlattı; ne hazin du
rumda olduklarını gösterdi. Yalnız Maliye bakımın
dan değil; ama diğer bakanlıklar bakımından da bü
yük ihtiyaçları olduğu açık ve çoğu kiralık yerlerde; 
Sayın Temsilcinin de belirttiği gibi, ticarî müeseselerle 
resmî müesseselerin aynı binada bulunduğu haller de 
vardır. Biz evvela bunu düşünmemiz gerekir. Bu iti
barla prensibini halletmek bakımından ben, takdire 
göre, devletin ihtiyacına göre hem resmî ve gerekirse 
hem de lojmanın alınması bakımından gelen Tasarı
ya uymak gerektiğine kaniyim. Aksi takdirde, zaten 
bütçeye konan 1 0 - 1 1 milyar liranın maksadının da 
dışına çıkmış olabiliriz. Mademki bunu kullanmaya 
kalkışıyorlar ve kanunda da yalnız lojman söz konu
su olmuyor; o itibarla resmî daireler bakımından da 
aynı şeyi kullanmak, aynı parayı kullanmak mecbu
riyeti var zannediyorum. 

O halde bu önergeyle o tahsisatı da endirekt ola
rak beriye bağlamak zannediyorum ki, uygun düşmez; 
zaten ihtiyaç bakımından da uygun düşmez. 

Bu itibarla Kanun Tasarısındaki esaslar çerçeve
sinde yürütülmesini ve işlerin yalnız lojmanlara inhi
sar ettirilmesini ben bu maksadın aleyhinde görürüm. 
Binaenaleyh, uygulamaması gerekir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Geçen Oturumdan beri önemli bir Kanun Tasarı
sını görüşüyoruz. Devlet bugün, Devlet teşkilatının 
ihtiyaç duyduğu binaları temin etmek ve yine devlet 
personelinin barınmaları için lüzumlu olan lojmanla
rı temin etmekte güçlük çekmektedir. Bu hususta çe
şitli güçlüklerle karşı karşıya bulunulmaktadır. Şüp
hesiz bu binaları temin etmenin çeşitli yolları vardır. 
Bunlardan birincisi : 

Devlet yapsın. Devlet, organize bir durumda değil
dir bu binaların tamamını yapmaya, yaptırmaya. Dev
let, ancak bugünkü carî usule göre bu binaları 2490 
sayılı İhale Kanununun hükümlerine göre müteahhitlere 
ihale eder ve müteahhitler eliyle de yaptırabilir. An
cak, bu alanda da pek çok güçlükler var. Bu güçlük
lerden en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz. 

Birinci güçlük : Devlet arsa temin edecektir. Sa
tın alacaktır veya istimlak edecektir. 

İkinci güçlük : Devlet, bunun ihalesini yapacak
tır ve bugünkü fiyat artışları sebebiyle devlet ihale 
yapmakta büyük (müşkülat çekmektedir. 

Üçüncü güçlük : İhale yapılabildiği takdirde bu 
defa müteahhit sık sık, yani çok zaman inşaatın tas
fiyesi cihetline gitmektedir. Yani, fiyat artışları kar
şısında aldığı fiyat üzeriden, birim fiyatları üzerinden 
yahut anlaşma fiyatları üzerinden binayı yapamayaca
ğını anladığı takdirde, iflasa sürüklenmektense, tas
fiye edilmesirii istemektedir ve bu çok sık vaki olan 
bir durumdur. Tasfiye cihetine gidilince de, yeni 
bir ihale söz konusu olmakta ve yeniden o ihalenin 
inşaat safhasının tamamlanmasını beklemek gerekmek
tedir. Bu husus da hem uzun zaman almakta, hem 
de hükümeti fazlasıyla meşgul etmektedir. 

iBurada önemli olan zaman faktörüdür, yani dev
let bir vergi dairesi veya bir adalet dairesi veya ihti
yaç duyduğu başka bir daireyi, temin etmek için kı
sa zamanda elverişli bir bina temin etmek ister. Bu
nun için de, diğer bir yol getirmektedir Tasarı, daha 
evvel bahsettiğim yolların dışında, üçüncü bir yol; 
bu da, tamamlanmamış binaların satın alınması im
kânının kendisine bahsedilmesini istemektedir. 

Şimdi, birinci madde üzerine verilen öneriler, bir
takım yeni esaslar getirmek istemektedir. Bunlardan 
birincisi, Bayındırlık Müdürlüğünün raporuna bağ
lanmak istenmektedir. İkincisi, imar planlarına uy
gunluğunun tespiti istenmektedir. Üçüncü husus da, 
devlet dairelerüriin kanun kapsamının dışına çıkarıl
ması istenmektedir, bu önergelerde. 

Bayındırlık Müdürlüğünün raporunun istenmesi, 
bence gereksiz -bir formalitedir ve bürokratik bir şey
dir, yani biz büro'krasiyle mücadele edeceğimiz yer
de burada bürokrasi icat etmiş olmuş oluyoruz, yani 
«Şuradan soralım, buradan da soralım, şu da eksik 
kalmasın» gibi bazı gerekçelerle burada bürokrasi 
icat ediyoruz. Halbuki Devletin bugün yerleşim yer
lerine, yarii resmî daire veya lojman olarak birtakım 
binalara ihtiyacı vardır. Bunu en kısa yoldan temin 
etmek istemektedir ve yetkiyi de ilgili bakana ver-
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inektedir. Bugün bir bakanın da suiistimal yapabile
ceğini biz burada düşünürsek, o takdirde kolay ko
lay hiçbir tasarıyı kabul edemeyiz. Çünkü, her tasa
rıda, her tasarrufta böyle bir düşünce ortaya atıla
bilir ve bu düşünce çeşitli şeylerle engellenebilir ve
ya çeşitli formalitelerin icadı düşünülebilir. 

Bizim burada amacımız, hedefimiz, bürokrasiyi 
mümkün olduğu kadar azaltmak, daha doğrusu lü
zumsuz bürokrasiden kaçınmak olmalıdır. Malî îşler 
Komisyonunun hazırladığı metin de gayet güzel dü
zenlenmiştir ve burada Hükümete bir pazarlık imkânı 
ve bir takdir yetkisi vermiştir ve Bakanın onayıyla 
alma yetkisi vermiştir. Bu bence yeterlidir. i 

İkindisi, imar planlarının araştırılması : Bu da bü
rokrasiyi artırıcı bir şeydir. Yani, Bayındırlık: Müdür
lüğünden rapor alacak, ayrıca imar planlarına uygun 
olup olmadığı sorulacak, araştırılacak. Bunların hep
si aylarca zaman alıcı işlemler olacaktır. Bu bakım
dan, zaten bir binanın yapılabilmesi için imar pla
nına uygunluğu şarttır. Aksi takdirde bu bina kaçak 
bir binadır; değil satın alınması bu binanın yıkıl
ması gerekir. Elbetteki bir bakanlık yahutta resmî 
bir kuruluş böyle bir binayı satın alma yoluna hiç
bir zaman tevessül etmeyecektir. Buna ben şahsen 
ihtimal vermiyorum. 

Önergede yer alan üçüncü husus, devlet daire
lerinin Tasarıdan çıkarılmasıdır. Bana göre, devlet 
daireleri asıl sıkıntıdadır. Bugün mesela mahallî idare 
mahkemeleri kurulmak üzeredir, istenmektedir. Bina 
araştırılıyor, bina bulmak sıkıntısı vardır. Şimdi bu
nu çıkarır da biz istimlak yolunu tercih edersek, arsa 
bulacağız, arsayı istimlak edeceğiz, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, ihaleye çıkaracağız, müteahhit bulursak 
ihale edeceğiz, ondan sonra müteahhit alacak, fiyat 
yükseliş sebebiyle tasfiyeye götürecek, ikinci ihale 
olacak ve bu senelerin meselesi olacak, seneler son
ra ancak biz kuruluşa geçebileceğiz. 

Bunun dışında, «(Kiralık bina bulunsun» denilebi
lir. Kiralık bina da her zaman bulunamıyor. Bu ara
da şayet inşa halinde bir bina bulunur da bu işe el
verişli olarak kabul edilirse, devlet dairesi olarak da 
elbetteki satın alınabilir. Yalnız burada geçen Birle
şimde arkadaşlarımız bir endişe izhar etti : «Efen
dim, mesken olarak yapılmış olan bir bina tadilat ya
pılarak resmî daire haline getirilebilir mi? Getirilirse 
nasıl olur? Bu sakınca teşkil etmez mi?» dendi. 

Bu hususu da şu şekilde cevaplandırmak müm-
kün : Binalar, sadece mesken olarak yapılmamak
tadır. Birçok yerlerde iş hanları yapılmaktadır veya 

benzeri binalar yapılmaktadır. îş hanı tipinde yapılan 
bir bina pekala bir vergi dairesinin, pekala bir icra 
dairesinin, pekala diğer bir resmî dairenin işini göre
bilir; eğer elverişli bulunursa bu satın alınacaktır. 
Elbetteki elverişsiz bir binayı da hiçbir bakan, hiç
bir bakanlık, hiçbir kuruluş satın almak yoluna git
mez, yani aslolan budur. Durum böyle olunca, res
mî dairelerin de satın alınmasına imkân vermekte 
büyük faydalar vardır. 

Bu hususlar gözönünde tutulursa, o zaman Malî 
îşler Komisyonunca hazırlanan metnin bugün için en 
iyi metin olduğu anlaşılacaktır. Bunun kabulü yolun
da rey kullanacağım. 

Oylarınızı bu yolda vereoeğiniz ümidiyle hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Bayer arkadaşımızın önergesi aleyhinde konuşmak 

üzere söz aldım ve huzurunuza geldim. 

Efendim, Tasarının görüşülmesine başlandığında 
sanırım ilk sözü ben almıştım ve bu Tasarının le
hinde konuşmuştum; gene Tasarının lehinde; fakat 
Sayın Bayer'in önergesi aleyhinde konuşacağım. 

Hükümetten gelen Tasarıya göre, bina alımlarını 
sadece meskene inhisar ettirmek son derece hatalı 
olacaktır... Önce resmî daire olarak kendisine çalış
ma yeri bulamayan bir devlet düşünün; fakat böyle 
bir Devletin memuruna lojman veriyorsunuz. Bura
da öncelikle bir hata yapıyoruz sayın arkadaşlarım. 
Öncelikle çalışacak bir yer temin etmek zorunda
yız; ama Tasarıyı Hükümetimiz ikisini de hallede
cek şekilde getirmiş; gerekirse lojman alacak, gere
kirse resmî daire alacak. Bu nedenle, lojmana inhi
sar ettirmekte büyük mahzurlar görmekteyim. 

Sonra, bazı arkadaşlarımızda şöyle bir imaj, şöyle 
bir anlayış var : Bu natamam binalar hep büyük şe
hirlerde mi alınacak?.. Hayır arkadaşlarım, gerekirse 
hizmetin yaygınlığını temin için, yaptığımız işin Ma
liye Bakanlığı yahut diğer bakanlıklar olarak müesse-
riyetini temin için biz pekala taşrada da bunları ala
cağız, taşrada da kullanacağız. 

ıBir küçük kaza merkezi düşünün, iki tane maliye 
dairesi vardır. Bunun bir tanesi mal müdürlüğüdür, 
eğer görevli vergi dairesi varsa birisi de vergi daire-
sidir. Bunun birisi şehrin bir ucundadır, birisi şehrin 
diğer ucundadır. îkisi de bunun kirayla oturmakta
dırlar. Gönül Mer ki bunları aynı çatı altında bir-

— 390 — 



Danışma Meclisi B : 93 

leş'tıirelim ve bir maliye binası olsun. Vatandaş girdiği I 
zaman (Hizmetin bütünlüğünü temin için) vergi dai- I 
resinde işini halletsin, mal müdürlüğünde de işini I 
halletsin. Tasarıya Yüce Meclisimiz «evet» derse, bu 
elastikiyeti Hükümetimize tanımış alacağız. Taşrada I 
iki katlı veya dört katlı bir bina; birinci katı vergi I 
dairesi, ikinci katı mal müdürlüğü, üstüne de artarsa I 
iki tane lojman ahvereceğiz. Kimlere?.. Vergi dairesi I 
müdürümüze veyalhut mal müdürümüze. Ben, eski I 
bir Gelirler Genel Müdürü olarak bundan daha iyi I 
bir hizmet şahsen düşünemiyorum. I 

Sonra, mesele neden mühimdir?.. Bunu yaşadık I 
sayın arkadaşlarım. Kanunları çıkartmak yetmiyor, I 
bir Sürü vergi kanunu çıkarttık; ama gelin görün ki I 
tahsilatımız istenen seviyede olmadı. Demek ki, bir I 
tarafa silah depo etmek, onu kullanacak adam bula- I 
madiğimiz takdirde pek fazla önem arz etmiyor; an- I 
cak teorik düzeyde biz mutlu olabiliyoruz, teorik I 
tatminlerimiz söz konusu olabiliyor; ama devlet et
mekteki gaye, devlet yönetmekteki gaye, hükümet et- I 
m ekteki gaye herhalde teorik düzeyde tatmin değil- I 
dir; iş görmektir, icraat yapmaktır. Bunun da yolu I 
personele bir şeyler verebilmektir. Personele bir şey I 
verebilmek, şahsıyla ilgili bir şey verebilmek yahut-
ta insanca çalışabileceği bir işyeri verebilmekle müm- I 
kün olacaktır. I 

ıBugün vergi dairelerimizi gittiniz, gördünüz arka- I 
daşlarım, hepinizce malum; vergi dairelerinin durumu I 
fecidir. Bir Yamanlar Emlak Vergi Dairesini, bir I 
Meoidiyeköy Vergi Dairesini hatırlamak dahi istemi- I 
yorum. Yani, «İnsan haklarına uygun mudur değil I 
mildir?..» diyerek bir heyet getirtsek, orada çalışma I 
şartlarının insan haklarına hiçbir şekliyle uygun ol- I 
madiği biçiminde yüzlerce rapor almamız mümkün- I 
dür. Hükümet, bu Tasarıyı getirirken esas konuya I 
bu açıdan yaklaşmıştır, I 

ıSonra, iş Vergi daireleriyle de bitmemektedıir. Bi- I 
zim son derece kötü şartlarda çalışan birtakım ta- I 
lihısiz yerlerimiz de vardır. Mesela bunlardan bir ta
nesi icra daireleridir. İcra dairelerinin durumu bizim I 
vergi daireleri kadar fecidir. I 

Şimdi yeni birtakım bölge idare mahkemeleri kur- I 
dük, vergi mahkemeleri kurduk. Bunların hepsinin I 
t»ir arada olmasında son derece büyük faydalar var- I 
dır. 

ıSonra, hep benim tersime gitmiştir eski bir Genel I 
Müdür olarak; benim kiram altında, icarım altında I 
olan bir bina için ev sahibi benim aleyhime tahliye I 
davası açmıştır. Bir Devlet memuru olarak bunu ben I 
çok güç hazmetmişimdir sayın arkadaşlarım. | 
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Onun dışında başka emrivakiler de vardır. Mil
yarlarca liralık kira veririz biz bu konutlara; ama o 
konutların hiçbirisi Devlet dairesinin sahip olduğu 
şartları haiz değildir. Biz gerekli tadilatları yaparak 
bize uygun hale getiririz ev sahibinin müsaadesini 
almak suretiyle. 

Yani, Devlet memurunun haysiyetine yakışır şe
kilde çalışma yeri temini, mesken temini bu Kanu
nun tarafınızdan kabulüyle mümkün olacaktır, 

Sözlerimi kısaca bitirir, teşekkür eder, saygılar 
sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
Görüşlerin önergeyle sınırlı kalmasını rica edi

yorum., 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Efendim; 1 inCi madde ve onu takip eden 2 nci 

madde bu Tasarının bir «Gecekondu tasarı» oldu
ğunu belirtiyor. Şöyle ki; 1983 yılı sonuna kadar ol
duğunu Sayın Hükümet zaten belirtmişler. 1 sene için 
veya 1,5 sene için bir yasa çıkarıyoruz, 

Acalba bu yasa ne getiriyor, ne götürüyor?.. 2490 
sayılı Yasanın yerine kaim olacak yasa, Devlet İhale 
Yasası Mart ayında Komisyonumuzdan çıkmıştır; 
Mart 'başında, 2 Mart'ta. 2,5 ay olmuştur, Acaba bu
radaki 2 madde o kanun içerisinde yer bulamaz 
mıydı?.. İmkân yoik muydu?.. 

Genellikle sayın üyeler 1 inci madde hakkında ko
nuşurken, bu Yasanın 1 inci maddesinin müteahhiti 
ortadan kaldırdığını zannediyorlar. Müteahhit gene 
vardır. Alınacak bina bitmiş bina değildir, yarım kal
mış binadır. O halde müteahhit gene vardır. Geci-
kecekse gene gecikecektir. Ancak % 100 öbürü ka
dar olmayabilir; fakat müteahhit fonksiyonu konu
nun içinde vardır. 

Resmî hizmet binalarının şartları vardır. Resmî 
hizmet binaları topluma hizmet ederler. % 80'i bit
miş bir binayı alıp da tadil ederek resmî hizmet bi
nası ıhaline getirirseniz, bu gecekondu bir bina olur. 
Başkanın veya genel müdürün arkasında şömineyi gö
rürsünüz. 

O halde yapılacak şey, resmî hizmet binaları için, 
ihtiyaca tam cevap verecek şekilde karşılanıncaya ka
dar kiralamaktır. 

Kaldı ki, eski 2490 saydı Yasayı, sayın Komisyon 
maddenin başında zikretmiştir. 2490 sayılı Yasanın 
46 ncı maddesi pazarlıkla menkûl ve gayrimenkul mal 
alım ive satımına aittir. 46 ncı maddenin (f) fıkrasını 
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aynen huzurlarınızda okuyorum : «Devlet daireleri 
've müesseseleri veya herhangi bir hizmet için satın 
alınacak (Dikkat buyurun) veya kiralanacak muayyen 
Ihmalar ve gayrımenkuller pazarlıkla satın alınabilir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
İnşa halindeki veya yarım binanın satın alınma

yacağına dair 2490 sayılı Yasanın 46 ncı maddesinde 
menedici bir hüküm mü vardır?.. Kaldı ki Sayın Hü
kümet, burada bir nüans vardır, bunu işaret etme
mekte direniyor. (Ben şurada işaret etmek istiyorum. 
IBu maddenin esas ana fikri şudur : Herhangi bir şahıs 
bir konut aldığı zaman temelden veya karkası bitmiş 
bir binayı alıyor. Muayyen bir miktarını ödüyor; bi
na bitene kadar müteaddit safhalarda parasını ödüyor 
ve bina bittiği zaman da binasına giriyor. O halde 
esas nedir?.. Esas, binayı satın aldığınız kişinin binayı 
bitirinceye kadar size karşı 'sorumlu olması. İşte bu 
maddenin ana fikri bu olması gerekir. Yani Devlet, 
bir yarım bina aldığı 'takdirde, bu binayı aldığı şah
sın, aynen özel ıbir kişinin konut alışı gibi, sonuna 
kadar safhalar halinde ödeyerek satın aldığı müteah-
hite bitirtmesi esasına dayalı olması gerekir. Aksi hal
de, binayı alıp parasını verecekse, ondan sonra bina
nın tamamlanması için ihale açacaksa, 2490 sayılı Ya
sanın menedici' bir tarafı yoktur. Fark buradadır, 
nüans buradadır. 'Burayı huzurlarınızda işaret etmek 
istiyorum. Bu maddenin bu kısmına «İnşaatın, önce
likle satan müteahhitin'e tamamlattırılması için inşaat 
sözleşmesi yapmaya» tabirinin konması elzemdir. 

Ayrıca, Sayın Bayer'in diğer önerilerinede katıl
dığımı arz eder, saygılar sunarım. 

İBAŞKA'N — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
iSayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN 2EKÂ1 (BAYER — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
lEfendim, bu Kanun prensip bakımından plan ve 

prolgram ülkelerine aykırı. Böyle olduğu halde biz Hü
kümete bir imkân sağlamak için ve eğer gerekçede de 
okursanız, Hükümet çok enteresan bir cümle kullan
mıştır burada; «Tasarı ile darboğazda olan inşaat 
sektörüne küçük ölçüde de olsa yardımcı olunacağı...» 
gerekçesini yazmıştır. İşte bu bakımdan, mesken ola
rak bunların kullanılması imkânını sağlamak için bir 
takrir sunduk. Birinci konu bu. 

Itkimci konu ise, 2490 sayılı Kanunla, sayın ar
kadaşım da belirtti, devlet daireleri satın almak için 
her türlü imkân bakanlıklarda var. 

Üçüncü konu, hep buraya çıkıldığı zaman, yalnız 
Maliye Bakanlığıyla Adalet Bakanlığının mesken ve 

bina ihtiyacından bahsediliyor, diğer bakanlıklar unu
tuluyor. Benim takririm ise; bütün bakanlıkların bu 
tip ihtiyacının karşılanmasını Bakanlar Kurulu kara
rıyla takdir hakkına... Bir kaymakamı, bir polis mü
dürünü, herkesi unutuyorsunuz. Bu bakımdan ben 
takririmde bu hususları belirttim. 

Diğer bir konu ise, devlet dairesi yapılacak bir 
yerde, biliyorsunuz her türlü inşaat ruhsatı verilirken 
iskân veya bina olarak kullanım şartları iskân ruh
satında belirtilir. Yani bu iskân ruhsatıyla inşaat ruh
satı arasındaki farklılık çok mühimdir. Devlete yeni 
bir külfet getireceğiz devlet dairelerine tahsis ettliğiniz 
zaman. Çünkü plan değişikliği olacaktır. Plan deği
şikliği o kadar kolay iş değildir. 4 ayda, 6 ayda, 1 
senede çıkan işlerdir. Plansız ve ruhsatsız Devlet dai
relerine imkân sağlayacağız. Kendi planlarında Devlet 
dairelerinin bulunacağı yerler planlanmıştır. Böyle 
dağınık bir Devlet dairesi sistemi, plansız ve düzensiz 
bir sisteme götürecektir Devleti. 

'Bir arkadaşım, bakanların suiistimal edeceğini dü
şünmek hatalıdır, dedi. Biz Bakanların suiistimal ede
ceğini düşünmüyoruz, Bakanlar Kurulu kararıyla bü
tün bakanlıklara bu imkândan müsavi bir faydalan
mayı sağlamak için takririmi verdim, arz ederim. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
iSayın Aşkın, buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

'Meclisinin sayın üyeleri; 
Ifien konuya hukukî açıdan değil, idarî açıdan da 

değil; fakat ekonomik açıdan da bakılmasında yarar 
olduğu kanısındayım. Hepinizin de yaşadığınız gün
lük olaylar -içerisinde Türkiye kiraların en pahalı ol
duğu, mesken ve arsa fiyatlarının en stabl ve en ucuz 
olduğu, aynı zamanda gerek idarî, gerekse mesken 
olarak binaların en dar ve yetersiz olduğu, yeniden 
örigütlenme ve idareye etkinlik kazanma dönemini ya
şıyor. Böyle bir dönemi normal, orta ve uzun vadeli 
tedbirlerle bekletmek ve zamanı kaçırmak, fırsatı 
kaçırmak herhalde kişiler için olduğu kadar, Devlet 
için de önem taşır. 

(Devlet, şu anda pahalı kiralardan kurtulmak için, 
eğer hazır bina bulamıyor ise, inşa halindeki binaları 
satın almak suretiyle bunları tamamlatmak ve biran ön
ce idareye etkinlik kazandırmak istiyorsa, buna yar
dımcı olmak bizim görevimizdir ve bunun içinde en 
önemli, en büyük fırsat öyle sanıyoruz ki, şu birkaç 
sene. içerisindedir; nitekim bizden istenilen süre de 
'bununla İlgilidir. 

Diğer taraftan meseleye ayrı bir açıdan da yak
laşabiliriz : Bugün acaba Devletin yapılmakta ofan, 
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yarı kalmış olan bir binayı satın alması, bunu tamam
latması Devlet için bir zarar mıdır, bir kazanç mıdır?.. 
Benim kanaatim odur ki, Türkiye'nin mevcut konut 
darlığı, nüfusundaki hızlı artış, şehirleşme hızı ve 
diğer faktörler de dikkate alındığında, gelecek yıllar- N 
da yine Türkiye pahalı arsa fiyatları, yüksek bina 
fiyatları dönemini yaşayacaktır. Bu uygun zamanda 
Devlet eğer bizden bir fırsat istiyor ve bu fırsatı de
ğerlendirmek istiyorsa, bunu çok görmemeliyiz. Me
seleye bu açıdan da bakmanızı rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Buyurun Sayın Dinçer. 
RBCAt DİNÇER — Muhterem Başkanım, say

gıdeğer üyeler; 
O kadar önemli bir Tasarı önümüze geldi ki, tabiî 

hangi arkadaş konuşsa insan ona dönecek, onun ta
rafını tutacak bir his içerisinde kaldı. 

iBen, 30 yılı taşrada yaşamış (Ki, çoğunuz da belki 
öyleyiz) bir kişi olarak söyleyeyim, bugün için Tür
kiye'de sokakta kalmış hiç bir Devlet dairesi yok
tur. Evvela bunu bilelim. 

Türkiye bütün bakanlıklarıyla bir reorganizasyon 
çalışması içerisindedir. Tarım Bakanlığı olarak biz iki 
ilde bunu uyguladık; bir Antalya, bir de Bursa'da. 
Gördük ki, mesela; Antalya'da 27, Bursa'da 22 tane 
Tarım Bakanlığına bağlı kuruluş, hepsi ayrı ayrı key
fine göre bina tutmuş, rahat, sekreterleriyle böyle iç 
içe odalarda yaşıyorlar. Yaşıyorlard'an kastım, böyle 
rahat bir davranış içerisindeler. 

Şimdi, Bakanlığa geldik, (Merkez teşkilatını söy
lüyorum) her şubenin karşısında bir oda ve şubenin 
karşısındaki odada da bir tane yahut iki tane sek
reter oturmuş. Bir analiz yaptık; üç günlük bir test 
içerisinde arkadaşların günde yarım saatlik daktilo 
hizmetlerini tespit ettik ve ondan sonra da toparlayı-
verdik. İışte aşağıda Ziraat Bankası; bir salon içinde 
müdürü, müdür muavini, bütün personeli oturuyor. 
Yani, büyük bir genişlik içerisindeyiz Türkiye'de. Bu 
ibirinci safihası. 

Gelelim ikinci safhasına. Nerededir bu binalar; 
Tasarıda belirtilen bu yarım kalmış binalar nerede
dir?.. Hepsi meskûn mahallerdedir; % 99'u meskûn 
mahallerdedir. Meskûn mahal içerisinde Devlet dairesi 
olur mu?.. Yarın bunun birtakım ihtilafları çıkacaktır. 
Ben bu ihtilafları gördüm ve yaşadım. Onun için, 
bir an evvel bu meskûn mahallerden kovulur g'iibi çık
mak için de çaha saffettik ve yaptık. 

Gelelim diğer yönüne : Bugün taşradaki meslek ha
yatımın 33 yılını, inanır mısınız, günde belki 1 saatini, 

(Ölçülü olarak söylüyorum) sadece kirada oturmanın sı
kıntısıyla, üzüntüsüyle geçirdim, saçlarımı ağarttım. 
Onun için, bugün bir Devlet memuru deyip, geçme
yin; hakikaten dar gelirlidir. Bu Tasarı bizim için 
güzel bir fırsattır. Maliye Bakanlığı getirmişse kendi
lerine teşekkür ediyoruz. Evet, Devlet dairelerinde 
birtakım sıkıntılar var; ama Devlet güçlüdür, gider 
yasal yollar içerisinde binasını yaptırır her zaman; 
ama bir Devlet memurunu artık şu güzel ortamdan 
sonra şu güzel rejimden sonra, bu güzellik içerisinde 
hiz birer lojmana kavuşturamazsak, görevlerimizi bi
raz da eksik yapmış ve gitmiş kaibul ederim. 

Saygıyla arz ediyorum. (Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Sayın üyeler; bir noktayı açıkla
makta fayda mülahaza ediyorum. Usul hükümleri 
içinde, bildiğiniz gi'bi, Tasarının geneli üzerinde ko
nuşmalar yapılmıştır, 1 inci madde üzerinde görüşme
ler yapılmıştır, şimdi münhasıran önerigeler üzerinde 
görüşlerinizi açıklamanız iktiza ediyor. Önergeler 
üzerinde sınırlı görüşmelerinizi yine Tüzük hüküm
leri içinde açıklar iseniz, Divana yardımcı olacaksı
nız. Önerge Sayın Bayer'in önergesidir, onu görüşüyo
ruz. 

Sayın Kurtoğlu'na söz veriyorum, buyurun efen
dim. 

iSEıRDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Tasarı üzerinde konuşan Hükümet Temsilcisi Müs
teşar Beyin vaki beyanatı, bunu destekleyen Komis
yon namına vaki konuşmalar ile bu 1 inci madde üze
rine gelindi ve Sayın Bayer bir önerge verdi; öner
gesinin bu bölümünde, «Yapılan inşaat mesken ise 
taraftarım, mesken değil ise taraftar değilim» yolun
da hülasa edilebilecek bir prensip ortaya koydu. Ben 
de o prensip yönünde görüşmek üzere huzurunuza 
geldim. 

Memuruna mesken bulmak isteyen idare, tıpkı 
bir aile babası gibi, şehir içerisinde meskûn olan 
bir mahallî memura tahsis eder. Filhakika yapılan 
inşaatların birçokları mesken olduğu için, memura 
mesken için, lojman sağlamak için yapılan düzenle
meye karşı değilim; ama iş amme hizmetinin ifası 
için bina tesisine igelince, işin rengi değişmektedir. 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Tasarıda 
bir noksanlık müşahade ediyorum. Aca'ba Tasarının 
hazırlanmasında şehircilik bakımından, bölge mevzu
atı bakımından, planlama bakımından vaki inceleme 
yapıldı mı?.. Bana öyle geliyor ki,bu Tasarı, tıpkı (bir yo
lu İ/ETT'nin kazması, işini görüp kapatması, PTT'nin 
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gelip telefon bakımından açması, kapatması haline 
gelecek yarın, 

Burada Maliyeden bahsettiler; 10 sene sonra Ma
liye otomasyona gidecek, kompütürle tetkikat yapa
cak, tahkikat yapacak, denecek. Kompütür aletlerini, 
buldukları han binasından bozma daireye koymak 
için geldikleri zaman, kompütür mütehassısı; «Bu bina
ya kompütür aletleri konmaz» diyecek. Neden?... «Toz 
var, ışık müsait değil, hararet müsait değil» gibi son 
derece fennî birtakım mahzurlar ortaya çıkaracak. 

Sonra Danışma Meclisi, idareden gelen, Dinçer 
arkadaşımızın konuştuğu gibi, bu müşkülatı bilfiil çek
miş arkadaşlardan müteşekkil bir Meclis. Ben de 
o müşkülatın varlığını biliyorum; ancak, «İcra daire
si boş, icra dairesine vereceğiz» diyorlar. İcra dairesi
nin kondüsyonu, icra dairesinin oturmasına müsait bir 
bina bulmakla hallolunur mu zannediyorsunuz arka
daşlar?... «icra dairesinin tapuyla irtibatı vardır; bu 
bina tapuya yakın mı?.. İcra dairesinin mahkemeyle 
irtibatı vardır; bu bina mahkemeye yakın mı?... İcra 
dairesinin malî idareyle alakası vardır; bu bina malî 
idareye, vergi dairesine yakın mı?...» gibi birtakım 
fonksiyonel bağlar tetkik edilmek istendiği zaman, bi
na olarak mükemmeldir, memurlar mükemmel oturur
lar; fakat mükemmel çalışmalarına rağmen amme hiz
meti mükemmel yerine gelmeyebilir. Bunları temin 
edecek bina hem bozma olacak, hem de bulma ola
cak. Benim buna aklım ermiyor. 

Bu yüzden Tasarının meskene dönük olan düzen
lenmesine «Evet» derim; fakat amme hizmetlerinin 
görülmesine mahsus olan idare binalarının fonksiyonel 
hususları dikkate alınmadan, bozma binalardan boz
ma olarak yapılmasına taraftar değilim. 10 sene geç
meden memlekette bir buhran doğacaktır, hizmet buh
ranı doğacaktır; park yokluğuna, telefon bindirecek
tir, ışık bindirecektir, sarfiyat artacaktır. «O mahalle 
arasında karakolun binası yok» diyorsunuz; karakolun 
binası nereye yapılır?. «İcra dairesi yok» diyorsunuz; 
nereye yapılır?. «Maliye dairesi yok» diyorsunuz; ne
reye yapılır?.. Bunların hepsi etüt edilip, araştırılıp, 
görüşüldükten sonra karar verilecek hususlardır. Boz
ma binalardan Devlet dairesi yapılmasına taraftar de
ğilim. 

Geriye dönük değil, istikbale muzaf endişelerle 
planlanmalıdır iş. Perakende kanun ile, günlük ihtiyaç 
ile Devlet fırsatı nimet bilerek icraat yapmaz. 

Arz ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Ben imar planı açısından konuya yaklaşacağım. 
Bazı üye arkadaşlarımız bürokrasiden yakındılar, «Bu 
madde bürokrasiden kaçmak için tedvin edilmiş» de
diler. Halbuki, imar planı konusunu bu maddeye koy
maz isek, bürokrasi daha fazla karşımıza çıkacak. 

Üye arkadaşlarımızdan biri yine bahsetti; bir in
şaat ruhsatı, bir de kullanma izin belgesi var. Şimdi, 
mesken olarak inşaatına başlanmış bir bina için, bila-
hara resmî bina olarak kullanma izni almak çok zor. 
O bakımdan maddeye «Alınacak binaların imar pla
nına uygunluğunun belgelendirilmesi» şeklinde bir 
hüküm konması çok yerinde olacaktır; bilahara prob
lemlerle karşılaşılmaması bakımından. 

İmar planında değişiklik konusu, öyle aylarca za
man almayacaktır. 10 Mayıs 1982 tarihinde İmar ve 
İskân Bakanlığı bir genelge çıkardı. Bu tür resmî bina 
talepleri için en kısa zamanda inceleme yapacak ve 
sonuçlandıracaktır. 

Sonra alınacak binaların illa kötü bina olması şart 
değil; yani uygunsuz binayı da almayacak Devlet. İn
celeyecek; uygunsa ve önerdiğimiz şekliyle imar planı 
bakımından da bir mahzur yoksa, imar planında res
mî daire olarak ayrılabilecekse o binayı alacak. Mes
kenler için büyük bir problem çıkmayacak. 

O bakımdan maddeye, «Alınacak binaların imar 
planına uygunluğunun belgelendirilmesi» şartının ek
lenmesi zarurîdir. 

Arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Buyurun Sayın Samsunlu. 

AHMET SAMSUNLU Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bu kürsüden herkes bir meslek dalı bakış açısından 
konuya yaklaşmaya çalıştı. Ben de ister istemez şe
hircilik ve çevre açısından, Sayın Tosyalı'dan son
ra konuya yaklaşmak istiyorum. 

Hükümet binaları genellikle bir şehrin anamerke-
zini oluşturur. Bu özellikle taşra şehirleri için çok 
geçerli bir noktadır. Fakat bizde şehircilik ve şehirlerin 
imar planları zamanında uzun vadeli yapılmadığından, 
şehirlerimizdeki hükümet binaları küçük arsalar üzeri
ne sıkıştırılmış ve genişleyemez bir hale düşmüştür. 
Bugün buradan kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya-
yız. 

Bence, Hükümetimizi temsil eden Sayın Bakanı
mız Hükümete şunu götürmelidir: Bu sorun böyle 
geçici çözümlerle neticeye götürülemez. Şehirlerde bir 
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hükümet merkezi oluşturulmalıdır ve hükümet merke- J 
zi için araziler kamulaştırılmalıdır. 

Örnek olarak ben bugün, geldiğim şehri vermek 
isterim. Hükümet binasının karşısında boş arsalar ol
masına rağmen, bu teklifi birkaç defa götürdüm; pa
ra yokluğundan veya yasaların yetersizliğinden ka
mulaştırma işlemi yapılamamaktadır. 

O halde, bir hükümet kamulaştırmayı yapamazsa, 
hükümeti bir araya toparlayamazsa, bugün olduğu 
gibi sorunlarla karşı karşıya kalırız. 

Biraz vaktinizi alarak bir örnek vereceğim. Mese
la; Ergazi'de arsası kamulaştırılan bir vatandaş ilk ön
ce işlemine Ulus'ta Belediyeden başlar, Yenimahalle 
Tapusuna gider, Sakarya Caddesine döner; tapuyla 
vergi borcu olup olmadığını incelettirir. Altındağ'daki 
Özel İdareye gider. Altındağ'dan Ulus'taki Vergi Em
lak Dairesine gelir. Ondan sonra «İlişkisi yoktur» di
ye kâğıdını koltuğunun altına alır, Yenimahalle Tapu
suna gider ve oradan da binayı sattığına dair beyanını 
yaptıktan sonra Belediyeye döner. 

Arkadaşlar; bunlar büyük sorunlardır. Bizde za
man israfı dikkati çekmemektedir. Şahsen ben, Dev
let dairelerinde her hangi bir sorunla karşılaşmak ye
rine, bunları gereğinde ödemek yoluyla halletmeyi 
istiyorum. Çünkü, bu mesafeler icabında insanın iki -
üç gününü almaktadır. Kendim hep amir durumun
da oldum, devamlı izin istemekte insanı zor ve müş
kül duruma düşürmektedir; toplamayı isterim. 

Şehircilik ve çevre açısından, şehir merkezlerinde 
hükümet binası gösterişli, Devletin varlığına, kuvveti
ne ve büyüklüğüne paralel olmalıdır. Ara sokaklar
da küçük küçük uydurma binalara sığmamalıdır. ör
nek vermek isterim; yani bir KİT kurumu olmasına 
rağmen, Ankara Zafer Pasajındaki Türk Hava Yol
ları Merkezinin sıkışıklığını düşünün... Şimdi götürül
dü ve yıllardan beri başka türlü kullanılan bir yerde 
nasıl güzel bir varlığa kavuştu. 

Ben, biraz evvel konuşan Sayın Dinçer arkadaşı
mız gibi, Devlet dairelerinin reorganize edilerek bazı 
sıkıntılarının giderilebileceğine inanıyorum. Binaları
nın % 100 kullanıldığını tahmin etmiyorum. Her yeni 
alınan binada yeni bir genişleme yöntemi uygulanmak
tadır ve ihtiyaçlar devamlı bitmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Samsunlu, önerge üzerinde 
mütalaanızı rica ediyorum. 

AHMET SAMSUNLU — Evet olur efendim, top-
layayım. I 

RECAt BATURALP — Sayın Başkanım, usul 
hakkında söz rica ediyorum. | 
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AHMET SAMSUNLU — Önergeyle ilgüi düşün
cem : Meskenler şehrin her tarafında olabilir ve alı
nabilir; fakat Devlet dairelerinin böyle imara uygun 
olup olmadığı belli olmayan yerlerde ve birbirinden 
uzak yerlerde alınması sorun yaratır. Bu nedenle ben, 
yalnız mesken alınması taraftarıyım Ve benzeri öner
ge verilmiş olduğundan dolayı, önergemin bu madde
sini de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz?... 
AHMET SAMSUNLU — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baturalp. 
RECA1 BATURALP — Sayın Başkanım; üç sa

yın üyemizden evvel maddelere geçildiğini, madde 
üzerinde görüşme yapılması, genel olarak konuşulma
ması lazım geldiğini işaret buyurmanıza rağmen, üç 
arkadaşımız «Madde üzerinde» diye görüşmeye baş
lıyor, iki satırla maddeye temas ederek, diğer zamanı 
tamamiyle genel görüşme üzerinde geçiyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon üyesi Sayın Baturalp'ın 
hassasiyeti yerindedir. Arkadaşlarımızın lütfen, görüş
lerini önergelere münhasır istikamette ifade etmelerini 
tekrar rica ediyorum. 

Sayın Bayer'in önergesi, onu takiben Sayın Dinçer 
ve Sayın Demirel'in önergesi, onu takiben Sayın Şe-
rafettin Yarkın, Sayın İsa Vardal ve diğer arkadaşla
rımızın önergesi; Sayın Samsunlu geri aldılar önerge
lerini bu maddede, üç önerge, münhasıran inşaat ha
linde alınacak binaların mesken ihtiyacına tahsisini, 
bir diğer istikamette öngörmektedir. Yani, Hükümetin 
ve Komisyonun önerdiği mesken ve hizmet binası alın
masına mütedair Kanun maddesinin değiştirilmek su
retiyle, yalnız kamu hizmetlerinin mesken ihtiyacının 
karşılanmasına mütedair önergeler vermektedirler. Bu 
itibarla, bu önergelerin üçü de aynı mahiyettedir. Mü
zakereleri kısaltmak bakımından prensibinin halledil
mesinde isabet vardır. Değişik ifadelerle aynı maksat 
istihdaf edilmektedir. 

Bu itibarla, Kanun maddesinin mesken ihtiyacı 
için değiştirilmesi konusundaki bu önergeleri oyunuza 
sunuyorum. Dikkate alınıp alınmaması hususunu... 

AKİF ERG1NAY — Sayın Bakanı dinleyelim efen
dim. Hükümeti dinlemedik. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ilave görüşünüz varsa 
buyurun efendim. Daha evvel Hükümet Temsilcisi bu 
konuda görüşmüştü. 

Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
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Hazırlanan Hükümet Tasarısı konusunda Danışma 
Meclisi üyelerinin yerin'de olan tenkitlerine, hadise
ye yalnız tek bir cepheden bakıldığı takdirde, iştirak 
etmemek mümkün değil. Yalnız, Hükümet olarak, 
Devlet dairelerinin yerleşmesi ve mesken konusun
da uzun vadeli planlar hazırlanmaktadır ve bir kıs
mı da tamamlanmıştır. Bunu özellikle belirtmek is
tiyorum. Özellikle Hükümet, yerleşme yönünde be
şer yıllık, onar yıllık planlan her bakanlık için ayrı 
ayrı yapmaktadır. Buna öncelik olarak da, Devletin 
temel fonksiyonunu ifa eden ve bugüne kadar geri 
kalmış olan, bu yönde, yerleşme yönünde geri kal
mış Emniyet Teşkilatının Adalet Teşkilatının ve Ma
liye Teşkilatının yerleşme ve konut sorununa önce
lik vermiştir. Bunun için on yıllık bir plan yapılmış
tır, 1983 yılında da bunun ilk uygulamaları yapıla
caktır. 

Yalnız, çok acil sorunları olan hususlar da var
dır. Bu Devlet dairelerinin yerleşiminde sayın üye
lerin ortaya koydukları görüşler esastır. Bunun, ge
lişi güzel bina satın alınmak suretiyle yarın mah
zurlar ortaya çıkarmaması, bu satın almada üzerinde 
duracağımız en mühim konu olacaktır % 25'i ta-
mamlanmıiş olan bir binayı yerleşme yeri olarak yap
mak, tadil etmek mümkündür, bunun da değerlendi
rilmesi yapılacaktır; eğer ileride kullanılamayack ve
ya beş altı sene sonra terk edilmesi gerekecek bir bi
na ise, bunun üzerinde hassasiyetle durulacak, yapıl
mayacaktır. 

Ben, özellikle hadisenin, ıher şeyden evvel bu Ka
nunun, bugün için uyguladığımız ekonomik politi
kanın bir gereği olarak da, inşaat sektöründe ortaya 
çıkan durgunluğa bir canlılık vereceğini ve her şey
den evvel ekonomik cephesiyle de yerinde olan bir 
Tasarı olduğu kanaatindeyim. Özellikle, duran bir 
değeri süratle ekonomik hale getirmenin, Devletin 
ihtiyacı yönünden ne kadar önemli olduğunu da tek
rar tebarüz ettirmek isterim. 100 milyonluk bir de
ğer, bir sene, altı ay bu finansman sıkıntısında kaldığı 
takdirde, bunun ekonomik kaybını da düşünmek ge
rekir. Maliye dairelerinin ve Hükümet dairelerinin 
durumunu gezerek de gördüm. Hakikaten, hizmeti 
buralarda yaptırmamız mümkün değil; Sorun çok 
acil. Kirayla bulunacak bir bina yoktur. Maliye Teş
kilatını bizzat gittiğim, gördüğüm için söylüyorum; 
kirayla yer bulamıyorsunuz ve oralara, değil mükel
lefin gelmesi, oralarda memur olarak elemanları ça
lıştırmak mümkün değil. Vergi yatırmak İçin dar 
bir koridor, gittiğim, gördüğüm yerler var; on mü

kellef orada bir araya gelemez. Mart ayında vergi 
beyannamelerini vermek için yüz kişi geldiği zaman, 
o binaya ne girilir, ne çıkılır. Mükellefe de eziyet 
ettiriyoruz, kendi memurlarımıza da. Bu memurla
rın bu şekilde çalışması mümkün değil. 

Acil sorun olarak, yer bulabildiğimiz takdirde al
mamız gerekeceği kanaatindeyim ve bu bakımdan 
Komisyonun Tasarısının kabulünü rica eder, hür-
mdtlerim'i sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Komisyonun ilave edeceği bir husus var mı? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET PAMAK — Sayın Baş'kanım, bu durumdan 
sonra daha fazla vakit almak istemiyorum. Konu, 
açıklığa kavuşmuştur. Önergeye katılmıyoruz, Sa
yın Bakan da açıkladılar. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Biraz evvel bahsettiğim üç önergeye de, Hükü

met ve aynı zamanda Komisyon katılmamaktadır. 
Bu itibarla bu üç önergenin; yani münhasıran mes
ken ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere gayri men
kul alınmasını öneren bu önergelerin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 

Bu önergelerin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergelerin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

1 inci maddeyle ilgili Sayın Haznedar'ın önerge
sini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 1 inci maddesinin, 

maksada daha iyi hizmet edebilmeisi için, aşağıdaki 
şekilde tedvinini müsaadelerinize arz ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak izah edilecektir. 
Saygılarımla. 

A. Mazhar HAZNEDAR 
Madde 1. — 2490 sayılı Kanun hükümlerine gö

re ön teklif isteme ve pazarlıkla, Devlet daire ve mü-
esseseseleri yerleşim ve mesken ihtiyaçları için inşa 
halindeki binalar satın almaya, inşaatın (öncelikle 
satan müteahhide ve bu mümkün olmazsa başkasına) 
tamamlattırılması için inşaat sözleşmesi yapmaya il
gili bakan yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, bir açıklama ya
pacak mısınız? 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
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İki gün evvelki konuşmamda da bu konuyu 
izah etmeye çalışmıştım. Aslında, Hükümetin arzu 
etmiş olduğu şey, yarım binaların alınması yanında, 
bu binaların süratle ikmalini sağlayabilmek açısından, 
inşaatı devam ettirmekte 'olan müteahhide yaptırt
mak, tamamlatmak şeklindedir. Bunu nasıl yapa
caktır?.. 

Şimdi, Kanunun 1 inci maddesini okuduğunuz 
zaman şöyle başlıyor; 

«2490 sayılı Kanun hükümlerine göre pazarlık
la:..» «pazarlıkla» sözcüğü var. 2490 numaralı Ka
nunun pazarlıkla ilişkili 46 ncı maddesini açıyorsu
nuz, neyi pazarlıkla alacaksınız, tarif ediyor. Evvela 
limit koymuş, rakam bakımından bazı limitler var. 
Onun üzerindeki satın almaları pazarlıkla almak ka
bil değil. Her yıl bütçe kanunuyla bu limitler tayin 
ediliyor. 

İkincisi; diğer maddelerin tarifine bakıyorsunuz, 
hep belirli binaların veya işlerin yaptırılması kas
tedilmiş. Yani tek bir sanatkârın elinde bulunan bir 
tablo yaptıracaksınız, pazarlıkla yaptıracaksınız veya 
tek bir firmanın .elinde, münha'sıran onun tekelinde 
bulunan bir malzemeyi almak isteyeceksiniz, «Bunu 
ancak pazarlıkla alabildiniz» diyorlar, Veya bir gay
ri menkul alacaksınız; «o gayri menkul, belirli bir 
gayri menkul olmak kayıt ve şartıyla pazarlıkla alı
nabilir.» diyor Kanun. Burada da, «Pazarlıkla» söz
cüğü var. 

Şimdi ben soruyorum; hangi konutu veyahut da 
işyerini veya büroyu, binayı pazarlıkla alacaksınız?.. 
Evvela, alınacak binalar içinde bir seçim yapabilmek 
açısından konunun ilan edilmesi gerekir. Bu ilan, bir 
ön teklif almak şeklinde olur diye düşünüyorum. Ya
ni idare şöyle yapacaktır: Evvela alacağı binanın 
vasıflarını tayin edecek; «Şu vasıfta, şu kadar metre
kare asgarî inşaat sahası olan bir bina satın almak 
istiyorum.» diyecek. Bu birinci kısmı. 

İkinci kısım ilanda; bu binanın hangi yörelerde, 
şehrin nerelerinde bulunmasını arzu ettiğini belirte
cek. Bir arkadaşımız ifade ettiler, hakikaten öyle; 
«Tapu dairesi, vergi dairesi ve diğerleri birbirine ya
kın olmalıdır.» diyorlar. Eğer bu şartı tahkik ettir
mek üzere sadece bugün mevcut 2490 sayılı Kanu
nun 46 ncı maddesini kullanırsak, o takdirde sadece 
bitmiş olan binaları bir nevi alma imkânı kalıyor. 
Halbuki, yarım kalan binalar da bu çerçevenin içine 
girdiği takdirde, onlara yakınlık ve fonksiyonel olma 
ihtimali daha da fazla artmış oluyor. Binaenaleyh, 
Kanun o yönüyle yararlı; fakat bütün bunların en 
münasibini bulabilme bakımından, demin söylediğim 

gibi, ilanın ikinci kısmında, hangi yörede bu binanın 
olmasını aradığını ifade edecek. 

Üçüncü husus; Kanunun müteakip maddesinde 
yer aldığı gibi, (eğer % 25 ise % 25, % 40 ise, % 40) 
ilanın yapıldığı veyahut da satın almanın vaki ola
cağı tarihte % 25'inin inşaatının tamamlanmış ol
ması şartını ilana yazacak. Bu vaziyette binaya sahip 
olanlar, ellerimdeki tapularıyla, inşaat ruhsatları ve 
projeleriyle birlikte idareye müracaat etmesini isteye
cek. Bu, bir önteklif alma oluyor. Bu teklifin için
de fiyatı da bildirecek. «Ben, bu binayı bitmiş vazi
yette; (üstelik de benim kastım o, bitmiş durumda; 
yarım olan binayı değil.) bitirdikten sonra ben bunu 
şu kadar bedelle size satarım, veririm.» diyecek. Bu 
teklifler geldiği zaman, idarede kurulmuş olan tek
nik heyet, çeşitli teklifleri değerlendirecek ve bu tek
liflerin arasında arzu ve ihtiyaca en uygun binanın 
hangisi olduğunu tayin ve tespit edecek. Bunun için 
de gayet tabiî ki, betonarme ve statik hesaplarından 
başlayıp, binanın projesini tetkik edecek. Eğer uy
gun değilse, zaten onu ekarte edecektir. 

Onun yanında, tadil ihtimalini gözetecek, ihtiya
ca uygun hale getirilme imkânlarını gözetecek. İhti
yaca uygun hale getirilebilecek en müsait bina üze
rinde duracak. Bu, teknik olan vasıfları. Onun ya
nında, fiyat unsurlarına bakacak, müddet unsuruna 
bakacak ve bunların içinde en müsait olanları sıray
la tayin edecek; 1 inci, 2 nci, 3 üncü sırada bunlar 
gelir diye. Sonra, 2490 sayılı Kanuna göre teşekkül 
ettirilecek olan Satın Alma Komisyonu, bu şahısları, 
teklif sahiplerini, belki 1 numaradan itibaren çağırıp, 
kendisiyle pazarlık yapacak. O arada, kendi istediği 
tadilatın ne olduğunu kendisi de ifade edecek ve bu
na göre fiyatını tadil etmesini veya pazarlıkla, tek
lifini yenilemesini isteyecek. Bunun neticesinde, eğer 
şartların tümü uygun bulunursa, o takdirde bir mu
kavele aktedecek. Bu mukavelede işin bitirilme şart
ları,. tediyenin ne suretle yapılacağı hususunu, tadi
latın neler olacağı ve nasıl bir bina istendiği hususu
nu gayet tabiî mukaveleye yazacak. Süresinde bitme
diği takdirde de, ne gibi cezai müeyyide uygulana
cağı hususunu da keza mukaveleye geçirecek. 

Böyle bir şeyin yürürlüğe konulabilmesi için, 
mutlaka bir önteklifin alınması ve çeşitli ihtimaller 
içinden en münasibinin seçilmesi gerekir. O nedenle, 
1 .inci maddenin başlangıç kısmını, burada yazılı ol
duğu gibi, sadece «pazarlıkla» sözcüğünün yanında, 
ondan eVvel, «önteklif isteme ve pazarlıkla» şekline 
dönüştürüyorum. Teklifin birinci kısmı bu. 
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(İkincisi; Hükümetin arzu etmiş olduğu husus o 
idi, ben geçen günkü konuşmamda da söyledim; fa
kat Sayın Maliye Bakanlığı Müsteşarının ifadesi böy
le değildi. Onun kafasında tecessüm eden sistem 
başka türlüydü. O, «Evvela ben inşaatı satın alaca
ğım» diyor, (eğer böyleyse lütfen tashih etsinler.) 
«Sonra, ben bunu tekrar bir nevi ihaleye çıkaraca
ğım ve her hangi birinden teklif alacağım...» diyor. 
Aslında, arzu ettikleri bu değil; arzu ettikleri, satın 
aldığı müteahhide aynı inşaatı devam ettirmek. Ya
ni, kurulmuş olan şantiye düzenini bozmadan, işin 
bir an evvel bitmesini temin edecek tarzda bir ta
sarruf şekli; ama kesinlikle cümlenin son kısmı onu 
ifade etmiyor. Cümlenin son kısmında, «İnşaatın ta
mamlattırılması için inşaat sözleşmesi yapmaya ilgili 
bakan yetkilidir.» diyor. İnşaat sözleşmesi yapma
dan zaten herhangi bir şeyi tamamlattırma'k kabil 
değildir. Onun için bu, sanki fuzuli bir maddeymiş 
gibi burada gözüküyor; ama kastedilen mana öbür 
türlü; yani kimden satın alımdı ise, şantiye teşkilatı
nı bozmadan, düzenini bozmadan ona devam ettirip, 
işi bir an evvel bitirtmek. 

O nedenle bu kısmın, «İnşaatından sonra önce
likle satan müteahhite ve bu müimkün olmazsa baş
kasına tamamlattırılması için inşaat sözleşmesi yap
maya <il!gİli bakan yetkilidir.» şeklinde değiştirilmesi 
gerektiği kanısındayım. Önerge de bu .istikamette
dir 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
AKİF ERGİNAY — Önerge sahibine bir sorum 

var efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibine bir soru sormanız 

mümkün olmuyor usulümüze göre efendim. 
Lütfen siz yerinizi alınız. Komisyona hitaben so

ru. sormanız mümkün. 
AKİF ERGİNAY — Hayır, önergenin açıklığa 

kavuşturulması bakımından gerekliydi. 

BAŞKAN — Önerge sahibine soru sormak usu-
lümlüzfden değildir, biliyorsunuz, kusura bakmayın. 

Efendim, Komisyon ve Hükümetin bu noktayı 
nazarını rica ediyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Haznedar'ın bahsetmiş olduğu konular, 
uygulamada yapılacak ve fiilen gerçekleştirilecek hu
suslardır. Biz, burada Kanun maddesini tedvin edi
yoruz. Uygulamayı esas alacak bir yönetmelik hazır
lamıyoruz. Onun için, şunu da belirtmek istiyorum : 
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Müteahhitler ile mal sahibi genellikle aynı kişi
ler değildir tatbikatta. Bu bir. 

İkincisi, müteahhit çoğu kez ortada yoktur. Bina 
yarım kalmıştır ve müteahhit yoktur, bulamazsınız. 
Sayın Haznedar, «Önltekiif istensin, bilalhara da önce
likle o müteahhite yaptırılsın.» diyorlar. Ona da kı
saca şu şekilde cevap vermek isterim : Önteklif, pa
zarlık usulünde uygulanan bir işlemdir. İdare, alma
yı düşündüğü birkaç bina varsa, sahiplerinden ön-
tektif isteyecektir. Şayet bina bulmakta güçlük çeki
yor ve daha fazla teklif toplamak istiyorsa, ilan yo
luna da gidecektir. Bunlar, pazarlık usulünün tabiî 
işlemleridir. Madde metninde, «'İnşaatın öncelikle 
satan müteahhite yaptırılması» sözlerine yer verilme
si, inşaatı satana bir rüçhaniyet tanıyacağından İda
renin pazarlık gücünü azaltacaktır. Tabiî olarak uy
gun teklif verilirse, ba'kiye, inşaatı satan müteahhite 
yaptırılacaktır ve bu tabiîdir. Aslında, inşaatı yapacak 
olan müteahhit ortadaysa ve müteahhitten satın alı
nıyorsa, müteahhitin kurulu tezgâhı olduğu için, en 
düşük teklifi verme imkânı da vardır; ama biz bura
ya, bu maddenin içine bunları getirerek, İdareyi zor 
durumda bırakmaya ve işi daha da çıkmaza götür
meye her halde sebep olmamalıyız kanaatindeyiz 
Komisyon olarak. 

Saygılarımızı arz ediyoruz, önergeye katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Görüşler bitmiştir efendim. Gerekli açıklamalar 

yapıldı. 
Buyurunuz Sayın Hükümet. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Komis

yonun görüşüne iştirak ediyoruz. Komisyonun ha
zırlamış olduğu Tasarı, tahmin ediyorum Sayın Haz
nedar'ın düşüldüğünü de kapsayacak durumdad?r. 
Yeterlidir, ilave bir önergeye ve düzenleme yapılma
sına katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... 
Sayın üyeler; 
Hükümet ve Komisyon Sayın Haznedar'ın öner

gesine katılmamaktadır. O itibarla dikkate alınıp, 
alınmamasını oyluyorum. Sayın Haznedar'ın önerge
sinin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Gene, 1 inci maddeyle ilgili ve biraz evvel Sayın 
Tosyalı da yaptığı açıklamada önergesinde izah etmiş 
bulundu; Tosyalı'nın önergesini okutuyorum. 

(Lütfullah Tosyalı'nın iki önergesi tekrar okun
du) 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyonun bu öner
gelere katılıp katılmadıklarını rica ediyorum... 

MALİ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Katılmıyoruz. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. Çünkü, bunlar zaten pazar
lık suretiyle alışta dikkat edilecek, bakılması lâzım 
gelen, araştırılması lâzım gelen hususlardır. Ayrıca 
Kanun metnine girmesine bu bakımdan ihtiyaç yok
tur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tosyalı, esasen zapta geçmiş bulunuyor Sa

yın Bakanın bu izahlarıyla da sizin istedikleriniz. 

LÜTFULLAH TOSYALI — İkincisin'i geri alıyo
rum; birincisinde ısrar ediyorum efendim. 

BAŞKAN — İkincisini geri alıyorsunuz, birinci
sinde ısrar ediyorsunuz. 

Bu kısmı bir defa daha okutup, dikkate alınıp 
alınmamasını oylarınıza sunacağım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 93 üncü Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

2 nci madde üzerinde müzakerelere başlıyoruz. 
'Söz almak isteyen sayın üyemiz?.. 
Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Kanunun 2 nci maddesindeki iki şeye itiraz edi

yorum. Bunlardan bir tanesi, inşaatının en az % 25 
inin tamamlanmış olması şartı getiriliyor. Bu % 25 
hiç bir anlam taşımıyor, Kanunun ruhuyla ters dü
şüyor. 

Şöyle ki, buradaki gaye çabucak bir binaya sa
hip olmak olduğuna göre, % 25'i bitmiş olmak de
mek hiç bir anlam taşımaz. Şöyle ki, temel hafriya-
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(LütfullaJh Tösyalı'nın 1 inci önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmamaktadır. Dikkate alınıp, alınmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

1 inci maddeyi Malî İşler Komisyonumuzdan 
geldiği şeklîyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 1 inci madde Komisyonumuzdan 
geldiği şekliyle kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun uyarınca satın alına

cak binaların, Kanunun yayımı tarihinde, inşaatının 
en az % 25'inin tamamlanmış olması ve inşaatın 1983 
Bütçe yılı sonuna kadar bitirileceğinin taahhüt edil
mesi şarttır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
2 nci madde üzerinde müzakerelere başlamadan 

önce, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.22 

ti yapılmıştır, belki birinci katın betonu dökülmüştür, 
bir miktar da ihzarat vardır. Geriye % 75 gibi çok 
büyük bir değer kalmaktadır ki, bu bakımdan sakın
calı oluyor, bizim gayemizle ters düşüyor. 

İkincisi de, bunun 1983 yılında bitirilmesi konu
su. Şimdi bazı inşaatlar vardır, hakikaten bir sene 
zarfında bitebilir; fakat biraz büyükçe bir bina dü
şünürseniz, hele bunun Doğu illerinde olduğunu dü
şünürseniz, inşaat mevsiminin çok kısa, ulaşım im
kânlarının çok zor olduğu yerleri düşünürseniz, bura
da aşağı yukarı dörtbeş ay kadar bir inşaat mevsimi 
vardır, onun dışında inşaat mevsimi hemen hemen 
kapanır. Bu bakımlardan 1983 yılında bitirme şartı
nın 1984 senesine getirilmesini öneriyorum. Daha 
önce biterse mesele yok; zaten bitmezse binaya da 

İKtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 16,50 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni tSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Kamer GENÇ 
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sahip olamıyorsunuz, içine de oturamıyorsunuz. Bu 
bakımdan bunlara itiraz ediyorum. 

iDiğer bir husus; bitirileceğinin taahhüt edilmesi 
şarttır. Müteahhitle veya mal sahibiyle sözleşme im
zaladınız; bitirilmedi. Bitirilmediği zaman bir müey
yide getirilmemiş buraya. Böyle bir müeyyidenin ge
tirilmesi, bir cezaî hüküm getirilmesi esaslarını da 
koymak lazım kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKıAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
(Bu madde üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz?.. Yok. Önergeler var okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Madde 2. — Bu Kanun uyarınca satın alınacak 
binaların Kanunun yayımı tarihinde, inşaatının en 
az % 40 inin tamamlanmış olması ve inşaatın 1983 
Bütçe Yılı sonuna kadar bitirileceğinin taahhüt edil
mesi şarttır.» 

Recai DİİHÇER İsmail Hakkı DEMİREL 

ISayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 nci 

maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Ahmet Senvar Doğu Akif ERGİNIAY 
«Madde 2. — Bu 'Kanun uyarınca satın alınacak 

binaların inşaatının en az % 40 mm tamamlanmış 
olması şarttır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınma

sına Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin ili
şikteki sekide değiştirilmesini teklif ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Ahmet SAMSUNLU 

«iMıadde 2. — Bu Kanun uyarınca satın alına
cak binaların inşaatının en az % 40 ınm tamamlan
mış olması ve inşaatın satın alındığı yılı takip eden 
malî yılı sonuna kadar bitirileceğinin taahhüt edil
mesi şarttır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 nci 

maddesinin «ıBu /Kanun uyarınca satın alınacak bi
naların Kanunun yayımı tarihinde inşaatının en az 
% 25 inin tamamlanmış olması şarttır» şeklinde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 

— 40» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 2 nci maddesinde 

satın alınacak binaların «Kanunun yayımı tarihin
de» inşaatının en az % 25 inin tamamlanmış olması 
şartı vardır. 

Kanunun neşri tarihinde böyle bir tespit yapıl
ması fevkalade zor olduğundan, ileride büyük ihti
laflara neden olacaktır. Aslında böyle bir tespite o 
tahirte ihtiyaç da yoktur. 

ıBu hususun gözönünde tutulmasıyla «Kanunun 
yayımı tarihinde» ibaresi yerine, «Satın alma tari
hinde» ibaresinin konulması için gereğini müsaade
lerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
A. iMazhar HAZNEDAR 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde beş önerge var
dır ve önergeler genel olarak şu maksadı istihdaf 
ediyor. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım, ben de bir 
önerge vereceğim, yazıyorum. 

BAŞKAlN — Hay hay efendim. 
«Kanunun yayımı tarihinde» ibaresinin «Satın 

alma tarihi» olarak bir kısım önergeler değiştirilme
sini istemektedir. Diğer bir grup önerge, «ıfnşaatın 
en az % 25 inin» ibaresi yerine «% 40 inin şeklinde 
değiştirilmesini önermektedir. Bir üçüncü grup öner
ge de sınırlı olarak getirilmiş olan Kanunun yürür
lük tarihinin inşaatın 1983 yılı sonuna kadar bitiri
lebileceğinin taahhüt edilmesi şeklindeki ibarenin sı
nırlandırılmadan ilanibaye işlemesini önermektedir. 

'Müsaade ederseniz önergeleri bu istikamette ayrı 
ayrı oya sunmam, bir neticeye ulaşmamız bakımın
dan isabetli olacaktır. 

Önergenizi bekliyorum Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Yazıyorum efendim. 
AKİİIF BRGİNAY — Önergemi izah için söz is

tiyorum. 
BIAIŞKAN — Tabiî, kendi önergenizi izah sade

dinde.. Yalnız önce % 25'in % 40 olarak değiştiril
mesini isteyen (Biraz evvel ifade ettiğim) önergeleri 
oylayacağım, ondan sonra sizin önergenize, sınırsız 
bir tarih getiriyorsunuz, onu oylayacağım. 

AKjİF BRGİNAY — Sayın Başkan, % 40 biz
de de var. 

BAŞKAN — Sizde de var, buyurun efendim, bu
yurun Sayın Erginay. 

AKİF BRGİNAY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

1 inci maddesi kabul edilen bu Tasarının 2 nci 
maddesi, 1 inci maddesi kadar önemli. Bir defa Ta-
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sarının kendisinde % 40 inşaatının bitmiş olması şar- I 
ti varken, nedense Komisyon bunu % 25'e indirmiş. I 
Bizim Sayın Sanver Doğu ile verdiğimiz önergede I 
yine % 40 olmasını düşündük; neden? Bildiğiniz gi- I 
bi hafriyat bazan % 15-20'yi bulur masraf itibariyle I 
hele bir kayalık yerse bir inşaat bakımından % 20-25'i 
bulur. I 

Şimdi siz hafriyatı yapılmış bir bina ile karşı kar- I 
şıya da kalabileceksiniz, halbuki % 40 az çok kar
kas kısmı bitmiş, bakiye % 60'ı ince inşaat kısmına I 
gelmiştir. I 

(Biz istiyoruz ki, biran evvel bitsin bu bina. O hal
de % 40'ı bitmiş olan mı daha erken biter, yoksa 
% 25'i bitmiş olan mı? Gayet tabiî % 40'ı bitmiş 
olan. Bu itibarla % 40'ın kabul edilmesinde fayda I 
var. I 

İkincisi; (Ben önergemi tamamlıyayım; cünk'i 
bundan sonra Sayın Başkan müsaade ederse tekrar 
söz almak durumu hâsıl olmasın) bu Tasarıda müd- I 
detli, «1983 sonuna kadar bitirilmiş olacağı kabul 
edilen» dyıor. Aslında böyle bir hüküm konulması 
bizce mahzurlu; çünkü bitmeyebilir. Bitecek diye al- I 
mışınızdır bitmemiş olacaktır; bir. | 

, Sonra, Sayın Maliye Bakanlımızın beyan ettiği; 
«Uzun vadeli planlar yapılacak inşaat bakımından, I 
bölge bölge bunlar düzenlenecek» diyor; fakat bun
lar sinediyedir, yani ne zaman olacağı belli de* : ' 
Onun için ben, bunun tahdit edilmemesini, tama
men serbest bırakılmasını, bu seneki tahsisatın kul
lanılmasıyla brlikte, gelecek sene için tahsisat konur- I 
su onun da kullanılması gerektiğinin ve bundan son- ı 
ra da iki-üç sene, beş sene devam edebileceğini ka- I 
bul ederim. Böyle Hükümeti bağlamak, hele hele bu 
seneki koyduğumuz İO-I'I milyarı bir an evvel, ha- I 
ni gümrükten mal kaçırır gibi, bunu kullanalım da 
ondan sonra Allah kermdir manası da çıkar bundan. 
'Biz, böyle bir şey düşünmüyoruz ve kendilerinin be
yan ettiği gibi, bu önemli bir konu, memlekette bel- I 
ki resmî daireler bakımından büyük bir ferahlık ya
ratacaktır. O halde neden tahdit edeyim ben bunu? 
Ve üstelik de akla başka şeyler getiriyor, yani üç-beş 
binayı alıp da bu kapıyı kapatmak mı istiyoruz? 
Devleti itham etmek istemem, Hükümeti bilhassa; 
fakat bünyesi itibariyle haklı bir dava olduğuna gö
re .ve böyle kabul ettiğimize göre, bunun müddete 
bağlanmasının yeri yok. Yarın bunun uygulanması 
istenmiyorsa, bütçe bakımından pekala bunu tahdit 
etmek mümkün olur. Dolayısıyla, şimdiden bunu 
tahdit etmekte biz zarar gördük ve maddede de bu
nu açıkça belirttik. | 

— 401 

Sonra Kanunda şöyle diyor: «Kanunun yayımı 
tarihinde, inşaatının en az..» Yayımı tarihinden bir
kaç ay sonra en az % 40 veya % 25 inşaat yapılmış 
olursa bunu almayacak mıyız? Bu itibarla biz o de
yimin de kaldırılmasını uygun bulduk. 

Önerimiz her iki anlamda bu yöndedir, kabulü
nü arz ve rica ediyorum. 

.Saygılarımla. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANI SÜ

LEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkanım 
Komisyon adına bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

MALÎ İŞLER KÖMİlSYONU BAŞKjANI SÜ
LEYMAN SIRIR I KIRCALI — Biz, yayımı tarihin
de sözünün ilk oya konmasını öneriyoruz. Çünkü, ge
rek Komisyon olarak, gerek Hükümet olarak buna 
katılabileceğimiz sonucuna vardık. O nedenle belki 
Riyasete bir ferahlık getirilmiş olur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Haznedar'ın önergesini okutuyorum : 
CA. Mazhar Haznedar'ın önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Haznedar'ın: 
«Kanunun yayımı tarihinde» ibaresini, «Satın alma 
tarihinde» olarak değiştirilmesine mütedair önerge
sine Hükümet ve Komisyonun katıldığı anlaşılmakta
dır. Bu itibarla katî surette oyluyorum bunu: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin ikinci satı
rındaki: «Kanununun yayımı tarihinde» ibaresi, «Sa
tın alma tarihinde» olarak değiştirilmiştir. 

Diğer önergelerde % 25 nsipetinin % 40'a çıkar
tılması önerilmektedir; önergeleri bir istikamete so
kabilmek için bunu oylamak zorundayım. Hükümet 
ve Komisyon % 25'in % 40'a çıkartılmasına katılı
yorlar mı efendim? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — ,Sayın Başkanım müsaadenizle 
açıklamak istiyorum. 

•BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET PAMAK — Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
% 25'in neden 'Komisyonumuzda kabul edildiği

ni kısaca, vaktinizi almadan izah etmek istiyorum. 
% 25 bir asgari nispettir; yani illa % 25 olacak 

diye bir şey yoktur. Devlete bir seyyaliyet verilmiş
tir. % 30 lolur, 40 olur, 50 olur, 60 olur; yani asga
ri nispet olarak % 25 alınmıştır. Onun için böyle bir 
seyyaliyet Devlete tanınmıştır. Komisyonumuz % 25' 
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in neden kabul edilmesi gerektiğini de tespit eder
ken, imar İskân Bakanlığı temsilcilerine Komisyon
da sormuştur ve imar iskân Bakanlığı temsilcileri 
% 25'in binanın ana iskeletinin bitmiş olduğu ceva
bını alması üzerine bu kararını vermiştir. 

Takdir Yüce Heyetinizindir, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — «inşaatın en az % 25'inin tamam

lanmış olması.» ibaresinin «% 40'ının tamamlanmış 
olması» şeklinde vaki önergeleri Komisyonumuz tak
dire arz edyor. 

Hükümet?.. 
IMAUtYE BAKANI KAYA ERDEM — Hükü

met olarak biz bu Kanunla asgarî ölçülerde yetkiler 
istemeye, özellikle inşaatın % 40'la olması bitimin
de ve belirli bir müddet içinde yetkinin kullanılma
sına azamî dikkat ederek, bu bakımından Hükümet 
olarak % 40'la gelmiştik. 

Komisyon, Hükümete biraz daha burada geniş 
yetki vermiştir; bu yönüyle Komisyondakine iştirak 
etmiştik; fakat doğrudan doğruya Genel Kurulun 
takdirine arz ederim efendim. 

ıBAŞttCAN — Teşekkür ederim. 
Şu halde, Komisyon ve Hükümet «% 25'inin ta

mamlanmış olması» hususundaki ibarenin «% 40 
inin tamamlanmış olması» şeklindeki teklifleri takdi
rinize bırakmaktadır. Bu itibarla bu önergeleri, ya
ni «inşaatının en az % 40'ının tamamlanmış olması» 
şeklindeki teklifleri oyunuza sunuyorum Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

'Kanunun 2 nci maddesinin ikinci satırındaki 
«İnşaatının en az % 25'inin tamamlanmış olması» 
ibaresi, «inşaatının en aza % 40'ının tamamlanmış ol
ması» şeklinde değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Evliya'nın da önergesi var, onu okutuyo
rum: 

ISayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 inci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Halil EVLİYA 
«ıBu Kanun uyarınca satın alınacak binaların, 

satın alma tarihinde en az % 40'ının tamamlanmış 
olması ve inşaatın 1984 Bütçe Yılı sonuna kadar bi
tirileceğinin taahhüt edilmesi şarttır.» 

BAŞKAN — Efendim, inşaatın 1983 Bütçe Yılı 
sonuna kadar bitirileceği Malî işler Komisyonu met
ninde kabul edilmiştir. Bu ibarenin kaldırılması, Sa
yın Erginay, Sayın Doğu ve Sayın Uyguner tarafın
dan teklif edilmektedir. Yani «Kanunun bir müd
detle sınırlı olmaması» önerilmektedir. 

— 4<*2 

Diğer bir önergede, «İnşaatın 1984 bütçe yılı so
nuna kadar..» Yani Hükümetin ve Malî işler Komis
yonunun önerdiği «1983 yılının 1984 yılı olarak de
ğiştirilmesi» önerilmektedir. 

Bir diğer önergede (Ki, Sayın Samsunlu'nun öner
gesidir) «Satın alındığı yılı takip eden malî yıl sonu
na kadar...» yani bu da sonsuzu ifade eden bir öner
gedir. 

AHMıET SAMSUNDU — Efendim benim öner
gemde satın alma işlemi sonsuz süre için yapılabile
cek, yalnız alınan binanın tamamlanması için süre 
getiriliyor. 

BAŞKAN — Bu önergede onu göremiyorum. 
1990'da da alınabilir, 2000 yılında da alınabilir. 

AHMET SAMSUNLU — Evet, tabiî tabiî... 
BAŞKAN — Peki efendim. 
AHMIET SAMSUNLU — Yalnız inşaat, alındı

ğı yılı takip eden malî yılın sonunda bitmiş olacak
tır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Bu itibarla, önce en aykırı teklif olan Sayın Do

ğu, Sayın Erginay ve Sayın Uyguner'in önergelerini 
oyunuza sunuyorum. Yani.. («Hükümet ve Komisyon 
ne diyor?» sesleri). 

Buyurunuz efendim, Komisyon vy Hükümetin 
görüşlerini rica ediyorum. 

MALÎ İŞLER KÖMÜSYONU BAŞKİANI SÜ
LEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkanım; 

Kanun Tasarısının getirilişi incelense, bunun bir 
süreli olması ve bugünkü koşulların bunu getirdiği 
fikrinden hareket edildi. 

Biz Genel Kurulumuzu, kanunun kabulünün ne 
sebeple olmasını açıklarken hep bunun üzerinde dur
duk. Bunu çok uzun bir vadeye götürmeden bugün 
için Komisyonumuz büyük sakıncalar görmektedir. 
Nitekim, Hükümet de bu düşünceyle 1983 sonunu 
getirmiştir; biz bir değişiklik yapmadık, bunu ma
kul gördük. 

Bunu uzun vadeye çıkarmak isabetli olmayacak
tır kanısındayız. Eğer gerekiyorsa, uygulamanın bi
timine doğru, tekrar bu uygulamada başarılı olduğu 
ve bir sakıncası olmadığı görülürse, isterse o zaman 
uzatma için bir kanun tasarısı getirebilir; fakat bu
gün için biz bunu gerekli görmüyoruz, isabetli ol
mayacağı kanısındayız. Eğer gerekiyorsa, zaten kabul 
edilecek Devlet ihale Kanununda da, çıkacak müs
takbel kanunda da biz bunu gözönünde tutabiliriz. 
Onun için katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Hükümetin gö
rüşünü rica edeyim. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
/Başkan, biz de bu müddetin uzatılması teklifine ka
tılmıyoruz. Nenedi; bu yerleşme yönünde, lojman ve 
binaların yerleşmesi yönünde planlar hazırlanmakta
dır ve öyle ümit ediyoruz ki, Devlet 1984 ve mütea
kip yıllarda, kendisi belirli yapacağı plan çerçevesin
de bunun inşasını ve diğer planlamasını yapacaktır. 
Bu bakımdan da şimdilik 1983 ile bunu sınırlandır
mayı özellikle düşündük. Bu bakımdan önergeye ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.. 
MUHSİN ZEKAÎ BAYER — Sayın Başkan, 

Hükümetten bir sualim olacak efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, buyurunuz efendim. 
MUMSUN ZEKAÎ BAYER — Meclis gündemi

mizde, Kamu Konutları Kanun Tasarısı var. O genel 
bir kanundur, bu geçici bir kanundur. Hükümet de 
açıkladı; geçici bir kanunu genel bir kanun haline 
getirmek hatalıdır. Kendilerinin de Kamu Konutları 
Kanun Tasarısı var. Bununla ilişki kurulması v müm
kün mü? Bunu soruyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümetin, suale bir cevabı ola
cak mı?.. Buyurunuz Sayın Bakan. 

MALtYE BAKJANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkan, Kamu Konutları, mevcut konutların yöneti
miyle alakalı, kimlere tahsis edileceği, nasıl yöneti
leceği, bunun masraflarının nasıl karşılanacağı, otu
ranların bunda ne nispette vereceklerine ait bir ta
sarıdır. Bu getirdiğimizle farklıdır. Bu bakımdan 
değişiktir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
iBahis konusu önergeye, yani Sayın Erginay, Sa

yın Doğu ve aynı zamanda Sayın Uyguner'in öner
gesine Hükümet ve Komisyon katılmamaktadırlar. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, biz 1984 yı
lı sonuna kadar olan önergeye iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — 1984'e kadar olan önergeye iştirak 
ediyorsunuz. 

AKİF ERGİNAY — Evet efendim. 
(BAŞKAN — Sayın Uyguner?.. 
İM. FEVZİ UYGÖNER — Oylanmasını istiyo

rum ben. 
BAŞKAN — Oylanmasını istiyorsunuz; evet. 
Sayın Uyguner'in önergesini, yani «İnşaatın 1983 

bütçe yılı sonuna kadar bitirileceğinin taahhüt edil
mesi şartşının kaldırılmasını» ifade etmektedirler. 

Hükümet ve Komisyon buna katılmamaktadırlar. 
Sayın Uyguner'in bu önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

«İnşaatın 1984 bütçe yılının sonuna kadar biti
rileceğinin taahhüt edilmesi şarttır» şeklinde Sayın 
Evliya'nın önergesine Sayın Erginay ve Sayın Doğu 
katılıyorlar. Yani 1983 tarihi 1984 olarak değiştirile
cektir. 

Bu önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor
lar. mı efendim? Yani 1983 tarihinin 1984 olarak de
ğiştirilmesine.... 

İMALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Arz 
ettim efendim, bu bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI SÜ
LEYMAN SIRRI KIRCALI — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz; evet. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Samsunlu'nun önergesini bu şartlar için

de.. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, lüzum 

kalmadı önergemi geri alıyorum. 
ıBAŞKAN — Evet, geri alıyorsunuz, önerge ge

ri alınmıştır. Böylece, 2 nci madde, Sayın Haznedar 
tarafından teklif edilen değişiklikle, yani «Kanunun 
yayımı tarihindeki» ibaresinin, «Satın alma tarihinde» 
olarak değiştirilmesi kaydıyla ve Komisyondan gel
diği şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir de % 25'in, % 40 olarak değiştirilmesi kay
dıyla oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Bu metin aynı zamanda % 40 olarak 
değiştirilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Bu Kanun 1983 Bütçe Yılı sonuna 
kadar uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKİAN — Sayın Samsunlu, herhalde bu 3 
üncü madde ile ilgili önergenizi... 

AHMET SAMSUNLU — Geri alıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Sayın Doğu, Sa
yın Erginay... 

AKİF ERGİNAY — Biz de geri alıyoruz Sayın 
Başkan. İkinci madde ile alakalıdır, o bakımdan ge
ri alıyoruz. 

— 403 — 
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BAŞKAN — İkinci madde ile alakalı olması iti
bariyle geri alınmış oluyor; evet efendim. 

Sayın Uyguner'in bir önergesi var... 
M. FEVZt UYGUNER — Geri alıyorum efen

dim önergemi. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz; evet efendim. 
Üçüncü maddeyi, okunduğu şekliyle oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Üçün
cü madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun leh ve aleyhinde söz almak isteyen?.. 
Sayın Öztürk buyurunuz efendim; aleyhinde söz ve
riyorum size. 

İKÂZM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, değerli Maliye Bakanımız; 

İsmimizden kaynaklanan kurucu kanunlar yeri
ne, geçici kanunlarla uğraşmanın üzüntüsünü duya
rak ve Kanunun aleyhinde olduğumu belirtmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

Başlangıçta iki komisyonumuzdan geçen, görü
şülen ve son safhasına gelen Kanun Tasarısı, Komis
yonumuzun biri tarafından reddedilmiş, diğer ko
misyonca kabul olunmuştu. Daha görüşmeye baş
lamadan önce Başkanlığa bir önerge takdim ederek, 
mutat dışına da olsa Genel Kurulu kararıyla, her 
iki komisyonun raporunun Genel Kurulun bir kere 
daha bilgisine sunulmasında yarar görmüş ve bu yol
da önerge vermiştim; Yüksek Heyetiniz kabul et
mek suretiyle her iki raporu okuyarak konuya gir
dik. Uzun süredir /Kanunun tartışmasında yine de 
gönül rahatlığına (varamadım. 

Hükümetimize duyduğumuz büyük saygı ve gü
venin ışığında; ama Meclisimize mevdu konuları da
ha köklü ve geleceğe yönelik çözümlerin getirilmesi
ni düşündüğüm için bu Kanunun aleyh indeyim. 

Hükümetimiz kesin zararut görmüş ve bir çözüm 
ıolur düşüncesiyle bir Tasarıyı Meclisimize sevk et
miştir. İki Komisyonumuz ayrı ayrı konuyu tetkik 
etmiştir. Esas komisyon ve tali komisyon diye dü
şündüğümüz komisyonlarımızın esasında bir içtüzük 
zaruretini ortaya koymaktadır. Gerçekte 6 aylık bir 
süre komisyonların ihtisaslaşmasına yeterli değildir. 
Bu nedenle, raporların yek diğerine tercihini ortaya 
koymak da mümkün değildir. Demek oluyor ki, ko-
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misyonlarımız bir biriyle çelişkili, bir birini nakşe
den iki raporuyla karşı karşıyayız. 

Uzun süredir tartışılan ve bir sonuca geldiği
mizi zannettiğimiz Kanun Tasarısı üzerinde sırf tu
tanağa geçmesini sağlamak için bir, iki hususa satır-
başıyla değinmek istiyorum: 

Gönül arzu ederdi ki, Türkiye'nin konut sorunu 
ciddî bir sorun ve de çözümü mutlaka zaruri bir so
rundur, Hükümetimiz böyle palyatif bir tedbirle, gün
lük bir tedbirle bu konunun karşısına çıkmasın ve 
köklü bir çözüm getirişin. 

Endişem odur ki, Türkiye'de vergi mevzuatını 
hep biliyoruz ve bu toplumun içinden geldik, bu top
lumun içinde 50 yaşlarına vardık. Herhangi bir sa
tış muamelesinde vergiye bildirilen değer, benim 
tespitlerime göre 1/4 veya 1/5'dir, Devletin satın ala
cağı gayri menkul böyle bir bildirime müsait değil
dir. O halde, 5 milyonluk bir gayri menkulünü özel 
şahıs devlete satarken 5 milyonluk 'bir değeri bil
dirdiğinde bunun 2 milyondan fazlasını vergi ola
rak ödemek zorundadır. O halde, şahıs malını dev
lete gönül rızasıyla satmaz, niçin satacaktır? 

Temelinde su çıktığı için, yollar, imar değişip şe
refiyesi düştüğü için, teknik noksanı olduğu için; 
başka türlüsünü düşünmek, belki enflasyonun orta
ya koyduğu zaruretlerle satacağını düşünsek 
bile, kişi amaçladığı hedefe doğru yol al
mak zorundadır, bunu yeniden Devlete satmayı dü
şünmemelidir, düşünmez de, ancak patalojik du
rumlarda bunu düşünecektir. 

O halre, Devlet özel şahısın natamam binasını 
alırken hangi kıstası uygulayacaktır? Hep gözümü
zün önündedir, hep tarihi yaşadık. Bir Sosyal Sigor
talar mevzuatının içinden neler çıktığı daha henüz 
hafızalarımızdan silinmemiş vaziyette ve mahkeme
lerin önündedir. lYüzde yapım oranının tespiti ne su
rette olacaktır? Hükümet beni bağışlasın, Sayın Ba
kanım beni bağışlasın, kanunlar bugünkü yöneticile
re göre çıkmaz, kanunlar ilâ-nihaye uygulanacak 
unsurlardır. Yüzdeyi nasıl tespit edeceğiz? Yüzdeyi 
tespit ettikten sonra ikmalini nasıl yapacağız? Öyle 
bir konu getiriyoruz ki, inşaat sorununa çözümü âde
ta imkânsız gözükmektedir bendenize. 

Ayrıca bir hususu da dikkatlerinize sunmak isti
yorum: Devletin kira politikası ve vakıf mallarının 
durumu gözümüzün önündedir. Bendenizce mesmû-
dur, ama mevsuk değildir Arapçasıyla, yani duyul
muştur, ama vesikam yoktur. Öyle binalar biliyorum 
ki devlet tarafından kiralandığından 3 senede kendi-
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sini amorti etmiştir, 5 senede amorti etmiştir. Hıalbu- | 
ki, bilebildiğim kadarıyla bir gayri menkulün amor
tismanı 110 yıldır. I 

Bütün bunlar gözümüzün önündeyken, Devletin I 
işlemesinde yeni bir kısım hesap dışı tatbikatlarla j 
karşı karşıya geleceğimizden son derece endişeliyim. I 

Ayrıca, (bir konuyu tespit etmiştim onu önerge- I 
lerle hallettik, 1983 sonuna kadar deniyordu. Böyle
si kanunlar hiçbir zaman '1983 sonuyla durmaz. Ya 
bütçe kanunlarına konan hükümlerle veya ayrı bir I 
kanun çıkarılarak süresi uzatılırdı ki, onu da bekle- I 
medik ve de önergelerle bunu süresiz biçime getir- I 
miş olduk. l(«1983 sonu kabul edildi» sesleri). I 

Eğer burada zühul ettiysem şunu arz edeyim; bu 
tip kanunlar bir defa uygulanmaya başlandı mı, I 
bir defa yoldan geçildi mi artık orası cadde olur, bir I 
daha durmaz sayın arkadaşlarım. Bütçe kanunlarına I 
hüküm konur filan kanun 2 yıl daha uzatılmıştır ve- I 
ya bütçe kanunlarına, Anayasa (Mahkemesi böyle ka
nunlara hüküm konmasına mani olursa özel hüküm I 
çıkarılır, ama bu bir kere tatbikat gördü mü bir da
ha önü, sonu alınmaz devam eder gider. İBugün Ma- I 
üye ıBakanlığımız tatbik eder, yarın bir başka ban-
kanlık, tüm icra organı bu yolda yeni yeni kanunlar- I 
la karşı karşıya gelir. I 

Konut sorununu halledeceksek, bu, konut soru- I 
nunu halletmemekte, bugün için belki bir çare ola
rak düşünülmektedir; ama giderek doğuracağı mah- I 
zurlar getireceği faydanın yanında son derece fazla
dır. 

Vakıf mallarının elden ele geçtiği, bugünkü ku
rucu yönetimin bile altından çıkamayacağı muğlak 
bir hale geldiği hepimizin gözüönünde. Kiralayanı 1 
belli değildir, elden ele hava parasıyla vakıf malla- I 
rının nasıl el değiştirdiğini görüyoruz. Devletin ki
ra politikasına, vakıf mallarının yönetimine, Devletin 
başına bir yeni unsur daha getiriyoruz. Çözümü son 
derece güç ve imkânsız gözükmekte; bir kısım in- I 
sanları töhmet altında bırakacak bir uygulamaya gir- I 
me eğilimindeyiz. I 

Bu nedenlerle sayın arkadaşlar, zaten yoruldu
nuz uzatmak istemiyorum, bu Kanuna ret oyu ve
receğim. 

(Saygılar sunuyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Sayın Doğu, Tasarının lehinde buyurun efen- I 
dim. I 
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AHMET SENIVAR DOÖU — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlarım; 

Tasarının ilk görüşülmesi sırasında lehte konuşan 
ilk sözcü idim, bahtiyarım ki, Tasarının maddeleri 
görüşüldükten sonra tümü üzerinde lehte konuşacak 
sözcü yine benim. Bu fırsatı verdikleri için Sayın 
ıBaşkanıma teşekkür ederim. 

Efendim, bugün hakikaten Hükümetimize bü
yük rahatlık sağlayacak, büyük hizmet imkânı vere
cek bir Kanun Tasarısının maddelerini kabul etmiş 
bulunuyorsunuz. Kamu yararı yönünden meseleye 
yaklaşırsak bunun kanunlaşmasında büyük kamu ya
rarı olacağını ifade etmek mümkündür. Kamu ya
rarı değişik şekillerde dile getirilebilir, bunu ilk ko
nuşmamda da ifade etmiştim. Her şeyden önce, dev
let memuruna haysiyetini korumakla yıllardır, bizi 
buralara kadar getiren devlet memurluğuna bir çe
ki düzen verme imkânını doğuracaktır. 

Tedbir kısa süreli de olabilir; ama tedbir tedbir
dir, kısa sürelisine de razıyız biz, ya hiç getirme-
seydik, öyle düşünelim. 

Sayın arkadaşım, sevgili arkadaşım Öztürk beni 
bağışlasınlar, iki komisyondaki müzakereler konu
sunda birtakım endişelerini dile getirdiler. Efendim, 
biz Kurucu Meclisiz gayet tabiî ki bir komisyonu
muz böyle düşünecektir, bir komisyonumuz böyle 
düşünecektir, fikir kutsaldır, yani farklı görüşlerin 
dile getirilmiş olması buradaki müzakerelerin ciddi
yetine, buradaki görüşmelerin müzakereci vasfının 
önplanda olmasına en büyük delildir. Bununla he
pimiz iftihar etmeliyiz, ben şahsen iftihar ediyorum 
ve bir kere daha her iki komisyona da hem redde
den Komisyona, hem kabul eden Komisyona huzur
larınızda teşekkür etmek isterim. Bundan sonra bun
lara alışmak zorundayız. Eğer şu seviyede fikre say
gı duymayacaksak, Kurucu (Meclise neden geldik ar
kadaşlar?... 

Lehinde konuştum; fakat beni endişeye sevk eden 
(Sayın Başkanım müsaade ederlerse) bir konuya da
ha kısaca değinip vakitlerinizi fazla işgal etmeyece
ğim. 

Sayın iBaşkanım; görüyoruz ki, Tasarının tarihi 
21.12.1981. Bu, daha Yüce Konseyden çıkacak, bel
ki bir; bir buçuk ay daha geçecek; ama bunu 1983 
yılı sonuna kadar tahdit ederseniz, Hükümete altı 
aylık bir handikap vermiş olacaksınız süre yönün
den. Biz bunu 1984'e; Sayın Hükümetimiz 1984'e 
katılmış olsaydı, bu yaptığımız iş daha mükemmel 
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olacaktı, der, sözlerimi bitirirken saygılar sunarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Doğu. 
Sayın üyeler, Kanun Tasarısının tümünü oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyona ve Sayın Bakana teşekkür ediyorum, 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Sosyalist 
Arap Halk Cemahiriyesi Arasında Ortak Holding 
Şirketi Kurulması Hakkındaki Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Malî İşler ve Millî Savunmar İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/134) (S. Sayısı : 122). 

- . . . . > . . . 

RAŞİKAN — Gündemimizin, Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle ilgili bölümünün ikinci maddesinde ya
zılı Kanun Tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Sosyalit Arap 
Halk Camahiriyesi Arasında Ortak Holding Şirketi 
Kurulması Hakkındaki Kanun Tasarısının müzake
relerine başlıyoruz., 

Hükümet temsilcisi burada mı?.. Yok. 
Hükümet temsilcisi bulunmadığı için, Tasarının 

görüşülmesini müteakip toplantıya talik ediyorum. 
Sayın üyeler; 13 Mayıs 1982 Perşembe günü saat 

14.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 17.30 

. . - < . . . . 
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12 Mayıs 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU 
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMUSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın 
Alınmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Malî 
işler komisyonları raporları. (1/114) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 3.5.1982) 

X (2) Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Sosya
list Arap Halk Cemahiriyesi Arasında Ortak Hol
ding Şirketi Kurulması Hakkındaki Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler ve (Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/134) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 7.5.1982) 




