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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. 1 2 - 2 6 Aralık 1982 tarihleri arasında Çin 

Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Güney Kore ve Bang
ladeş'e resmî bir ziyarette bulunacak olan Cumhur
başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan 
Evren'e, Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral 
Nurettin Ersin'in vekâlet edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi ile; 

26-27 Kasım 1982 tarihleri arasında Paris'te ya
pılacak IV üncü Olağanüstü UNESCO Genel Kon
feransına Hükümetimizi temsilen katılacak Heyetimi
ze Başkanlık etmek üzere Fransa'ya ve 29 Kasım-1 
Aralık 1982 tarihleri arasında da Türk işçi çocukları
nın eğitimi ile ilgili konularda Türk ve Alman yetki
lileriyle görüşmek üzere Almanya'ya gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam'a, Gümrük ve 
Tekel Bakanı Ali Bozer'in; 

24 Kasım - 1 Aralık 1982 tarihleri arasında Türk 
işçilerinin sorunlarını görüşmek üzere Hükümetimi
zi temsilen Federal Almanya'ya gidecek olan îmar 
ve İskân Bakanı Ahmet Samsunlu'ya, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Münir Raif Güney'in; 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümeti
nin daveti üzerine 27 Kasım - 3 Aralık 1982 tarihleri 
arasında Hükümetimizi temsilen Sovyetler Birliğine 
gidecek olan Dışişleri Bakanı tlter Türkmen'e, Dev
let Bakanı İlhan Öztrak'ın; 

22 - 27 Kasım 1982 tarihleri arasında Türkiye -
Bulgaristan Turizm Karma Komisyonunun Sofya'da 
yapılacak 12 nci Dönem Toplantısına Hükümetimizi 
temsilen katılmak üzere Bulgaristan'a gidecek olan 
Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu'na Genç
lik ve Spor Bakanı Vecdi Özgül'ün; 

1 3 - 2 3 Aralık 1982 tarihleri arasında Çin Halk 
Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cum
huriyeti ve Bangladeş Halk Cumhuriyetine gidecek 
olan : 

Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin'e, Maliye Ba
kanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun; 

Dışişleri Bakanı llter Türkmen'e, Devlet Bakanı 
İlhan Öztrak'ın; 

Kuzey Atlantik Konseyinin 9 - 10 Aralık 1982 ta
rihlerinde Brüksel'de yapılacak olan 1982 Sonbahar 
Bakanlar Toplantısına katılmak üzere 7 - 1 1 Aralık 
1982 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek olan Dış
işleri Bakanı llter Türkmen'e, Devlet Bakanı İlhan 
Öztrak'ın vekillik etmelerinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 

2. Anayasal Düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs 
suçundan ölüm cezasına mahkûm edilen Harun Kar
tal, Arslan Tayfun Özkök, Arslan Şener Yıldırım ve 
Ahmet Fazıl Ercüment Özdemir haklarındaki dava 
dosyasının, tashihi karar talebi nedeniyle Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmek üzere iadesine dair 
Başbakanlık tezkeresi; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

3% İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa 
Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulana
cak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

9 Aralık 1982 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.10'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

,Başkanvekili 
M. Talât SARAÇOĞLU Erdoğan BAYIK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. ttava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA' 
nın Bazı Kanunlardaki «Devlet Başkanı» Unvanının 
Cumhurbaşkanı olarak Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi. (2/74) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.12.1982) 
(Adalet Komisyonuna : 8.12.1982) 

2. Danışma Meclisi Üyesi A. Fehmi KUZUOĞ-
LU ve 9 arkadaşının, 9.7.1956 Gün ve 6785 sayılı 
İmar Kanunu ile Bu Kanunun Bazı Maddelerini De
ğiştiren 11.1.1972 Gün ve 1605 sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekli
fi. (2/75) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1982) (Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma 
(Esas) ve Adalet Komisyonlarına : 9.12.1982) 
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BlRÎNCl OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, AH Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisinin 28 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Malî İşler Komisyonunda açık bulunan bir 
üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin ikin
ci maddesinde seçimle ilgili bir konumuz var. Bu
nu daha sonraya bırakmak istiyorduk; fakat Sayın 
Malî işler Komisyonu Başkanımızın, bir üyenin bu
lunmaması dolayısıyla çalışmalarda sıkıntı çekiyoruz 
demeleri üzerine, daha evvel bir üyenin seçilmesiyle 
ilgili tezkereleri okunmuştu. Şimdi, Sayın Halil Er
doğan Güren Komisyon üyeliğine aday gösteriyorlar. 
Sayın Erdoğan Gürel tek adaydır. Başka bir aday 
var mıdır?.. Yoktur. 

Değerli üyeler; 
O halde Malî İşler Komisyonuna tek üyenin se

çilmesi işlemine geçiyoruz. Değerli üyeler Tüzüğü
müzün hükmü budur; Komisyona yapılan seçimler
de gizli oyla seçim yapılıyor. 

Adayı tekrar arz ediyorum : Halil Erdoğan gürel. 
Değerli üyeler; üç kişilik Tasnif Heyetini tespit 

etmek üzere ad çekiyorum efendim. 
Sayın Hamza Eroğlu?.. Burada. 
Sayın Namık Kemal Yolga?.. Burada. 
Sayın Mümin Kavalalı?., Burada. 
Oy kutuları dolaştırılsın. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa 
Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulana
cak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
Raporları. (1/12) (S. Sayısı : 167, I67'ye 1 inci Ek ve 
167'ye 2 nci Ek) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, îmar Mevzuatına 
ve Gecekondu Kanununa. Aykırı Olarak Yapılan Ya
pı ve Tesislere Uygulanacak işlemler Hakkındaki Ka
nun Tasarısının görüşmelerine geçiyoruz. 

(1) 167 S. Sayılı Basmayazı 1.11.1982 tarihli 8 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

167'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 11.11)1982 
tarihli 12 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

167'ye 2 nci Ek S. Sayılı Basmayazı 8.12.1982 ta
rihli 27 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Bu Tasarının dünkü Birleşimde 9 uncu maddesine 

gelinmişti. Komisyon geri aldığı 6 nci maddeyi de 
göndermek üzere' olduklarını bildirmiştir. Bu neden
le 9 uncu maddeyi okutuyorum : 

Harçlar ve Cezalar : 
MADDE 9. — Bu Kanunun uygulama esaslarına 

göre muhafazasına karar verilen veya kullanma iz
nine bağlanan yapı ve tesislere 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu ile 6785/1605 sayılı imar Kanunu
nun ruhsata ilişkin harç ve cezaî hükümleri ile bu 
Kanunun getirdiği cezalar uygulanır. Ancak başvuru 
için tanınan bir aylık süre içinde başvurmayan ve 
belediye veya valilikçe 4 üncü maddede kabul edi
len bir yıllık tespit süresi içinde tespit edilen bu tür 
yapıların sahiplerinden bu Kanunda öngörülen para 
cezaları bir kat fazla olarak alınır. 

Resmî binalarda, bu Kanunun getirdiği cezalar 
uygulanmaz. 
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Yapı veya tesisler yapılıp satılmış ise, bu Kanun 
gereğince tahsil edilmiş cezalar için cezayı ödeyen
ler tarafından bina ve tesisleri inşa ettirerek satan
lara genel hükümler çerçevesinde usulüne göre rücu 
edilir. 

Binanın yıkılması halinde bina ve tesisleri inşa 
edenlere karşı tazminat hakkı doğar. Harçlar ve pa
ra cezaları ipotek vb. tazminatlar alınmak şartıyla 
iki yıl içinde en çok 8 taksitte tahsil edilir. 

Belediye ve mücavir alanı dışında olup ta il idare 
kurullarınca muhafazasına veya ruhsata bağlanması-
n?, karar verilen yapı ve tesislerden alınacak harçlar 
için îmar Kanununa eklenen Ek Madde 10 hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, madde üzerinde söz 
almak isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

(Maddeyle ilgili önergeler... 
KAMER GENÇ — Bir soru sormak istiyorum 

Sayın Başkan 
BAŞKAN — Önergelere başlayalım, ondan son

ra sorabilirsiniz efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tan. 
TURGUT TAN — «6785/1605 sayılı» şeklinde 

yazılmış. Bu gösterme biçiminin pek kanun tekniğiy
le bağdaşmadığı kanısındayım; bunu belirtmek iste
miştim. 

BAŞKAN — 6785 sayılı Kanun 1605 sayılı Ka
nunla tadil edilmiştir. Bunun o şekilde belirtilmesin
de yarar var.. 

Sayın Komisyon, bu konuda ne diyeceksiniz efen
dim?,.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKtLt HAYRİ SEÇKİN — Bu konuda 
yeni verilmiş bir önergemiz var. Yeni şekle sokul
muştur. O metin okunursa iyi olur efendim. 

ıBAŞKAN — Peki efendim. 
Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili önergeleri oku

tuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan 167 S. Sayılı tmar Mevzu
atına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Ya
pılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İşlemler Hak
kında Kanun Tasarısının «Harçlar ve Cezalar» baş
lıklı 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve 
îskân, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 

9 . 12 . 1982 0 : 1 

«Harçlar ve Cezalar : 
Madde 9. — Bu Kanunun uygulama esaslarına 

göre muhafazasına karar verilen veya kullanma iz
nine bağlanan yapı ve tesislere 2464/2589 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanunu ayrıca uygulanır. 

Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri, özel kanunla kurulmuş bankalar, 
mahallî idareler ve bunların sermayesinin yarısından 
fazlasına sahip oldukları kuruluşlar ile kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararı
na çalışan derneklere ait binalarda bu Kanunun ge
tirdiği cezalar uygulanmaz. 

Yapı ve tesisler yapılıp satılmış ise, bu Kanun ge
reğince tahsil edilmiş cezalar için cezayı ödeyenler 
tarafından bina ve tesisleri inşa ettirerek satanlara 
genel hükümler çerçevesinde usulüne göre rücu edi
lir. 

Binanın bu Kanun gereğince yıktırılması halin
de bina ve tesisleri inşa edip satanlara karşı tazmi
nat hakkı doğar. Para cezaları, ipotek vb. teminatlar 
alınmak şartıyla iki yıl içinde en çok 8 taksitte tah
sil edilir. 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup 
da il idare kurullarınca muhafazasına veya ruhsata 
bağlanmasına karar verilen yapı ve tesislerden alı
nacak harçlar için 6785 sayılı İmar Kanununa bu 
Kanunla eklenen Ek Madde 10 hükümleri uygula
nır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan îmar Mevzuatına ait Tasa

rının 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Alâeddin AKSOY 

«Madde 9. — (Ek fıkra) : Bu Kanuna göre öden
mesi gereken para cezaları, Emlak Vergi Dairelerin
ce Maliye Hazinesi adına tahsil edilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan îmar Mevzuatına ait Tasarı

nın 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ederim. 

«Bu Kanuna göre ödenmesi gereken para ceza
lan Emlak Vergi Dairelerince Maliye Hazinesi adı
na tahsil edilir.» 

Alâeddin AKSOY 
ALÂEDDİN AKSOY — Maliye adına tahsil 

edilir... 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Geçen yasama yılında önergeler üzerinde zaman 

zaman 78 inci maddenin dışına çıkıyor ve sayın üye-
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lerin görüşlerini almak üzere söz veriyorduk. Bu se- I 
ne 78 inci maddeyi tam Tüzükteki hükmüne uyarak 
uygulamaya geçtiğimizde; yalnız önerge sahipleri 
önergeleri üzerinde kısa bir açıklama yaptıktan ve 
önerge üzerinde sayın komisyon ve sayın hüküme
tin görüşleri de alındıktan sonra önergeyi dikkatle
rinize ve kabulünüze arz ediyorduk; fakat İmar Ka
nununun değişikliğiyle ilgili müzakerelerde görüldü 
ki, bazı maddeler üzerinde verilen önergelerin yal
nız önerge sahipleri tarafından açıklanması konunun 
aydınlanmasına yetmiyor; mutlaka önergelerle ilgili 
bir görüşme açmak zarureti hâsıl oluyor. 

Bunun için bugünkü Divan Toplantısında böyle I 
bir zaruret hâsıl- olduğunda Genel Kurulun kararı
nı almak üzere o önerge üzerinde bir lehte bir aleyh
te konuşma yapılması kararı aldık. I 

Bu kararımızla ilgili olarak Başkanvekili Sayın I 
Güven küçük bir açıklama yapmak istiyorlar. Buyu
run Sayın Güven. 

BAŞKANVEKİLİ TURHAN GÜVEN — Sayın 
Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; I 

Bir aylık bir süre içinde İmar Mevzuatının bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hususunda görüşülmekte l 
olan Kanun Tasarısında, Birleşimi yönetirken zaman 
zaman hem Genel Kurulu, hem de Başkanlık Diva- I 
nını müşkül durumlara sokan olaylar cereyan etmiş- | 
tir, 

Eümizde Yüce Genel Kurulunuzun kabul etmiş 
bulunduğu bir İçtüzük vardır. Bu İçtüzük hüküm
leri uygulandığında verilecek olan kararın, geçecek 
olan maddelerin hükümlerinin sağlıklı, doğru, anla
şılır biçimde olması en önemli faktör olmasına kar
şın, uygulamada görülmüştür ki ve bu uygulama için
de sıkıntı çekildiği de müşahede edilmiştir ki, sade- 1 
ce önerge sahibine söz vermek, 78 inci maddenin uy- I 
gulama mecburiyetinde olduğumuz; fakat katı olan I 
hükmünü icra etmek, Genel Kurulda, bize göre an
laşılması zor bir hava yaratmıştır. I 

Yüce Genel Kurul bilmektedir ki, 78 inci mad
dedeki açıklık karşısında, ancak önerge sahibinin I 
açıklama hakkı bulunmaktadır. Ne var ki, son Ka- I 
nun Tasarısı, halen gündemde bulunan ve görüşül
mekte olan Kanun Tasarısı için de değerli üyeleri
mizin bazen 3 sayfaya varan bir madde değişikliği 
önergesi bulunmaktadır. Bu önerge üzerinde, önerge 
sahibi değerli arkadaşımızın açıklama yapmasıyla 
yetinildiği takdirde, salonda bulunan, birleşim için- I 
de bulunan üyelerimizin çoğunluğu önerge üzerinde 
açık, berrak bir fikre varamamakta ve oylama esna- ) 

I sında da maalesef müşahade ettiğim üzere, ret veya 
kabul oyları çok az seviyede, az sayıda kalmaktadır. 

1 Salonda bulunan üyelerimizin büyük bir bölümü oy-
J lamaya katılmamakta, müstenkif kalmaktadırlar. 

I Amaç, bir kanun tasarısının en iyi biçimde, mem
leket gerçeklerine en uygun biçimde olgunlaştınlma-
sı ve Türk Milletine yarar hale getirilmesidir. Bu 
bakımdan, dünkü Birleşim sonunda, Başkanlık Di
vanına bu görüşümü tebarüz ettirdim ve Başkanlık 
Divanında bu konu tartışıldı, Yüce Genel Kurulun 

I ıttılaına arz edilme kararı alındı. Önerge sahibi öner
gesini açıkladıktan sonra; daha evvel Genel Kuru-

I 1un da alışageldiği bir İçtüzük değişikliği, malumu
nuz olduğu üzere Anayasa görüşmelerinde, önerge 
üzerinde lehte ve aleyhte konuşma imkânı verilmişti, 

I fakat Anayasadan sonra bunu devam ettirmek müm-
I kün olmadığı için, bu işleme devam edip etmeme hu

susunun, İçtüzüğün 78 inci maddesinin Genel Ku
rulca değişikliğe uğratılmamakla birlikte, son söz 
sahibi Genel Kurul olduğuna göre, önergeden sonra 
bir lehte, bir aleyhte konuşma imkânı verilip veril-

j meme hususunun yüce oylarınıza arz edilmesi husu
su görüşülmüş ve tavsiye kararı niteliğinde huzuru-

I nuza getirilecektir. \ 

I Bununla, bundan böyle görüşülecek olan kanun 
t tasarılarında, hiç değilse uzun olan önergeler üzerin

de, Genel Kurulda bulunan değerli üyelerimizin bir 
fikir sahibi olmaları temin edilmek istenmektedir. 

Biraz sonra Sayın Başkan bu konuyu ıttılaınıza 
arz edecek, oylarınıza arz edecek; eğer bu konu bu 

I şekilde bağlanırsa, zannederim görüşmeler daha sağ
lıklı, daha inandırıcı ve memleket gerçeklerine daha 

I uygun tecelli edecektir. 
I Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (Alkış

lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
I Sayın Komisyonun değişiklik önergesi okundu. 

Sayın Seçkin, 9 uncu maddenin değiştirilmesine iliş
kin önergeyle ilgili bir açıklama yapacak mısınız 
efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Önergemiz, «Resmî binalar ceza ve harçlardan 
I muaftır.» şeklinde tek bir cümle halinde idi; onu 

açıklama anlamına bir değişiklik önergesi vermiş bu-
| lunmaktayız. 
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Eğer, verilmiş olan diğer iki önerge için de. mü
talaamız soruluyor ise, onlar hakkında da mütalaa
mızı vermeye amadeyiz. 

BAŞKAN — Evvela bu önergeyi değerlendire-" 
lim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Bizim öner
gemiz, «resmî binaların bu cezalardan muaf oldu
ğu» şeklindeki cümleyi açıklayıcı şekilde belirtmek
teydi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde görüşmek iste

yen sayın üye varsa; evvela, aldığımız karara göre, 
lehte ve aleyhte söz verebilmem hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Gürtan, soru mu efendim? 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, Komis
yondan bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Sorunuzu, lehte, aleyhte görüşme
ler olsun, ondan sonra sordurayım. Sayın Genc'in 
de sorusu var. 

Sayın Bay er, lehte, aleyhte?.. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sual efendim. 
BAŞKAN — O halde lehte, aleyhte görüşmeler

den sonra sorun. 
KAMER GENÇ — Komisyon soruma cevap ve

rirse konuşabilirim. 

BAŞKAN — Sorunuzu sorun Sayın Genç, bu
yurun efendim. 

KAMER GENÇ — Şimdi efendim, Komisyonun 
yeni getirdiği metni tam algılayamadım. Yalnız bu
rada, elimizdeki metinde diyor ki, «4 üncü maddede 
kabul edilen bir yıllık tespit süresi içinde tespit edi
len yapılar.» Bu yeni metinde var ise, bunun aley
hinde konuşmak istiyorum. Çünkü 1 aylık tespit sü
resini; Komisyon burada 1 yıl içinde yapılacak ya
pılara da imar affı getirmiş gibi bir sonuç doğuyor. 
Yok ise, konuşmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Sizin sorunuz bu. 
Sayın Seçkin, lütfen tespit edin, diğer soruları da 

sorduracağım* 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Hemen ce
vap vereyim: Yoktur efendim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Gürtan, buyurun efen
dim. 

— 622 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan; Komis
yonun verdiği yeni önergede, 6785 sayılı İmar Ka
nununun 20 nci maddesindeki maliyet bedeli cezaları 
da dahil midir? Bunu da kapsıyor mu? Kapsıyorsa 
mesele yok; kapsamıyorsa, izninizle bu madde üze
rinde konuşmak istiyorum efendim'. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, kamu 

kurumu niteliğinde bulunan müesseseler için, Devlet 
teşekküllerinin binaları için cezayı kaldırıyorlar. An
cak, kamu kurumu niteliğinde KİT'ler var; KİT'ler 
de muhtelif hukukî nitelikte. Bir Ziraat Bankasının, 
bir Azot Sanayinin fabrikası var; bildiğime göre 
Azot Sanayiinin kanunsuz kurulmuş fabrikası var, 
bu affı bekliyor. Böyle bir şey olduğu zaman, Azot 
Sanayii Anonim Şirketi kamu kurumu niteliğinde 
olacak mı, olmayacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sorulara cevap rica ediyorum Sa
yın Seçkin. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

6785 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin, tespit 
edebildiğimiz kadarıyla, cezayla ilişkili bir hükmü
nü, fıkrasını bulamamış bulunmaktayız. Arkadaşım 
açıklama yapar ise, yardımcı olacaklardır. «Durdur
ma emrinin tebliğinde» diye başlayan bir cümledir; 
yanlış tespit etmediysek. Ben rica edeyim; bir açık
lama yaparlarsa cevabını vermeye çalışacağım. 

Sayın Bayer'in sorusuna gelince: «Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri, özel kanunla kurulmuş bankalar, 
mahallî idareler ve bunların sermayesinin yarısından 
fazlasına sahip oldukları kuruluşlar ile kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararı
na çalışan derneklere ait binalarda bu Kanunun ge
tirdiği cezalar uygulanmaz.» denildiğine göre, zanne
diyorum ki, tereddüt ettikleri hususa bu fıkra cevap 
vermektedir. 

BAŞKAN — Evet; lehte ve aleyhte 2 sayın üye
ye söz verebilirim Genel Kurulun kararıyla. 

HAYATİ GÜRTAN — Üzerinde konuşmak is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Üzerinde vermiyorum, lehte ve 
aleyhte; öyle karar aldık. Lehte demektir, buyurun 
efendim. 
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Değerli üyeler, Malî İşler Komisyonuna 1 üye 
seçilmesiyle ilgili seçimde oy kullanmayan sayın 
üye?.. Yok, 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, sayın 

üyeler; 
Efendim, benim arz etmek istediğim husus şu : 

6785 sayılı imar Kanununun 20 nci maddesinde ma
liyet bedeli cezası var. Ben maddeyi izninizle okuya
yım efendim. Şöyle diyor: «Durdurma emrinin teb
liğinde, mal sahibi her ne surette olursa olsun in
şaata devam edemez. İnşaata devam edildiği takdir
de, mal sahibinden, durdurma emrinden sonra yapıl
mış bulunan kısımların belediyece resen takdir edile
cek maliyet bedeli kadar para cezası alınmasına en
cümence karar verilir.» 

Şimdi efendim, bu ceza uygulanamaz halde tak
dir ediliyor. 1 - 2 örnek vermek isterim: Bana inti
kal ettiğine göre, Ankara'da PTT binası için (Sanı
yorum şimdi Başbakanlığımız taşınıyorlar) 132 mil
yon lira bu şekilde ceza tahakkuk ettirilmiş. Keza, 
Ankara Adliye Sarayı için 190 küsur milyon lira, Be
lediyece bu şekilde ceza takdir edilmiş. Bunlar tahsil 
edilemeyen cezalar, tahsil kabiliyeti olmayan ceza
lar oluyor. Belki rakamlarda farklılık olabilir; şim
diden arz edeyim, bu 132 milyon olmaz da 100 kü
sur milyon olur vesaire... 

Şimdi efendim, bu işle ilgili olanların ifade ettik
lerine göre deniyor ki, bu cezalar eğer bu şekilde 
kalırsa; yani 6785 sayılı İmar Kanununun 20 nci mad
desindeki bu maliyet bedeli cezalan bu şekilde kalır
sa, çok çeşitli sakıncaları da birlikte getiriyor. Ma
demki bir fırsat vardır, bu halen üzerinde görüşül
mekte olan Yasa Tasarısına eklenecek bir madde ile 
tamamen kaldırılmasa bile, iyileştirilir ve bazı suiis
timallere neden olan hükümler, uygulama şekli orta
dan kaldırılabilir. Belli miktarlara bağlanır; 50 bin 
lira, 100 bin lira, 200 bin lira vesaire gibi. Metreka
reye göre bir ceza takdir edilir. Ayrıca, müteahhit
lere aktarılması lazım gelir bu ceza; mal sahibine ve
riliyor yukarıda arz ettiğim gibi, fıkrayı okurken dik
kat buyurduğunuzu sanıyorum. Bilhassa yapıyı ya
pan müteahhitin yaptığı usulsüzlükten dolayı hiç ha
beri olmayan mal sahiplerinin, arsa sahiplerinin ce
zalandırılması gibi meseleler, olaylar ortaya çıkabi-
liyormuş. 

Eğer, Sayın Komisyonumuz bu konuda lütfeder 
de bir değişiklik getirirse, bir iyileştirme getirirse, sa
nıyorum olumlu bir adım atılmış olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Seçkin, buyurun. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Burada Kanun yeni bir ceza sistemi getirmiştir; 
mevcut uygulanmakta olan ceza sistemi uygulanma
yacaktır. Buradaki esasa uygun olarak ceza sistemi 
uygulanacaktır; yeni bir ceza sistemi uygulanmaya
caktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümetten soruyorum, Komisyonun ge

tirdiği bu 9 uncu madde değişikliğine katılıyor mu
sunuz 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Katılıyoruz efen
dim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bir redaksi
yon hatası var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Deyim hatası olup olmadı

ğını soracağım; çünkü önerge önümüzde değil. Res
mî bina kapsamına, kamu yararına çalışan dernekle
ri de soktular. Bunda hangi mantıktan hareket edil
di? «Kamu kurum ve kuruluşları» deyimi içerisine 
mi giriyor, böyle bir hukukî anlayış farkı mı yerleş
tirilmektedir? ilk defa yasalara giriyor? Resmî ola
rak mı kabul ediliyor, «kamu kurum ve kuruluşları» 
deyimi içerisine mi giriyor acaba, kamu yararına 
dernekler? Oy verirken, bu noktanın açıklığa kavuş
turulmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLl HAYRİ SEÇKİN — «Kamu ya
rarına çalışan dernekler» tabiri içine giren bütün der
nekler bu cezayı vermeyeceklerdir. Özellikle, Kızı
lay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu 
gibi dernekleri kastetmek suretiyle, Bakanlar Kuru
lu kararıyla kamu yararına çalışan dernek adım alan 
dernekler, bu cezadan muaf tutulmuşlardır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Komisyonun getirdiği bu madde

ye Sayın Hükümet katılmaktadır. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir redak

siyon hususu var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGlNAY — Efendim okunan metinde 

2464'den sonra tire konulmuş... 

BAŞKAN — «ve» denildi, araya «ve» konuldu. 
AKİF ERGÎNAY — 2589 sayılı Kanun, Beledi

ye Gelirleri Kanununu değiştiren bir Kanundur; Bi
na İnşaatı Vergisi, Gider Vergilerinden alınmış ora
ya konmuştur. Böyle «tire» ile değil, «2589 sayılı 
Kanunda değişiklik» denir yahut da, «Ona ek ka
nun olarak» denir. Bunu lütfen Komisyon nazara 
alsın< 

BAŞKAN — Tire değil efendim, «2464 ve 2589 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ayrıca uygulanır» 
denmiş, «ve» konmuş. 

Değerli üyeler, önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Değerli üyeler, maddeyi bu önerge istikametinde 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
ZEKİ YILDIRIM — Önerge var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok özür dilerim, iki önerge daha 
var. 

Madde oylandı değerli üyeler; eğer tensip eder
seniz tekriri müzakere için bir karar alalım ve bu 
maddeye iki fıkra eklenmesiyle ilgili iki önergeyi iş
leme (koyalım. Tensibinize sunuyorum; Tüzüğümüz
de olmamakla beraber, daha evvelki tüzüklerde ve 
parlamentoda kullanılan, uygulanan bir usulü biz de 
bu Meclisimizde aynen uygulamıştık. Bu iki fıkra
nın eklenmesiyle ilgili önergeleri de değerlendirmek 
suretiyle, maddeyi tekrar müzakere edebilmemiz hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde iki önerge var; birisi Sayın Aksoy'un 
önergesi, şöyle : 

«Bu Kanuna göre ödenmesi gereken para cezala
rı emlak vergi dairelerince Maliye Hazinesi adına 
tahsil edilir.» deniliyor. 

Bir de Sayın Yıldırım'ın önergesi var; eklenmesi
ni istedikleri fıkra şudur : 

«Bu Kanundan yararlanan yapı sahiplerine ancak 
bu Kanunda öngörülen harç ve ceza hükümleri uy

gulanır. Her ne adıyla olursa ölsün, başka malî mü
kellefiyet yüklenemez.» şeklinde. 

Sayın Aksoy, açıklayacak mısınız önergenizi? 
ALÂEDDİN AKSOY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, sayın ar

kadaşlarım; 
Aslında, görüşmekte olduğumuz İmar Mevzuatı

na Ait Kanun Tasarısı, belediyelere bir gelir sağla
mak için hazırlanmış bir Tasarı değildir. İmar kar
gaşasını kısmen önlemek, huzursuzlukları kısmen 
azaltmak hedefine matuftur. 

Edindiğimiz bilgilere göre, bu Kanun Tasarısı 
kanunlaştığı takdirde tahsil edilecek olan para ceza
larının tamamı 100 milyar liraya yaklaşacaktır. 

Haddizatında, imar kargaşasının müsebbiplerin
den biri de belediyelerdir, belediyelerin kusurlu ha
reketleridir, belediyelerin kendi imarlarına sahip çı-
kamamalarındandır; ama bunun yanında, Devletin 
güçsüzlüğü de vardır, fakat sahip çıkmama arzusu 
ağırlık basmaktadır. 

Bu bakımdan, bu paralar belediyelere gitmesin; 
Hazineye gelsin. Hükümet, o belediyelere yardım ge
rekiyorsa, tahsil ettiği harçlardan belediyelere yeteri 
kadar versin ve bu suretle de belediyelerin hesaplan 
kitapları tetkik edilmiş olsun. 

Bu hususu sağlamak için önergeyi vermiş bulun
maktayım. Tasvibinize layık olacağı kanısındayım. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERGİNAY — Önergenin aleyhinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Bu önerge aleyhinde söz isteyen Sa

yın Erginay var. 
KAMER GENÇ — Aleyhinde. 

BAŞKAN — «Aleyhinde» diyorsunuz. Önerge 
aleyhinde bir kişiye söz vereceğim. Aleyhinde ko
nuşmak isteyen, lehinde konuşmak isteyen birer üye
ye söz verme hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye 

ler; 
Bir mükellefiyetin sahibi kimse, o mükellefiyet 

için yaptığı hizmetler bakımından, ortaya çıkacak 
cezaların da o müesseseye ait olması bir kaidedir. 
Yani, vergi bakımından bir suçun işlenmesinden or
taya çıkan para cezası, onu kim alıyorsa, ona taalluk 
etmesi gerekir. Bu İtibarla, belediyelere intikal ede-
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cek olan bu cezanın, (100 milyar olacağını ben pek 
kestiremiyorum ama) gidecek olan bu cezaların Ma
liyeye verilmesi ve ondan sonra da gerektiğinde be
lediyelere aktarılması gibi bir usul doğru değildir. 

Ayrıca, şunu bilhassa belirtmek isterim ki; bu
gün belediyelerin içinde bulunduğu koşullar çok ağır
dır. Birçokları memurlarının maaşlarını verememek
tedirler. Zaten İller Bankası ikanabyla kendilerine 
birçok yardımlar genel bütçeden yapılmaktadır; ken
di kaynaklarıyla birlikte, ayrıca tahsis yapılmakta
dır. Bu anlamda, eğer belediyelerin kendi gelirleri, 
giderlerini karşılayacak duruma gelebilirse, o zaman 
zaten Maliyeden kendilerine bir şey intikal edecek 
değildir. O halde, «Belediyelerin durumu çok iyi de 
Devletin kötü, bu İtibarla onu koruyalım» gibi bir 
neticeye varmak doğru olmadığı gibi, hukuken de 
yerinde görmüyorum. Halkikaten cezaya taalluk eden 
hükümler, halen buna taalluk eden değil de başka 
anlamda bir ceza olsa, onu belediye alıyor da, şim
di yine kendi mevzuuna giren bir husustaki cezayı 
neden almasın?.. Bu doğru olmaz; fakat malî tevzin 
bakımından da; malî tevzinden maksat, genel mer
kez, yani Devlete ve mahallî idarelere verilen kay
nakların ayırımı demektir, malî tevzin bakımından 
da böyle cezaların birisine, aslının ötekine verilmesi 
gibi bir sonuç doğru değildir. 

Bu itibarla önergenin kabulüne taraftar olmadı
ğımı arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Seçkin, Sayın Aksoy'un önergesine katılı

yor musunuz? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, katılamıyoruz; çünkü, bugüne kadarki kanunî 
uygulamalarda ruhsat harçlarını, cezalan alan mü
essese ilgili belediyeler olmaktadır. O sebeple, yeni
den «Hazineye intikal eder» şeklindeki tatbikata uy
mayan bir uygulamaya girmek imkânını bulamıyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, siz katılıyor musunuz? 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; 
Konuda, belediyelere ve de getirilmiş olan bir 

hükümle mücavir alanlar dışında il imar müdürlük
lerine, valiliklere düşen bir uygulama söz konusu
dur. Yaptığımız tespitlerde, belediyelerin bu konuda 

bugüne kadar gereğince hizmet edememelerinin bir 
sebebi de gelir yetersizlikleridir. Bu hizmetler beledi
yeler tarafından yürütülecektir ve elde edilen gelir
ler de yine bu hizmetlerin yürütüldüğü bütçesinin 
içine girecektir. Bu sebeple, hizmet ve bugüne kadar 
yürüyen prosedür, bu gelirlerin belediyeler tarafın
dan elde edilmesi şeklinde olduğu için, katılamıyo
ruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SERDA KURTOĞLU — Teklifin lehinde söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Hayır bitti artık. Görüşmeler bitti; 

Komisyondan söz aldık; daha evvel söz hakkı ver
miştim. Sayın Kurtoğlu, özür dilerim. 

Değerli üyeler; önergeye Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet katılmamaktadır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunacağım. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önerge Sayın Yıldırım'ın önergesidir. 
Sayın Yıldırım, açıklama yapacak mısınız? 
ZEKİ YILDIRIM — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
Harç ve cezalarla ilgili 9 uncu maddeye eklen

mesini talep ettiğim bu paragrafta esas amacın; da
ha önceki önergelerimde de arz etmiştim, bu Ya
sayla çözüme kavuşacak yapı sahiplerine çok yüklü 
cezalar getiriliyor. Bu önergem Yüce Heyetinizce 
tasvip görmedi, bunu saygıyla karşılıyorum. 

Şimdi, burada arz etmek istediğim ikinci husus, 
esasen bana göre çok yüksek olan bu cezalara ek 
cezalar da uygulamada alınacaktır; bu hususları arz 
edeceğim. 

Bir defa, bu Tasarıyla getirilen harç ve cezalar 
dışında bir de uygulamada; yani bu Tasarı yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra, belediye bu Tasarıyı uygu
lamaya koyduğunda, kendi alacağı harç ve cezalar 
dışında, bir de Sosyal Sigortalar Kurumu bu yapı 
sahiplerinden ayrıca ceza alacaktır. Sosyal Sigorta
lar Kurumuna; ki bunu Sosyal Sigortalar Kurumun
dan bizzat gidip, iş yerlerinden ve konutlardan öl-
çümleme yoluyla ne kadar para alacaklarını kendi
lerine hesap ettirdim, bu hususu arz edeceğim 90 
metrekarelik bir konut, bu Tasarıdan yararlandığı 
zaman belediyenin alacağı harç ve cezalar dışında, 
ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumuna da asgarî 70 bin, 
en çok da 140 bin lira para ödeyecektir. Tabiî ki 
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bu husus, bu Tasarı Komisyonumuzda görüşülürken 
bizim bilgimiz dışındaydı; her şeyi bilemeyiz, yani 
bu hususun ben de şahsen farkında değildim. Şimdi, 
bu paragrafı eklersek, hiç olmazsa bu vatandaşları
mız sadece bu Tasarıyla getirilen cezasını bilir, onu 
öder, bizim ve vatandaşın bilemeyeceği ilave ceza
lardan kurtarılmış olur. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 90 metrekarelik bir 
konuttan 70 - 140 bin lira parayı, hangi hizmeti gö
türüp de aldığını ben şahsen Sigortaya sordum. «Pe
ki, siz bu parayı alıyorsunuz; ama siz ne yapıyor
sunuz da bu parayı alıyorsunuz? dedim. Onların ba
na verdiği cevap da, biraz amiyane tabiriyle; «Bu da, 
bu Kanunun, yani Sigorta Kanununun Sigortaya ge
tirdiği avanta. Biz bunu avanta olarak topluyoruz.» 
dediler. Aynen kendi ifadeleriyle konuşuyorum. Çün
kü, bu Tasarıda amaç, çıkış şekli, o Sosyal Sigor
talar Kanunundaki amaç, inşaatlarda çalışan işçileri 
sigorta ettirtmek. Bu yapılar yapıldı; Sigorta edil
diyse edildi, edilmediyse edilmedi. Kaldı ki, bu yapı
ların çoğunu da (Bilhassa dar gelirli vatandaşlar yö
nünden arz ediyorum) kendileri yapıyorlar. Sigorta 
diyor ki; «Eğer 90 metrekarelik bir konutta kaç işçi 
çalışacaksa, kendisi dahi yapsa biz bunun parasını 
alırız.» Yani, burada şunu arz etmek istiyorum: Bir 
hizmet karşılığı da alınmıyor, açıktan alınan bir pa
ra. Eğer Yüce Heyetiniz uygun görürse, hiç olmazsa 
bu Tasarı ile öngörülen cezalar alınsın, bunun dışın
da efendim Sosyal Sigortalar 140 bin lira, efendim 
belediye ayrıca işgaliyeden 50 bin lira, şuradan 40 
bin lira yani bunlar bizce bilinmeyen rakamlardır; 
böyle bir baraj getirirsek, «Sadece bu Tasarıda ön
görülen cezalar alınır» dersek bir noktada bu Tasa
rıdan yararlanacak yapı sahiplerini maddî yönden, 
ekonomik yönden rahatlığa kavuştururuz görüşüyle 
bu önergemi verdim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım önerge

nin aleyhinde söz istiyorum. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım önergenin 

aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sizden evvel Sayın 
Aydar söz istediler. 

Efendim, lehte aleyhte söz verme hususunu tek
rar oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Konu, İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanunu
na Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygu
lanacak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısıdır. 

Önerge sahibi sayın arkadaşlarımızın yaptığı 
açıklamalardan anlaşıldığına göre, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna mükellefiyet altında yaptığı inşaat esna
sında işçi kullanması lazım geldiği halde kaçak işçi 
kullanarak, bu kaçak işçi hususunu dahi maliyete 
intikal ettirmeden;-bir başka deyimle Sosyal Sigorta
lar Kurumuna ödenmesi lazım gelen prim kaçakçı
lığı yaparak inşaatları tamamlamış olan kişilerin, bu
nun dahi af kapsamı içerisine alınarak affedilmesi 
hususu öngörülmektedir. 

Oysa konu imar mevzuatına ait olan bir düzen
lemedir. Yoksa Sosyal Sigortalar Kurumu bugün gel
diği noktada prim alacaklarını tahsil edemezken ve 
kaçak işçi çalıştırma nedeniyle Sosyal Sigortalar Ku
rumu büyük bir malî darboğaza girmiş iken, eğer 
böyle bir mevzuat, böyle bir düzenleme ile o Kuru
mun yükünü daha da ağırlaştırmak gerekiyorsa yal
nız inşaatlarda kaçak işçi çalıştırmış olanlara değil, 
bizatihi çalışma hayatı içerisinde aktif olarak rol al
makta olan işçi kardeşlerimize ve emeklilere de en 
büyük güçlükler ve en büyük haksızlıklar yapılmış 
olacaktır. 

Bu itibarla imar mevzuatını düzenlemekte olan 
bir Kanun Tasarısının içerisine dolaylı yolla hir SSK 
prim affı getirme hususunu da Yüce Kurulun takdi
rine arz ediyorum ve bunun reddini diliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Komisyonun bu konudaki görüşünü rica ediyo

rum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Mevcut Tasarı imar düzenlemesiyle alakalı olan 
konuları kapsamaktadır. Çalışma hayatıyla alakalı 
olan konularda biraz evvel aleyhte konuşan arkada
şımızın tebarüz ettirdiği gibi, kaçak inçaatlarda ça
lıştırılan işçilerin primlerini kaçırmak suretiyle bir 
başka hayatı, çalışma hayatını etkileyen konularda 
bir af getirmeyi amaçlamış olan bir tasarı değildir; 
onlar genel hükümler içinde pek tabiîdir ki, muha
tap olacakları muameleye mazhar olacaklardır. O 
sebeple katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
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ÎMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım, Hü
kümet teklifinin hazırlanışında ve Komisyonun şu 
ana kadar görüşülmüş olan maddelerinde konu ken
di çerçevesi içerisinde bırakılmış, imar Kanunuy
la alman ruhsatlar ve cezalarla bir de Belediye Ge
lirleri Kanununa göre alınan katılma payları üzerin
de durulmuş, onlarla ilgili hükümler getirilmiştir. 
Söz konusu önerge bunların dışında yeni bir unsur 
getirmektedir. 

O sebeple bu konuyu; böyle bir kanunun içine 
böyle bir hüküm girer mi, girmez mi konusunu Yü
ce Meclisin takdirlerine arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Yıldırım'ın önergesine Sa

yın komisyon katılmıyor, Sayın Bakanlık Temsilcisi 
de takdiri Yüce Meclise bırakıyor. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, 9 uncu maddeyi Komisyondan 
geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde kabul edil
miştir. 

Yeni bir maddeye geçmeden evvel Malî İşler 
Komisyonunda boşalan bir üyelik için yapılan se
çim sonucunu arz ediyorum: Seçime 117 sayın üye 
katılmış, 20 boş, iki geçersiz, üç oy da aday olma
yan üç sayın üyeye verilmiş; 92 oyla Sayın Halil 
Erdoğan Gürel Malî İşler Komisyonu üyeliğine se
çilmişlerdir, kendilerine başarılar diliyorum. (Alkış
lar) 

Değerli üyeler, 9 uncu maddeden sonra xyer al
ması istenilen yeni bir madde teklifine ait iki önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 9 uncu maddesinden sonra aşağıdaki 

metnin 10 uncu madde olarak kabul olunmasını say
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Abbas GÖKÇE İhsan GÖKSEL 
Bekir Sami DAÇE Fuat AZGUR 

Recep MERİÇ 

MADDE 10. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra ruhsat almadan inşa edilecek yapılar
dan belediye ve mücavir alan sınırları içinde olanlar 
belediye encümeni kararıyla belediye zabıtası tara
fından mahkeme kararı aranmaksızın yıktırılır. Ruh
sata aykırı olarak yapılan yapı, bina ve tesislerde 
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ise 6785 sayılı imar Kanunu hükümleri uygulanır. 
Ancak, durdurma emri ve yıkım kararlarının inşaat 
mahallerine asılması tebliğ hükmündedir. 

İmar planı ve mevzuatına aykırı kaçak inşaat ya
panlar, ruhsat verenler veya verilmesine sebep olan
lar, bu inşaatları süresi içinde yıktırmayan ilgililer, 
başka kanunlarda belirtilen cezalar saklı kalmak 
kaydıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 50 bin 
liradan 150 bin liraya kadar ağır para cezasıyla ce
zalandırılırlar. Bu fiillerin tekerrürü halinde cezalar 
bir misline kadar artırılır. 

Bu Kanunla yürürlükteki plan ve mevzuata. göre 
inşaat alanları artan yapı ve tesislerin tabii afetler 
sebebiyle veya sahibi tarafından yeniden yapmak 
amacıyla yıkılması halinde ise, bu yapı ve tesis alan
ları için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, sizin teklif ettiğiniz 
madde tamamen başka bir madde, 

ALI DİKMEN — Sayın Başkan aynıdır. Yalnız 
biraz farklılık vardır, gerekirse o da okunsun; ikisi 
beraber müzakere edilsin. 

BAŞKAN — Birbirinin aynı; fakat bunu da oku
yalım. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki metnin görüşülmekte olan Tasarıya 

yeni bir madde olarak ilavesini arz ve teklif ederim. 
Ali DİKMEN 

«Bu Kanunun yayımından sonra yapılacak yapı
lar. 

Madde: Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra ruhsat alınmadan inşa edilecek yapılardan, be
lediye ve mücavir alan sınırları içinde olanlar, bele
diye encümeni kararıyla belediye zabıtası tarafından, 
belediye ve mücavir alan dışındakiler il idare kurulu 
kararıyla devlet zabıtası tarafından mahkeme kararı 
aranmaksızın yıktırılır. 

Ruhsata aykırı olarak yapılan yapı, bina ve te
sislerde ise 6785 sayılı İmar Kanunu hükümleri uy
gulanır. Ancak durdurma emri ve yıkım kararları
nın inşaat mahallerine asılması tebliğ hükmündedir. 

İmar planı ve mevzuatına aykırı kaçak inşaat ya
panlar, ruhsat verenler veya verilmesine sebep olan
lar bu inşaatları süresi içinde yıktırmayan ilgililer, 
başka kanunlarda belirtilen cezalar saklı kalmak 
kaydıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis, 50 bin li
radan 150 bin liraya kadar ağır para cezasıyla ce
zalandırılır. Bu fiillerin tekerrürü halinde cezalar bir 
misline kadar artırılır. 
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Bu Kanunla yürürlükteki plan ve mevzuata gö
re inşaat alanları artan yapı ve tesislerin tabiî afet
ler sebebiyle veya sahibi tarafından yeniden yap
mak amacıyla yıkılması halinde ise, bu yapı ve te
sis alanları için yürürlükteki plan ve mevzuat hü
kümleri uygulanır» 

BAŞKAN — Önerge sahiplerine evvela söz alma 
ve açıklamak istiyorlarsa söz vereyim. 

Sayın Tutum?.. Lehte. 
Sayın Genç?.. Aleyhte. 
Sayın üyeler, görüyorum ki, her önergeden sonra 

sizlerden karar alma biraz zaman almayı gerektiri
yor. O itibarla demin aldığımız kararı şu tarzda mü
saade ederseniz değiştirelim. Önergeler üzerinde (hem 
bugün hem bundan sonraki günlerde tasarılar üze
rinde yapacağımız çalışmalarda) lehte, aleyhte söz 
isteğine Başkanlar yetkili kılınmalı ve bir defa bu
gün aldığınız kararı aynen uygulamalıyız, her defa
sında oyunuza başvurmamalıyız. Bu konuyu tensip 
ederseniz oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bundan sonra söz 
isteyenlere lehte, aleyhte söz vereceğiz, her defasında 
ayrı bir karar almaya gerek kalmayacaktır. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gökçe. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hu
kuk devletinde hukukun üstünlüğü esastır. Hukuka 
aykırı davranışların, hukuku bozan hareketlerin hu
kuk devleti içerisinde savunulması, tutunulması müm
kün değildir. Bu yönden hukuka aykırı olarak, hu
kuku çiğneyerek yapılmış bunca kaçak yapılar, ruh
satsız yapılar gündeme geldiği zaman ben, hukuka 
aykırı olan hiç bir fiili savunma niyetinde olmadı-
ğşmı, ancak Türkiye'de bir olgunun, Türkiye'de bir 
gerçeğin var olduğunu, bu gerçeği görmemezlikten 
gelemeyeceğimizi vurgulamış ve tabiri caizse, o za
man da «Ortada bir ölü var, bu ölünün kaldırılması 
gerekir; buna çare de imar affıdır» demiştim. Yok
sa hukuka aykırı hiç bir davranışı, hiç kimsenin, he
le Türkiye Cumhuriyeti gibi bir hukuk devletine 
mensup olan hiç kimsenin tasvip etmesi mümkün 
değildir. 

Bu yönden o zaman arz etmiştim ki, «Eğer dev
let olarak biz gerekli kontrolleri yapamamışsak, va
tandaşa bina yapması için gerekli imkanları sağla-
yamamışsak, gecekondu önleme bölgeleri için gerek
li tedbirleri almamışsak, bunda devlet olarak bizim 

| de kusurumuz var, ortada 2,5 milyon İmar Yasa-
I sına aykırı ve kaçak inşaat ve bunun içerisinde otu-
I ran 10-15 milyon nüfus var» demiştim ve bu ne-
I denle bu Af Yasasının çıkarılmasından yana oldu-
I ğumu vurgulamıştım. 
I Bu Yasa Tasarısı daha evvel İçişleri ve Dış-
I işleri Komisyonu olarak bizim eski Komisyonu-
I muzda görüşülürken, bunlar üzerine dikkatle eğil-
I mistik ve Türkiye'yi artık bu kötü görüntüden kur

tarmak için, bundan sonra bu kabil hareketleri ön
leyecek tedbirleri de beraberinde getirmeyi derpiş 
etmiştik ve kanun maddesi haline getirmiştik. As-

I hnda Hükümetten getirilen Tasarıda da bu ceza hü-
[ kümleri var idi fakat bu ceza hükümleri çok hafifti, 
I biz komisyonda bunu ağırlaştırdık. 

Fakat üzülerek müşahede ettim ki, Bayındırlık, 
I İmar ve İskân Komisyonuna gelince bu ceza hü-
I kümlerini tamamen kaldırmışlar; yani şimdiye kadar 
I Türkiye'de mantar gibi kaçak inşaatlar her tarafta 
j pıtrak gibi mevzuata uymayan binalar yapıldı, biz 

bunları affedeceğiz, gerisinde yapan yine yapsın gibi 
I bir sonuç çıkacak. Yüce Komisyonun böyle düşün-
I düğünü sanmıyorum fakat yapılan yasa şekli ister 
I istemez bu sonucu doğuracaktır. 

Biz kimseyi affetmek niyetinde değiliz. Hukuka 
aykırı olan kimsenin yaptığı yanında kalmamalıdır. 

I Nitekim bir hal çaresi olarak diyoruz ki, «Beş misli 
I para cezası ve harç alınsın, ruhsatı verilsin.» Bundan 
I sonra yapanlar ne olacaktır?.. Yapanlar için hiç bir 

hüküm yok. Daha evvel bunun sözü edildi, Yüce 
Komisyonun Sözcüsü buyurdular ki, «Efendim ayrı 
bir yasa tasarısı var, biz o yasa tasarısından yana
yız, o yasa tasarısı gelecek, o zaman kimse böyle 

I bir bina böyle bir şey yapmaya tevessül edemeye-
I çektir.» 

Bunu kabul etmek fazla iyimserlik olur. Bir ya-
I sa tasarısının hangi sürede bu Meclisten yahut baş

ka meclislerden çıktığı hepimizin malumudur. Bu 
yasa tasarısı gelir mi, gelmez mi, geldiyse ne zaman 

, çıkar, çıkmaz mı?.. O ayrı bir hikâye. 

Gözden kaçırılan önemli bir husus var. Ceza Ka
nunlarında, ceza getiren hükümler geriye yürümez. 
Şimdi bu Kanunu kabul ettik, ve Kanun yürürlüğe 

I girdi, affettik. Türkiye'nin her tarafında mantar gibi, 
I pıtrak gibi yeniden gecekondular, kaçak inşaatlar tü

redi ve yapıldı. Getireceğiniz ceza hükmü taşıyan ya
sa tasarısını geriye yürütemezsiniz. Cezanın temel 
prensipleri, hukukun üstünlüğü buna manidir, geriye 

I götüremezisiniz. Onun için bu bir tesellidir. 
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Efendim, yine buyurdular ki bir tarihte konuş
malarında. «Efendim, zaten Türk Ceza Kanununda 
240-230'uncu maddeler var, görevi kötüye kullanan
lar, görevi savsaklayanlar hakkında ceza var, 6785 
sayılı imar Kanununun 58 <nci maddesi var.» 

Onlar öyle hafif cezalar ki, yapılan bu işler kar
şısında bir sivrisinek ısırması gibi şeyler ve onların 
hepsi de tecil hükmü içerisine alınıp, tecil edilen 
cezalar. 

Bu görüşten yola çıkarak, ben, Komisyonumuz
da kabul edildiği gibi, diyorum ki, bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihten sonra ruhsat almadan inşa edi
lecek yapılardan, belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde olanlar belediye encümeni kararı ile Belediye 
zabıtası tarafından mahkeme kararı aranmaksızın 
yıktırılır. Ruhsata aykırı olarak yapılan yapı bina ve 
tesislerde ise 6785 sayılı İmar Kanununun hükümleri 
uygulanır. Ancak durdurma emri ve yıkım kararla
rının inşaat mahallelerine asılması tebliğ hükmünde
dir. Aksi halde tebligat yapılmadıkça bu işlemler ta
mamlanamıyor, mahalline asacaklar, bu tebliğ hük
mündedir. 

îmar planı ve mevzuatına aykırı kaçak inşaat ya
panlar, (yani bu yasadan sonra yapanlar) ruhsat ve
renler veya verilmesine sebep olanlar bu inşaatları 
süresi içinde yıktırmayan ilgililer, başka kanunlarda 
belirtilen cezalar saklı kalmak kaydıyla 1 yıldan 3 

( yıla kadar hapis ve 50 bin liradan 150 bin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bu getirilme
diği takdirde çıkaracağımız bu Af Kanununun hiç
bir faydası yoktur, nitekim çıkarılmış nice af ka
nunlarında görülmüştür; orman affı çıkarılmış, ar
kasından yine ormanlar daha beter tahrip edilmiş
tir. Eğer bu Kanunun tutarlı bir biçimde uygulanıp, 
Türkiye'nin yine bu kötü manzaradan kurtarılması
nı istiyorsak, bu hükmü behemehal bizim komis
yonumuzda kabul edildiği şekilde kabul etmeliyiz. 
Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Dikmen, aynı mahiyettedir önergeniz. 
ALÎ DİKMEN — Aynı mahiyettedir, ufak bir 

fark var bir, iki kelime söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Hayhay buyurun. 
ALÎ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın arkadaş

lar 
Bu konu üzerinde tabiî niçin durduğumu biraz 

açıklıkla şimdi belirteceğim. Dün bu 8 inci madde
nin hükümetten ve bizim Komisyondan geldiği şek-

j liyie müzakeresi hususunda bir teklifte bulunduk; 
fakat Sayın Başkanlık bir önerge verilmesinin uygun 
olduğunu ve usulden olduğunu belirttiler ve bizde 
hemen hemen aynı maddeyi bir önerge şeklinde tek
rar buraya iletmek zorunda kaldık. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benim inandığım bir husus var. Eğer bir şahsa, 

bir topluma yasalara göre suç teşkil eden eylem ve 
fiillerden, davranış ve suçlarından dolayı gerek şah
si deruhteyi mesuliyet, gerekse kanunî yollardan çö
züm getirmek, hiçbir zaman tek taraflı olamaz. O 

I halde senelerin birikimi olan bu imar mevzuatı ile 
ilgili karmaşık ve içinden çıkılması güç olan ve ha
len de çıkmaya çalıştığımız bu mevzuu çözümlerken 

I şüphesiz ki, bu Meclisin Yüce Heyeti gayet hüsnü
niyetle ve ciddiyetle buna bir çare bulmak çabasının 
içerisindedir. Fakat biz bütün bu çareleri buluyoruz, 
biraz önce burada bütün açıklığı ile ifade eden Sa
yın Gökçe arkadaşım gibi, bunun arkasından hiçbir 
müeyyide de getirmiyoruz; ama Sayın Komisyon 
üyesi arkadaşlarımız buna ayrıca (dün de belirtti
ler) bir kanun getireceklerini ve bu cezaî müeyyi
deleri burada açıklıkla belirttiklerini ifade ettiler. 

Yine ben de mecburen tekrarlamak mecburiye
tindeyim; çünkü, dün de aynı fikirleri burada söy
lemiştim. Bu Kanun, acaba çıkacak olan yeni deği
şiklik ne zaman bu Meclisten çıkacaktır?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün adı üzerinde «gecekondu» Türkiye'de bir 

gecede gecekondu yapılıyor, bugün bir gecede bir 
prefabrik ev yapılabilir, bir gecede bir çatı katı kat 
haline getirilebilir ve bunların yapıldığı Türkiye'de 
vardır ve olmuştur. 

Ben de diyorum ki, evet getirilecek olan yeni de
ğişiklik olan Yasaya saygılıyım, gelsin; fakat bu süre 
içerisinde çıkarmış olduğumuz bu Yasaya biz yine 
vermiş olduğumuz önergeler istikametinde müeyyi
delerimizi koyalım, gerekirse o zaman siz değişikliği 
yaparsınız ve sonra şurası da var. Niçin o değişik
likler bu Yasa ile beraber çıkmıyor?.. 

Özür dileyerek bunu şurada ifade etmek isterim 
ki, bu Mecliste kanunların çokluğundan da şikâyet 
edildi, 12 - 13 binden bahsedildi; fakat geldiğimiz 
günden bugüne kadar benim dikkatimi çekiyor, her 
kanun iki tane, üç tane bizden çıkıyor. Çünkü bir, 
iki madde değiştiriyoruz, kanunun geri kalanı yine 
yürürlükte kalıyor; yani biz kanunları azaltmak için 
burada münakaşa açtık; fakat buna rağmen her gün 

I kanun çoğaltıyoruz. Burası tabiî ayrı bir konu mü-
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nakaşa edilecek bir mevzudur; fakat buna rağmen, 
bir kanunun içerisinde bütün açıklığıyla bütün hü
kümlerin yer alması bence daha uygun olacak bir 
sonuçtur. 

Ben burada bu maruzatımı kısaca açıkladım, 
esasen dün bu konudaki fikirlerimi söylemiş bulu
nuyorum, benden önceki sayın konuşmacı arkadaşı
mız da teferruatlı olarak bu mevzua değindiler; esa
sen verilmiş olan önerge hemen hemen tasarıdaki 
8 inci madde istikametindedir. Sayın Gökçe'nin ve 
arkadaşlarının vermiş oldukları önergeyle arada pek 
az bir fark vardır. Benim maruzatım bu kadar. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Değerli üyeler; 
Bu önergeler üzerinde lehte, aleyhte söz istendi; 

fakat şöyle bir şey oldu, ben Sayın Tutum'un işaret
lerini gördüm, Sayın Tutum size söz vereceğim diye 
bir işarette bulundum; fakat Divan Üyesi arkadaşı
mız daha evvel Sayın Gelendost'un haber gönderdi
ğini ve işaret buyurduklarını ifade ettiler .Onun için 
Sayın Tutum'la, Sayın Gelendost'tan kendi araların
da birinin lehte konuşmak üzere kararlaştırıp gel
melerini rica ediyorum. 

HALlL GELENDOST — Ben feragat ediyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ediyorum Sayın Ge-
lendost. 

Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Aslında bana göre biraz aceleye getirilmiş, ye
teri kadar olgunlaştırılmamış bir Hükümet Tasarısını 
büyük bir özveriyle geliştirmeye çalışan değerli Ko
misyonumuzun hazırlamış olduğu değişiklikleri mü
zakere etmek şanssızlığına uğramış bulunuyoruz. 

Ben verilen önerge üzerinde fazla ayrıntılara 
giderek bir savunma yapacak değilim. Saygıdeğer ar
kadaşımın verdiği önergeye ilke olarak katılıyorum. 
Ancak beni günlerden beri tedirgin eden bir önemli 
konu var, bu konuyu huzurlarınıza getirmek istiyo
rum. 

İmar Kanununun 8 inci maddesi bakınız ne di
yor : 

«Belediyelere karşı yapının fennî mesuliyetini üze
rine alan meslek mensupları yapıyı ruhsat ve ekle
rine uygun olarak yaptırmaya ve mal sahibini ruh
satiye ve ekleri hilafına yaptırdığı işlevi de 5 gün için
de yazı ile belediyeye bildirmeye mecburdurlar.» Ak

si halde müeyyidesini göstermiş. Ben Hükümetim
den soruyorum : 

1. Bu şekilde, ruhsatsız veya ruhsatiye eklerin© 
ve ruhsata aykırı olarak yapılmış binalarla ilgili ola
rak, acaba Ankara'da veya bellibaşlı büyük kentle
rimizde son bir - iki yıl içerisinde kaç adet böyle bil
dirimde bulunulmuştur, buna dair ellerinde bilgi var 
mı, eğer böyle bir bildirimde bulunulmuşsa acaba o 
illerin belediye encümenleri bu meslek mensupları 
hakkında ne gibi kanunî işlemlerde bulunmuşlardır? 

2. Demin arkadaşımın sözünü ettiği İmar Ka
nununun 58 inci maddesi, bu Kanun hükümlerine 
aykırı hareket eden, imar planına ye yapı ruhsatiye
si yle eklerine riayet etmeyen ve bunların yanlış tat
bikine sebebiyet veren belediye reisleriyle diğer vazi
feliler hakkında, Türk Ceza Kanununun hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla müeyyidelerini göstermiştir, 

Şimdi sorum şu : Acaba kanuna aykırı olarak, 
ruhsatsız olarak ortaya çıkan bu imar kargaşasında, 
hiç mi sorumlu tespit edilememiştir ve acaba bugü
ne kadar belediye reisleri veya İmar ve İskân Ba
kanlığı yetkilileri hakkında herhangi bir takibat, bir 
kovuşturma yapılmış mıdır? En azından son üç yıllık 
bir dönemde böyle bir bilgi var mıdır? 

Şimdi benim endişem şudur : Biz, bir defaya 
mahsus olmak üzere, belli kouullarda ruhsatsız olan 
bu yapılara ruhsat verdiğimiz takdirde, acaba bu 
kanunsuz yapılaşmaya göz yuman veya açıkça, kastî 
olarak bu yapılaşmalara cevaz veren yetkilileri de af
fetmiş olacak mıyız?.. Efendim, bu ikisi farklı eylem
ler, ayrı suç konularıdır deniyorsa, benim korkum 
odur ki, bu tür ihmaller veya suiistimaller Türk Ceza 
Kanununa göre ihmal veya suiistimalle ilgili olan 
230 ve 243 üncü maddeleri ilgilendirir. Bilindiği gibi, 
kamu görevlileri hakkında Memurin Muhakematı 
Kanunu uygulanır. Çoğu zaman Memurin Muhake
matı Kanununa göre kovuşturma açılabilmesi için, 
yani bu mekanizmanın işletilebilmesi için genellikle 
kurumun en yüksek amirinin rol olması gerekir. Üzü
lerek belirtelim ki, bu tür ihmalleri yapanlar, bizati
hi bu Memurin Muhakematı Kanunu mekanizmasını 
harekete geçirecek kişiler ise, bu hiçbir zaman tat
bikata konulamayacak demektir. Acaba biz, bu affı 
getirirken, geriye dönük olarak imar kargaşasının or
taya çıkmasında büyük ihmalleri olanlar hakkında her
hangi bir işlemde bulunulacak mıdır Veya başlanmış 
olan kovuşturmalar devam edecek midir?.. Kuşkusuz 
bu malumdur deniyorsa bunun, özellikle Hükümet 
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tarafından zapta geçirilmek üzere burada açıkça be
yan edilmesini istiyorum. 

Diliyorum ki, eğer olursa, tespitler yapılacaktır; 
kanunsuz yapılaşmalar tespit edilecektir; bu tespit 
sırasında apaçık ihmaller ve suiistimaller ortaya çıka
caktır. Acaba ihbarda bulunma yükümlülüğü nasıl 
işletilecektir, bunu Hükümetimiz düşünmüş müdür? 
Acaba Sayın Arkadaşımız Gökçe'nin verdiği önerge
ye şöyle bir ilave, bir sorunu çözebilir mi : «Bu Ka
nun uyarınca, mevzuata aykırı yapılara bir defaya 
mahsus olmak üzere ruhsat verilmiş olması, bu Ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce, tmar Kanununun 
8 inci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen meslek mensuplarıyla 58 inci mad
dede belirtilen suçları işleyen kamu görevlilerinin ce
za sorumluluğunu ortadan kaldırmaz» diyebilir miyiz, 
bunun pratik bir yararı olur mu? 

Bu konuda bilgi edinmek istiyorum Sayın Başka
nım ve kuşkusuz verilen önergeye de ilkece katıldığı
mı arz ederim. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Genç, önergenin aleyhinde buyurunuz efen

dim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Benim de gönlüm, gerek imar planına ve gerek 

imar mevzuatına aykırı yapı yapanlarla bunlara ay
kırı ruhsat veren kişilerin en sert şekilde cezalandırıl
masına taraftardır. 

Ancak, verilen önerge, mevcut mevzuatımıza bir 
yenilik getirmiyor. 6785 sayılı imar Kanununun 6 ncı 
maddesinde bakınız ne deniliyor : «Ruhsatiye alın
madan başlanan yapılar belediyelerce derhal durdu
rulur.» Oysa verilen önergede «...derhal yıktırılır» 
deniyor. Onun üzerinde daha teferruatlı olarak dura
cağım : «Yapı, kanun, talimatname, imar ve istika--
met planlarına uygun ise, yetkili bir ferv adamının 
fennî mesuliyetini deruhte etmesi ve 4 üncü madde 
hükümleri yerine getirilmesi şartıyla 5 kat harcı alı
narak ruhsatiye verilir» diyor. Şimdi getirilen önerge
de deniliyor ki, «Eğer ruhsat alınmadan bir yapıya 
başlanmışsa bunu derhal yıkalım.» Niye ruhsat alın
madan başlanılabiliyor, onu da biraz sonra izah ede
ceğim. 

7 nci maddesi, «Yapı, ruhsatiye ve eklerine aykırı 
yapıldığı takdirde derhal durdurulur» diyor. Yine ve
rilen önergede de «...durdurulur» deniyor. Yine 6785 
sayılı imar Kanununun 1605 sayılı Kanunla değişik 
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19 uncu ve 20 nci maddelerinde bunlara ayrıca bir 
müeyyide getiriyor. 19 uncu maddeye göre yapı der
hal mühürlenir, durdurulur. Ruhsatlı olup da ruhsat 
ve eklerine aykırı olan yapılarla ruhsatsız yapılan ya
pılar derhal durdurulur ve hiçbir suretle yapıya de
vam ettirilemez. Devam ettirildiği takdirde, demin 
Sayın Gürtan arkadaşımız da sormuştu, o mühürle
meden sonra yapılan kısmın maliyeti kadar para ce-
zast alınıyor. Geçen sene bir dava sebebiyle öğren
dim; Sosyal Sigortalar Kurumunun Çiftlik tarafında 
yaptırdığı bir yapıya 300 milyon lira para cezası ke
silmiş, yani ruhsat alınmadan başlanmış, mühürlen
miş ve devam etmiş. Yani, 6785 sayılı tmar Kanunun
da ruhsatiye alınmadan yapılan yapılarla, ruhsat alı
nıp da ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların ne 
şekilde işleme tabi tutulacağı hükme bağlanmış ve 
1956 yılından beri bu uygulanmaktadır. 

Yine 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18 inci 
maddesi vardır, diyor ki : «Bundan önceki gecekon
dular muhafaza edilir, bundan sonraki gecekondular, 
hiçbir hüküm alınmadan, derhal yıktırılır.» 775 sayılı 
Gecekondu Kanunu 1966 yılında yürürlüğe girdi ve 
o tarihten bugüne kadar yapılan gecekonduların mik
tarı da bilinmektedir. 

Önergede : «...mahkeme kararına lüzum kalma
dan belediye encümeni kararı ve belediye zabıtası 
marifetiyle yıktırılır.» deniliyor; zaten mevcut mev
zuata göre, belediye encümeni kararına göre yıkım 
kararı veriliyor, mahkeme kararına gerek kalmıyor. 
Burada mevcut mevzuata getirilen ilave, sadece bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası; zaten tmar Kanu
nunun 8 ve 58 inci maddelerine göre, ruhsatiye ve 
eklerine aykırı ruhsat verenlerle yapı yapanlar hak
kında açık ceza hükümleri getirilmiştir. Bunların 
miktarı az veya fazla olabilir, o mesele değil; zaten 
az alan miktar da uygulanmamış ki... 

Şimdi, bu önerge kabul edildiği takdirde, biliyor
sunuz belediyelerimizin yarısından fazlasında teknik 
eleman yok. Türkiye'de parselasyon planları munta
zam yapılmıyor, imar planlarının uygulaması da çok 
hatalı yapılıyor. Belediye reisi inşaat ruhsatı verecek, 
gelecek karşısına vatandaş ona diyecek ki : «Arka
daş, fen elemanım yok, benim teknik elemanım da 
yok, ben sana ruhsat veremem; verirsem hatalı ver
miş olabilirim o zaman bir yıldan üç yıla kadar gidip 
hapiste yatacağım, niye vereyim sana?» diyecek. Va
tandaş ruhsat almayacak. Vatandaş ruhsat almayın
ca yapı da yapılmayacak. Ne olacak, bu nasıl çözüm
lenecek? 
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Kanaatime göre, sadece yapı ruhsatına aykırı ve-
yahutta ruhsat almadan yapı yapanlar hakkında bir 
ceza uygulamak lazım, verenler hakkında değil. Ve
renler hakkında da ceza uyguladığınız takdirde, böy
le bir ceza hükmü getirdiğiniz takdirde, Türkiye'de 
yapılaşma faaliyeti durur. 

Aslında, ruhsata aykırı olarak yapılan yapıların 
veyahutta ruhsat alınmadan yapı yapılmasının, her 
ruhsat almadan yapı yapılmasının da bir suiniyete 
dayandığını da iddia etmek mümkün değildir; çünkü 
bugün bizim ruhsat vermek durumunda olan idare
lerimiz çok kifayetsiz. Bu kifayetsiz idareye vatan
daş aylarca gidip geliyor ufak bir takıntıdan ruhsat 
alamıyor; onun malzeme fiyatları gün geçtikçe artı
yor, inşaata geç başlamaktan dolayı çok büyük ka
yıpları oluyor. Gidiyor kendisi bir teknik eleman ge
tiriyor, oranın imar planındaki imar durumuna bakı
yor, ona göre bir inşaata başlıyor. Bu bir zaruretin 
ifadesidir; yani Türkiye'deki personel yetersizliğinden 
doğan bir zarurettir, bütün bu gerçekleri bir tarafa 
itip de, ruhsat almadan yapı yapıldı diye bunu hemen 
yıktırmak bence bu imar affında özellikle üzerinde 
durulan millî servetin bir noktada yok olmasına se
bep vermek yanında, bir de vatandaş imar durumu
na uygun bir yapı yapıyorsa, niye bunun yapısını 
yıktıralım? Bunun bir izahı yok... 

ABBAS GÖKÇE — O senin zihniyetin; biz öyle 
bir şey demedik. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, ben bir zih
niyet taşımıyorum; yani gayet... 

BAŞKAN — Lütfen siz devam edin. Sayın Gök-
çe'den.«de müdahale etmemesini rica edeyim. 

KAMER GENÇ — Bu itibarla, verilen önerge 
mevcut imar mevzuatımıza yeni bir değişiklik getir
memekte ve bilakis mevzuattaki imar faaliyetlerini en 
iyi şekilde düzenleyen sistemi da altüst etmektedir. 
Bu itibarla önergenin aleyhinde konuştum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Gökçe ve Sayın Dikmen, önergeleriniz bir

birinin aynıdır; onun için tek önerge olarak... 

ALÎ DİKMEN — Değildir efendim, benimki 
farklı. 

ABBAS GÖKÇE — izin verir misiniz efendim 
tek fark var... 

BAŞKAN — Hayır, farkı beyan ettiler kabul edi
yorum efendim. 

| O halde Sayın Gö'kçe ve arkadaşlarının önerge-
I siyle ilgili olarak Komisyondan görüşünü rica ediyo

rum. Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş-

[ kan, muhterem arkadaşlarım; 
-I Önergenin lehinde veya aleyhinde görüşmekten 
I ziyade, huzurunuzu her hatibin bir Genel Kurulu 

etkileme usulü vardır, Sayın Gökçe'nin Komisyonu
muzun görüşünü naklederken bahsetmiş bulunduğum 
mütalaanın bir kısmını almak suretiyle ve bilahara 

! lütfettiler, ikinci kısmını da çok sonraki paragraflar-
I da önergelerini müdafaa etmek için kullanmak iste

diler. Eskiden bir tabir vardır «Lâ takrabussalâte» 
diye, «Böyle namaza yaklaşmayınız» deyip de namaz 
kılmamak yerine, hangi şartla yaklaşmamak gerekti
ğini bilmek, çok daha rahat olur. 

Filhakika, ben Komisyon namına sözcü olarak 
«ıBiz bir teklif getiriyoruz» dediğim zaman «Böyle 
bir maddeye lüzum yoktur» şeklindeki sarih bir an-

I layışı ileri atmadım; çünkü bu ifadenin başında baş
ka cümleler var idi. Arz ettim ki, getirilmiş olan Ta
sarı geçici bir tasarıdır. Vakıaları tashih ile alakalı 
bir tasarıdır. Bugün, Cumhuriyet Hü\ümetlerinin 
halen uygulamakta olduğu kanunlar vardır, bu ka-

I nunlar ne nispette uygulanmaktadır, mesulleri ve-
I yahut da muhatapları bu kanunlara göre gerekli şe

kilde takip ediliyor mu, ddİlmiyor mu?.. Bu tartış
maya açıktır ve bu açıklığı kabul eden Komisyonu
muz, Hükümetten sadece bir madde ile alakalı (Ce
zaların artırılması 'şeklindeki) gelmiş olan teklifi, ge-

I cici mahiyetteki bir kanunun içinde görmekten ziya
de, yaşamakta olan 6785 sayılı İmar Kanununun, 

I buna mütenazır değişmesi lazım gelen maddelerini 
tespit yoluna gitmeyi tercih etmiştir. 

O sebeple Komisyonumuz, Hükümetten bugün 
I uygular veyahut da uygulanmaz, uygulayabiliyor 
I veyahut da uygulayamıyor; şu kadar yıldan şu ka-
I dar aya kadar, şu kadar aydan, şu kadar yıla kadar; 

şu îkadar liradan şu kadar liraya kadar alınan cezayı 
I artırma şeklinde getirmiş olduğu maddeye, daha net 

bir ifade verebilmek içta, «6785 sayılı Kanunun bu-
I nun ile alakalı tespit ettiğimiz kadarıyla 14 madde-
I sini değiştirecek sekide bir teklif ile gelmeyi tercih 

ettiğimiz için, bu Tasarıda mevcut olan bu maddeyi 
çıkardık ve o teklifimizi de Sayın Başkanlığa takdim 

I ettik» dedim. 
I O sebeple, ben «Bir teklif getiriyoruz, böyle bir 
I takibe lüzum yoktur.» şeklindeki bir ifadeyi, ne şah-
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sen kullandım, ne de Komisyon adına kullandım. 
Filhakika, Sayın Gökçe biraz evvel tebarüz ettirdi
ğim gibi, her hatibin kurulları etkileme şeklindeki 
çok ü'stadane konuşmalarının gereği olarak elbette 
benim bu takılacağım cümleyi de bilahara kullandı
lar, 'müteşekkirim; ama onu daha önce kullanmala
rını tercih eder idim. Çünkü, ben o cümleyi beraber 
kullanmış idim. 

Yüce Kurul, Hükümetten gelmiş olan ve içişle
ri, Millî Savunma Komisyonumuzda tezekkür edil
miş olan tek maddeden ibaret cezalandırma ve takip 
ile alakalı maddeyi, tmar Kanununun tatbikatı ba
kımından hiç olmazsa bu geçici dönem için yeterli 
b'ir merhem görüyor ise, Komisyonumuz bu iki 
önergeden Sayın Dikmen'in ve arkadaşlarının getir
diği önergeye maalmemnuniye katılmaktadır; ama 
rahatlıkla ifade edelim ki, bu katılım imar Kanunun
daki noksanlıkları gideriyor anlamına değildir. Pek 
tabiidir ki bizim teklifimiz verilmiş bulunmaktadır. 

O sebeple, Komisyonumuz önergelerden mahiyeti 
itibariyle fazla bir değişiklik olduğunu zannetme-
mekteyim) Sayın Dikmen ve arkadaşlarının mücavir 
alan sınırlarını da aşan, ti idare Kurullarını da il
gilendiren hükmü, taşıyan önergeye katılmaktadır. 
Takdir Yüce Kurulundur. 

Teşekkür ederim. / 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, izin verir 

misiniz? Vahim bir hata olacaktır; eğer izin verilir
se, kısaca bir cümle ile izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. j 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Seçkin'e teşekkür ede

rim; fakat Sayın Seçkin yanılıyorlar, ben sadece 
fikre ve düşünceye karşıyım, kendilerine sonsuz say- I 
gım var. Bu bir. 

ikincisi, Sayın Dikmen'in önergesi çok daha ge- I 
niş/tir. Köylerdeki fakir fukarayı da tedirgin edecek 
ölçüdedir.' Ben köylere kapsamı olsun demiyorum. 
Köyde birisi bir duvar çekti ise, bu maddenin dı
şında tutulamayacaktır, o yönden dikkatini çekiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evvela Sayın Gökçe ve arkadaşlarının önergesi 

ile ilgili Sayın Seçkin katılmadıklarını beyan ettiler. 
Sayın Söylemezoğlu, Hükümetin görüşünü rica 

ediyorum, 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSILCISI 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım, Ta
sarının genel takdimi sırasında (Yüce Meclise sunu- | 
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luşu sırasında) Sayın Bakanın ifadelerinde de yer al
mıştı. Tasarı, Hükümetin kendi görüşü ve mantığı 
içinde hazırlanmıştır, titizlikle hazırlanmıştır, belli 
bir görüş içinde hazırlanmıştır ve hükümetteki tasarı 
hazırlama ciddiyeti içinde hazırlanmıştır. Bir acele
ye gelme ya da eksik gelme şeklinde bir hususun söz-
konusu olamayacağını, özellikle arz ederek görüşle
rimi açıklamak istiyorum izin verirseniz. 

Komisyon, çalışmalarında Hükümetten gelen 
espriyi ve orada getirilmiş olan düzenlemeleri daha 
değişik bir biçimde ele aldığı için uzun uzun çalış
mış ve huzurunuza sunulan Tasarıyı getirmiştir. 

Bu noktaya 'değindikten sonra, Hükümet Tasarı
sında gerçekten bu Kanun çıktıktan sonra, yeniden 
bu çıkan Kanunun, sondan bir evvelki bir af kanu
nu olmaması ve de bundan böyle yapılacak olan ya
pıların kaçak olmaması imkânını getirmek üzere 8 
inci madde tedvin edilmiştir. Sayın Başkanım, 8 inci 
maddenin getirilişindeki ana espri şudur : 6785 sa
yılı tmar Kanununun 6 ncı maddesi, ruhsatsız ola
rak inşaata başlama anlayışını getirmiştir. Bununla 
tmar mevzuatına uydurulabilecek olanının uydurula
cağını, uyması mümkün olmayan ile de ilgili çok 
uzun bir prosedür getirmiştir ve bu prosedür içeri
sinde belediyelerin kontrol imkânlarının az olduğu 
hallerde, bu inşaatların bir yandan işlem yürürken 
bir yandan yapılıp bitirildiği görülmüş ve bugüne 
gelişte önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle birin
ci espiri olarak, tmar Kanununun uygulandığı alan
larda ruhsatsız inşaata başlanamayacağı anlayışı ge
tirilmek istenmiş ve de.bunda 1972 yılı içerisinde 
tmar Kanunuyla mücavir alanlar dışında Ek 7 nci, 
8 inci maddelerle de düzenlemeler getirildiği için 
belediye mücavir alan dışı ve içi diye bir ayrım yap
madan, mademki tmar Kanununun getirdiği düzen
leme buralar için de geçerlidir. Tümünde ruhsatsız 
inşaata başlanamayacağı, başlanırsa yıkılacağı hük
mü getirilmeye çalışılmıştır.. Önemli olan husustan 
biri budur. 

ikincisi, ruhsat almış olmasına rağmen, ruhsata 
aykırı inşaatların yapılmasında dikkati çeken en 
önemli husus, bunun tespit edilmesinden sonra iş
lem yapılma sırasında tebliğle ilgili gecikmeler ve 
ağırlıktır. Bu nedenle inşaat mahalline yapılan-tebli
ğin, tebliğ hükmünde olacağı biçiminde uygulamaya 
hız getirmek isteyen bir hüküm konmuştur. 

En önemli ve sonuncusu, Sayın Tutum'un soru
ları içinde de yer aldığı üzere madde 8, inşaatı ya
panın tuttuğu bir fennî sorumludur ve inşaatın ruh-
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sata ve eklerine uygun yapılmasıyla görevlendirilmiş
tir; ama inşaatı yapan kişinin görevlendirdiği 'bir kim
sedir. Bir kamu görevlisi gibi düşünülmüştür ve in
şaatı yapan kişinin yanında çalışan fennî sorumlu-
yorsa, bunu ihbar etsin denmiştir; fakat aslında in
şaatı yapan kişinin yanında çalışan fennî sorumlu
nun genellikle kendilerinin de ifade buyurdukları gi
bi, bu yola gittiği fazla görülmemiştir. O sebeple 
58 inci maddede sadece ruhsatı usulüne uygun ver
meyen ve buna uymayan belediye reisleri ve vazife
lilerle ilgili ve de fevkalade bugünün şartlarında ge
çersiz müeyyideler getirmiştir. Hükümet tasarısında 
«yapan, veren, verilmesine sebep olan ve zamanında 
yıkmayan» biçiminde doğrudan doğruya bu işte fii
len rol almış kişilere müeyyide getirilmekte ve bu 
müeyyideler daha sonra Millî Savunma, Dışişleri, 
içişleri Komisyonundaki şekliyle de daha geçerli 
şekle getirilmiş 'bulunmaktadır. 

Sayın Tutum'un ifade ettikleri gibi, bir binanın 
affedilmiş oluşu, ruhsatsız yapılmasına göz yumulma
sı veya ruhsatına aykırı inşaatın yaptırılması ya da 
ruhsatın usulüne uygun verilmemiş oluşu bu afla sa
dece binaya dönük hükümler getirdiğinden geçmiş 
dönemde, mevzuatın yürürlükte olduğu dönemde 
buna aykırı hareket eden vazifelilerin affına sebep ol
mayacağı görüşündeyiz. Bununla ilgili tespitler ya
pıldıkça da işlemler kendi prosedürü içerisinde yü
rüyecektir ve bu işe sebep olanlar, vazifeliler açısın
dan gerekli hukukî usuller içerisinde gerekli müey
yidelerle hareket edilecektir. 

Bu sebeple Sayın Ali Dikmen'in önergelerine ka
tıldığımızı ve Sayın Abbas Gökçe'nin önergesine ka
tılmadığımızı beyan ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Gökçe ve arkadaşlarının önergelerine Sa

yın Komisyon ve Sayın Hükümet.. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, Ali Dikmen' 

in önergesine katılıyoruz. Madem öyle, daha da ağı
rını getiriyorlar, ben katılıyorum. 

'BAŞKAN — O halde kendi önergenizi geri alı
yorsunuz?. < 

ABBAS GÖKÇE — Evet efendim. 
BAŞKAN — Saym üyeler; 
Sayın Dikmen'in önergesine hem Hükümet, hem 

Komisyon katılmaktalar. Önergeyi kesin oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek bir madde olarak madde numarası bilahaıa 
verilmek üzere önergeyi madde olarak oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; 
10 uncu maddeyle ilgili Sayın Uyguner'in bir 

önergeleri var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 10 uncu maddesinin 14 üncü madde

den önce 13 üncü madde olarak ele alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Fevzi UYGUNER 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ HAYRÎ SEÇKİN — Katılıyoruz 
önergeye. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSILCİSÎ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Biz de katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
10 uncu madde, ek bir maddedir. Yürürlük mad

desinden evvele konulması ve o sırada müzalkere edil
mesi Komisyonca ve Hükümetçe kabul edilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İ l inci maddeyi .okutuyorum : 
Değerlendirme Sonuçları ile İlgili Uygulama : 
MADDE 11. — Değerlendirme çalışmaları sonuç

ları ilgilisine en çok üç ay içinde bildirilir. 
Değişiklik yapılması suretiyle muhafazasına ka

rar verilen yapı ve tesislerin sahipleri belediye encü
menleri veya İl İdare Kurullarınca kendilerine ve
rilen süre içinde gereğini yerine getirmek zorunda
dırlar. Yıkımına karar verilen ve süresi içinde gereği 
yerine getirilmeyen yapı ve 'tesisler, sahiplerince der
hal yılktırılır. Aksi halde bu yapılar ayrıca hiç bir 
tebligata gerek kalmadan belediye veya valilikçe yık
tırılır. Yıkım masrafları ı% 10 fazlası ile ilgililerden 
tahsil edilir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
l'l inci maddeyle ilgili İmar Komisyonunun bir 

değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 167 sıra sayılı İmar Mevzu

atına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapı
lan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İşlemler Hak
kında Kanun Tasarısının «Değerlendirme sonuçları 
ile ilgili uygulama» başlıklı 11 inci maddenin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

634 — 
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Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 
Değerlendirme sonuçları ile ilgili uygulama : 
MADDE 11. — Değerlendirme çalışmaları so

nuçları ilgilisine en çok üç ay içinde bildirilir. 
Değişiklik yapılması suretiyle muhafazasına ka

rar verilen yapı ve tesislerin sahipleri belediye encü
menleri veya il i'dare kurullarınca kendilerine verilen 
süre içinde gereğini yerine getirmek zorundadırlar. 
Yıkımına karar verilen veya süresi içinde gereği ye
rine getirilmeyen veya bu Kanunun 4 üncü maddesi
nin belirlediği süre içinde başvuruda bulunulmayan 
yapı ve tesisler sahiplerince derhal yıktırılır. Aksi 
halde bu yapılar ayrıca hiçbir tebligata gerek kalma
dan belediye veya valilikçe yıktırılır. Yıkım masraf
ları % 10 fazlasıyla ilgililerden tahsil edilir.» 

BAŞKAN — önergeyle ilgili bir açıklamanız 
olacak mı Sayın Seçkin?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, Yüce Kurula gelmiş olan metin ile. önergemiz
de belirlenen değişiklik bir «ve» kelimesinin «veya» 
olması şeklinde cümleyi tamamlayıcı mahiyette, bir 
de bu Kanunun 4 üncü maddesinin belirlediği süre 
içinde başvuruda bulunmayan yapıların derhal yık
tırılmasına ait olan bir açıklık getirmeye mütedair
dir. Maddeye açıklık getiren bir hüküm şeklinde dü
şünülmüştür ve önergemiz o sebeple verilmiştir. Böy
lece oylanmasını rica etmekteyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
KAMER GENÇ — Soru sorabilir miyim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Şimdi maddede «Değerlen

dirme çalışmaları sonuçları ilgilisine en çok üç ay 
içinde bildirilir» deniyor. Hangi tarihten itibaren üç 
ay?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Bir de maddenin içinde «Verilen süre iççinde» ta
birinden evvel bir «Makul süre» veya «Gerekli olan 
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süre» tabirinin konmasını Komisyon düşünmüyor 
mu?.. Mesela bir tesisat projesinin çizimi için bir 
süre gerekli. Şimdi il idare kurulu veyahutta bele
diye vatandaşa on gün veya beş gün, üç gün, bu gibi 
vereceği sürelerde bu projenin yapılması veyahutta 
değişiklik için muvafakatin alınması gibi halleri var 
bu Kanunda. Bu gibi değişmelerin yerine getirilmesi 
birtakım süreleri gerektirir. Bu itibarla Komisyon 
acaba şu «Süre» den önce «Makul süreler içinde» 
kelimesinin ilavesini uygun görüyor mu? 

Bir de, bu üç ay içinde bildirilmesi keyfiyetinin 
başlangıcı nedir ve bildirmezse ne olur?.. Bunu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu tasarıda üç süre mevzubahistir. Bir, başvuru 
süresi, bir aylık bir dönemdir. İki, tespit süresi, bir 
yıllık süredir. Üç, değerlendirme süresi, iki yıllık sü
redir. Bu sürelerin başlangıçları bu yasanın yürür
lüğe girişinden itibarendir. Pek tabiidir ki bunlar, en 
ileri tarihli olan süreleri ifade etmektedir. Tespit 
yapıldıktan sonra değerlendirme sıralanmasına göre 
14 üncü ayda muamele ikmal edilmişse, «3 ay için
de ilgilisine bildirilecektir» dediğimiz zaman, pek ta
biidir ki, 17 nci ayda bildirilmiş olacaktır; bu 15 inci 
ayda bitecekse, 18 inci ayda bildirilmiş olacaktır en 
geç olarak. Yani, değerlendirmenin sonuçlarının alın
ması tarihi en çok iki yıllık bir çalışma için müsa
mahalı bir müddet olarak mütalaa edilmiştir. Pek 
tabiidir ki, en geç olarak da düşünebileceğimiz tarih 
2 yıl + 3 aydır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Komisyonun önergesine Sayın 

Hükümet katılmaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu önerge istikametinde oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan; bir açıklama yapmama izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun lütfen. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Biraz evvel 
Sayın Dikmen'in önergeleri doğrultusunda Yüce Ge
nel Kurulun kabul etmiş olduğu yeni maddenin son 
fıkrası bu 12 nci maddemizi kapsamaktadır. Bu se
beple 12 nci madde tekerrür anlamına gelecektir. 
12 nci maddede hiçbir müzakere açılmaması lazım; 
yani maddenin kaldırılması gerekli. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — 12 nci maddeden 

evvel bir ek madde önergem vardı efendim. 
BAŞKAN — Bunu yeni gönderdiniz galiba; yani 

bugün gönderdiniz. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Evet, yarım saat 

oldu göndereli. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, evvela bu 12 nci 

maddeyi halledelim, ondan sonra önergenizi görüş
meye açalım. 

12 nci maddenin, demin görüştüğümüz ve kabul 
ettiğimiz maddenin son fıkrası olarak dahil bulundu
ğuna göre, metinden çıkarılmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Şimdi Sayın Bayer'in önergesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan kanun tasarısının çeşitli 

hükümler bölümündeki 12 nci maddeden evvel ekte 
sunduğum maddenin tasarıya ilave edilmesini müsaa
delerinizle Genel Kurula sunulmasını arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

MADDE .— Bu Kanunun uygulanmasında be
lediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında 
imar mevzuatına aykırı yapı ve tesislerin tespiti, de
ğerlendirilmesi iş ve işlemlerinde, Bakanlığın tespit 
edeceği esas ve prensipler dahilinde mahallin en bü
yük mülkî amirinin başkanlığında, başkanın görev
lendireceği kamu görevlilerinden teşkil olunacak bir 
teknik komisyon görev yapar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Biliyorsunuz, her kanun kendi içinde bir bütün

lük sağlar. Bu Kanunun da bütünlük sağlaması için, 
İmar ve İskân Bakanlığı bakımından kontrol meka
nizmasının da olması lazım. Bütün maddeleri tet
kik ettiğimiz zaman, biraz evvel Sayın Komisyon 
Sözcüsünün de belirttiği gibi, bu Kanunda üç aşama 
var : Birinci aşama, bir aylık başvuru aşaması, ikinci 

aşama tespit aşaması, üçüncü aşama değerlendirme 
aşaması; fakat bir de «Bunları kimler yapacak, nasıl 
yapacak?» konusu var. 

Vatandaş müracaat edecek; tespit işini bir yıl için
de kim yapacak?.. Belediye ve mücavir sahalar için
de belediyenin imar müdürlüğü yapacak veya mü
cavir saha dışında, kırsal alanda ise, il imar müdür
lüğü yapacak. Kimler yapacak?.. Bugünkü aksak mev
zuatı yürüten teknik elemanlar yapacak. Yani, bele
diyelerin elinde teknik eleman olsaydı, kontrol me
kanizması olsaydı, bu hatalar olmayacaktı. Öyle be
lediyeler var ki, bir tek teknik elemanı yok; öyle 
belediyeler var ki, 300 tane elemanı var; (İstanbul 
Belediyesi gibi); fakat her devre bu elemanlar değişik 
periyotlarda değişik uygulamalar yapmış. 

İkinci olarak, değerlendirme komisyonları var. 
Bu değerlendirmeleri kim yapacak?.. Yine belediye
lerde encümenler yapacak. Bu encümenler, bugüne 
kadar imar mevzuatının bütün hatalarını üst üste ge
tiren encümenler. Kim yapacak?.. İl imar müdür
lükleri yapacak. 

İşte, bunun için teklif ettiğim maddeyle birinci 
olarak, özel bir af çıkardığımıza göre, bütün (Türkiye' 
de bu Kanunun uygulamasını bir teknik perspektif 
içinde, teknik kontrol mekanizması içinde yapması 
için İmar ve İskân Bakanlığının bir genel uygulama 
şemasını, uygulama ilkelerini, uygulama prensipleri
ni tespit etmesini istiyorum. 

İkinci olarak, bazı belediyelerde, bazı vilayetler
de teknik eleman yoktur; bir Hakkâri'de, bir Van'da 
bir Erzurum'da teknik eleman yoktur. O zaman, 
vilayette kurulacak teknik komitede, Karayollarından 
bir eleman, Devlet Su İşlerinden bir eleman alarak 
bu değerlendirmeleri memleket şartlarına uygun ola
rak en iyi şekilde yapması için İmar ve İskân Ba
kanlığına görev veriyorum. Yani, Kanunun kontrol 
ve murakabesi için, açıkta olan bu kontrol ve mu
rakabe mekanizmasını Bakanlığa getirmeyi düşün
düm. 

Arz ederim; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica edeyim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BASK AN VEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Bayer arkadaşımın endişelerine katılmamak 
mümkün değil. Ancak, konuyu yeni bir muamele gibi 
ele almak yerine, bugün inşaat ruhsatı nasıl verili-
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yorsa, iskân ruhsatı nasıl veriliyorsa ve planlar üze
rinde, projeler üzerinde etütler nasıl yapılıyorsa, bu
günkü belediye teşkilatının vazifelerinin, geçmiş ta
rihlerde yapılmamış olan muameleler olarak mütalaa 
etmek ve belediyelerce süreler verilmek suretiyle ya
pılması ilkesi getirilmiştir. 

Sayın Bayer'in bahsetmiş olduğu hususlarla ilgili 
nokta geçmiş olan 4 üncü maddemizde vardır. 4 ün
cü madde, başvuru, tespit ve değerlendirmelerin han
gi müddetlerde, hangi mercilerde, hangi yetki hudut
ları içinde yapılacağını sarahaten belirtmektedir. 

Biz Encümen olarak, bürokrasinin artmasına ve
sile olabilecek tarzda, bir iskân ruhsatıyla, bir inşaat 
ruhsatıyla hiç ilgisi olmayan bir imar ve İskân Ba
kanlığını devreye, kontrol eden bir Bakanlık olarak 
dahi, sokmayı düşünmedik. Çünkü konu, normal ola
rak alınması lazım gelen bir inşaat ruhsatının alınma
ması konusudur, bir iskân ruhsatı alınması gerekirken 
alınmaması konusudur. Bunun ilgili mercilerde ele 
alınmasıyla alakalı olan müddetleri tespit ettik. 

Kaldı ki, bugünkü uygulamanın yanında bir ko
laylık daha getirmiş bulunmaktayız. «Belediye encü
menlerince veya belediye encümenlerinin yetkili kı
lacağı teknik merci veya kurullarca...» dediğimize gö
re, encümenlerin yetkilerini devretmesi şeklindeki bir 
imkânı da bahşetmek suretiyle, bu konuyu mahallin
de halletmek gerektiği kanaatindeyiz. 

işte sürat verebilmek bakımından, araya Bakanlı
ğın sokulmasını, hem Bakanlığın vazife anlayışı için
de, hem de işlerin görülmesinin süratlendirilmesi hu
susunda uygun göremedik. Bu sebeple önergeye katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Söylemezoğlu, Hükümet olarak önergeye 

katılıyor musunuz? 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSILCISI 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; 4 
üncü maddede yetkili merciler belirlenirken bu ko
nular, alışılagelmiş ve imar mevzuatında bugüne kadar 
uygulanagelmiş biçimde tespit edilmişti. Böyle yeni bir 
madde araya girdiği takdirde uygulama yönünden 
büyük bir merci karışıklığı çıkacak ve yepyeni bir 
usul ihdas edilmiş olacak. Bu sebeple ve bu görüşle 
önergeyi Yüce Kurulun takdirlerine arz ediyorum 
efendim.% 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayer, Hükümet ve Komisyon katılmadık

larına göre önergenizi alıyor musunuz?.. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Efendim, geriye 

alıyorum; ama değerlendirme konusu açıkta kalacak-
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tır. İleride büyük suiistimallere sebep olacak bir ko
nunun kontrol mekanizması açıkta kalacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Değerli üyeler 13 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 13. — Bu Kanun kapsamına giren bina 

ve tesislerle ilgili olarak başlamış hukukî ve idarî 
işlemler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Daha önce alınmış kararlardan kesinleşse dahi 
henüz infaz edilmemiş olanlar hakkında da ilgililerin 
talebi halinde bu Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili Sayın Genc'in 
iki önergesi var; bir, birinci fıkraya bir ilave, bir de 
maddenin sonuna bir fıkra eklenmesine dair. 

Önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan imar Affı Yasa Tasarısının 

13 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«Bu Kanunun kapsamına giren yapı ve tesisler 

için belediyeye veya valiliklere başvurulduğu takdir
de evvelce idarî yargı mercilerine açılmış ve henüz 
kesin karara bağlanmamış davalar konusuz kalmış 
sayılır. Bu davalar nedeniyle taraflara harç ve yargı
lama gideri yüklenemez.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan imar Affı Tasarısının 13 üncü 

maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Fıkra : 
«Ancak 5 inci maddenin II numaralı bendinde sa

yılan konularda haklarında aksine verilmiş yargı ka
rarı bulunan yapı ve tesisler.» 

BAŞKAN — Sayın Genç, açıklama yapacak mı
sınız?.. Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Benim bu maddeyle ilgili iki önergem var. Birin

cisi şu anlamda : 
Şu anda Danıştaya ve idarî mahkemelere inti

kal etmiş, bu imar mevzuatına aykırı yapıların yık
tırılmasına ilişkin davalar var. Sırf Danıştay'da 7 bine 
yakın daya var ve bunun 4 bin tanesi yıkımla ilgili. 
Şimdi, biz Kanuna böyle bir hüküm getirirsek, artık 
gerek il idare kurullarına, gerekse belediyelere, ima
ra aykırı olarak veya mevzuata aykırı olarak yapılan 
yapıların yıktırılması konusunda başvurulunca, hem 
belediyeler ve hem de il idare kurulları bu dilekçele-
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rin bir örneğini Danıştaya veyahutta ilgili idare mah
kemesine göndersinler, ilgili idare mahkemesi veya 
Danıştay bu dosyalar hakkında artık başkaca karar 
vermesin ve aynı zamanda bunlardan mahkeme harç
ları da alınmaktadır, bu harçlara da hükmetmesin. 

Birinci önergem bu amacı temin etmektedir. İkin
ci önergem de şu : 

Şimdi, 5 inci madde «Kanuna göre ruhsata bağ
lanacak yapıların ruhsata bağlanmadan önce Anıt
lar Kurulunun, Devlet Su İşlerinin... (Burada var; 
birtakım kuruluşların) bilgisine başvurulur» diyor. 
Benim verdiğim önergede şöyle durumlar dile getiril
miştir : Mesela bir yapı eski esere zararlı şekilde ya
pılmıştır. Bu eski esere zararlı şekilde yapılan yapı 
hakkında daha önce yıkım kararı alınmış, bu yıkım 
kararı sebebiyle mahkemeye başvurulmuş, mahkeme 
bunun eski esere zararlı olduğu yolunda kesin karar 
vermiştir, bu karar kesinleşmiştir. Şimdi, getirilen bu 
tasarıda da yine bu eski eserlere zararı dokunan yapı
ların affı söz konusu değildir. Böyle olunca, kesinleş
miş mahkeme kararları olunca, artık bu mahkeme 
kararlarının tekrar idareye yorumlattırılması, yorum
lanması Anayasamızdaki sistemle de aykırıdır. Malu
munuz, Anayasaya göre idareler, büyük kuruluşlar 
yargı kararlarını değiştiremez ve onlara aynen uy
mak zorundadır. Mesela su kaynaklarına zarar veren 
yapılar var; bunların bulundukları su kaynaklarının 
çevresinde zararlı maddeler ihtiva ettiği ve su kay
nakları için tehlike teşkil ettiği yolunda Danıştayca 
verilen kesin kararlar var. Şimdi, bu Yasayla da bi
zim bu su kaynakları kenarında yapılan yapıları af 
kapsamı dışında tuttuğumuz açıkça belli. Bu suretle 
kesinleşmiş ve imar mevzuatına aykırı olduğu yargı 
kararıyla tescil edilmiş yapılar hakkında, artık ne 
Anıtlar Kurulunun, ne Devlet Su İşlerinin, ne bele
diye encümenlerinin herhangi birisinin görüşü değil 
de, mahkeme kararlarına itibar etmesi gerektiğini 
vurgulamak için o önergeyi vermiş bulunuyorum. 

Takdir Yüce Kurulunuza aittir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Önergelerinin lehinde, buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Sayın Genc'in önergesini yanlış anlamadıysam, 

iki konuyu kapsıyor. 
Birinci konu, belediyeden herhangi bir şekilde ruh

sat almış; fakat bu ruhsat dışı bir inşaat yapıyor. 
Bunlardan dolayı halen Danıştayda veyahut diğer 
idarî mahkemelerde davası olan konular var ve bun

lar için, benim bildiğim, yalnız turizm tesisleri için 
27 tane yıkım kararı var; Gümüldür'de, Kuşadası'nda 
ve buna benzer yerlerde. Şimdi, bu davalarla ilgili 
eğer bu konular af kapsamına giriyorsa; yani biraz 
evvel müzakere ettiğimiz ve kabul ettiğimiz 5 inci ve 
6 ncı maddelerin içindeki hukukî niteliklere haizlerse, 
artık diğer mercilere başvurmadan bu af kapsamı 
içinde mahkeme kararı ortaya çıkınca, davalar düş
sün ve bu iş bir noktada halledilsin deniyor; ki, bu 
muhakkak lazımdır. Biliyorsunuz, gazetelere intikal 
etmiştir; Gümüldür'de, Kuşadası'nda muhtelif turis
tik tesislerin İmardan belgesi vardır, Turizm Bakan
lığından belgesi vardır, bir çıkma yapmıştır; bir ga
zino, bir lokanta veyahut bir iskele yapmıştır, bunun 
yüzünden bütün tesisin yıkılma kararı almıştır, icra
dadır. Bu tesisler için Sayın Genc'in verdiği önerge 
yerindedir. 

İkinci konu ise diğer bir çeşit; belediyeden her
hangi bir şekilde bir ruhsat almış; fakat belediye bu 
ruhsatına göre imar planında tadilat yapmamış. 
Yapmadığına göre, kaçak inşaat halinde. İmar - İs
kân Bakanlığından inşaat ruhsatı var, plan tadili var; 
fakat belediye bunu kendi planına işlemediği için, 
gene inşaat ruhsatsız oluyor. Gene bu konuda dava
lar var Danıştay'da ve idarî mahkemelerde bunların 
da otomatikman kalkması konusunu Sayın Genç 
söylüyor. Bu iki konu, artık bütün bu espri içinde 
yerinde konulardır. Müspet oy vermenizi istirham 
edeceğim. 

Teşekkürlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Evet Sayın Seçkin, evvela birinci önerge; birinci 

fıkranın sonuna eklenmesi gereken fıkrayla ilgili gö
rüşünüzü rica edeyim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Genc'in dava harçlarıyla alakalı olan öner
gesine katılmaktayız. 

Maddemizin ikinci fıkrasını teşkil eden, «Daha 
önce alınmış kararlardan kesinleşse dahi henüz in
faz edilmemiş olanlar hakkında da ilgililerin talebi 
halinde bu,Kanun hükümleri uygulanır.» şeklindeki 
fıkramız, Hükümet Teklifi ve bizden evvelki İçişleri, 
Millî Savunma Komisyonunun görüşleri doğrultusun
dadır, Hükümetin görüşü doğrultusundadır ve Ko
misyonumuz da, hukuk nosyonu içinde uygulama
nın böyle olacağı kanaatına vardığı için, bu mad-

— 638 — 



Danışma Meclisi B : 28 9 . 12 1982 O : 1 

deyle alakalı olarak verilmiş olan önergeye katılamı
yoruz. Yani ikinci önergeye. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Söylemezoğlu. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım; 

Hükümetin takdim etmiş olduğu Tasarıda, sade
ce Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonun
da küçük bir değişiklik yapılarak, Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyo
nuna intikal etmiş ve huzurunuza gelmiştir. 

Birinci paragrafta zaten «Bu Kanun kapsamına 
giren bina ve tesislerle ilgili olarak başlamış bulunan 
hukukî ve idarî işlemler hakkında bu Kanun hüküm
leri uygulanır.» demek, bunlar durur ve artık bu Ka 
nuna tabi olur demek olduğuna göre, Sayın Genc'in 
birinci önergesine katılıyoruz. Bununla ilgili harçla
rın gayet tabiî ki ödenmemesi doğaldır. 

Ancak, Hükümet Tasarısı ve huzurunuza Komis
yon tasarısı olarak gelen Tasanda, «Daha önce alın
mış kararlar infaz edilmemişse, ilgililerin isteği üze
rine bu Kanun hükümleri uygulanır.» dendiğine gö
re, zaten 'bu kararlar çeşitli mercilerin görüşleri alın
dıktan sonra oluşmuş olmasına rağmen, bu hüküm 
getirildiğine göre, içine istisna getirerek, «Şu hariç» 
demenin pek uygun olmayacağı sebebi ile buna katıla
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın »Söylemez
oğlu. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bu önerge ile 
ilgili bir soru sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Gerek var mı artık?.. 
KAMER GENÇ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, Anayasa

mızın 138 inci maddesinin son fıkrası... 
BAŞKAN — Yani ikinci önergeniz, kabul edil

meyen, katılmadıkları önergenizle ilgili olarak değil 
mi?... 

KAMER GENÇ — Evet efendim. 
138 inci maddenin son fıkrası «Yasama ve yürüt

me organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararları
nı hiçbir suretle değiştiremez ve bunların, yerine ge
tirilmesini geciktiremez.» demektedir. 

Şimdi olay şu: Yapılmış olan bir kaçak yapının 
birinci sınıf eski esere zarar verdiği yolunda beledi
ye encümeni karar vermiş, bu karar gitmiş Danıştay-
ca tasdik edilmiştir. 

Şimdi, getirilen bu imar affında da bu affedilmi
yor. Sayın [Komisyon ve Hükümet diyor ki, «Danış
tay kararı olsun, ben bunu dinlemem, giderim tek
rar Anıtlar Kurulunun düşüncesine başvururum, bu 
'Kaçak yapı eski esere zarar verir mi vermez mi?..» 
diye sorarım. Bu bir. 

İkincisi; yine adres vereceğim Sayın Komisyonu
muza, Kürtboğazında yapılan yapıların Ankara'ya 

v getirilen suya zarar verdiği Danıştayca kesin karara 
bağlanmıştır ve Danıştay bu kararı verirken de Ulus
lararası Sağlık Teşkilatının «Su Kaynaklarının Mu
hafaza Şeritlerinin Tespitine» ilişkin şeriti esas al
mıştır. 

Şimdi Sayın Komisyon, «Hayır, bu Danıştay ka 
rarını ben nazara almıyorum, Sağlık Bakanı ile Dev
let Su İşleri-Genel Müdürlüğüne gitsin, bunların su 
kaynağına zarar verip vermediğini tespit etsin, on
dan sonra yeniden bir karar vereceğiz.» diyor. 

Bu gibi davranışlar, Anayasanın 138 inci madde
sindeki bu fıkraya aykırı olarak, verilmiş kesin mah
keme kararlarının yerine getirilmesini geciktirme ve
ya değiştirme anlamına gelmiyor mu?.. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Genç, 
soru biraz uzun oldu ama; kısa olması daima te
menni ediliyor. 

'Buyurun Sayın Seçkin. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Efendim 
Son kelimelerine cevap vereceğim; o anlama gelmi
yor. 
. Sebebini arz edeyim. Eski eserlerle alâkalı olan 

hususta ilgili adlî merciler daha önce karar verirken, 
«Birinci sınıf, ikinci sınıf» gibi bir tefrike bakmamış 
idi. Eski eserlerle alâkalı olan mütalaa ile yetinilmiş 
idi mahkemede. 

Bugün Hükümetimiz yeni bir tasarı sevk etmiştir, 
Komisyonumuz da katılmıştır; Yüce Genel Kurul da 
o maddede reyini izhar etmiştir; «Eski eserlerin sınıf
landırılması ile alâkalı olan hususlarda Eski Eserler 
Yüksek Kurulunun mütalaası alınması kaydı ile mu
hafazasına veyahutta ademi muhafazasına karar ve
rilir» diye bir hüküm getirilmiştir. 

Şimdi, tasavvur buyurulsun ki, henüz infaz edilme
miş, üçüncü sınıf bir eski eser olan yerde yıkım ka
rarı varken, bugün mütalaası alınması lazım gelen 
bir başka ikinci sınıf eski eserin muhafazasına karar 
verilirken, daha evvel yıkım kararı alınmış olan, da
ha düşük sınıflı olan bir yerdeki bina yıkılıyor, sınıfı 
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daha yüksek olan bir yerdeki bina muhafaza edili
yor... Pek tabiîdir ki hukukta, «ilgililerin haklarının 
çıkmış kanunlarla korunabilmesi» şeklindeki genel 
anlayıştan hareket ederek, bugün infaz edilmemiş 
olan bu hükümler için, bu Kanunun uygulanmasının 
rahatlıkla olumlu düşünülmesi gerekir. 

ikincisi; endişe buyurmasınlar, Danıştay, Kurtbo-
ğazı'nda o kararı alırken Sağlık Bakanlığından müta
laa istemişti. Yüce Kurul, ilgili maddesinde de Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının, Devlet Su işlerinin 
görüşlerini almak suretiyle karar verecektir; eğer 
dedikleri gibi bir mahzur varsa, o binalar yıkılacak
tır. 

Ö sebeple, uygulama bakımından kesinleşen hü
kümlerin bu Kanuna uyması şeklindeki anlayışımız
da ısrarlıyız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞ/KAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Seç
kin. 

AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, redaksiyon
la ilgili bir hususu açıklamak istiyorum izninizle. 

BAŞKAN — 'Sayın Erginay, redaksiyonla ilgili 
buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Redaksiyonla ilgili olduk
ça mütevazi bir ifade; «Daha önce alınmış kararlar
dan kesinleşse dahi..» ifadesinin yerine «Kesinleşmiş 
olsa dahi» ifadesinin konulması daha uygun olur ka
nısındayım. Çünkü, kesinleşmiş olan ifade- devamlı
lık gösteriyor, halbuki arkasından «...infaz edilme
miş olanlar...» şeklinde bir ifade var. Kabul buyurur
danız «Kesinleşmiş olsa dahi» veya «Kesinleşmiş ol
salar dahi» ifadesinin konulmasını talep ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu öneriye katılı
yor mu efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İfMAR VE 
İSKÂN, TURÎZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BASK AN VEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Evet, katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Genc'in . 13 
üncü maddenin birinci fıkrasından sonra bir fıkra 
eklenmesi ile ilgili verdikleri önergeye Sayın Komis
yon ve Sayın Hükümet katılmaktadır, önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

ikinci' önergesine, Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet katılmamaktadır, ki bu da 13 üncü maddenin 
ikinci fıkrasından sonra yapılması istenilen bir ila
vedir. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum... 

CAHİT TUTUM — Bir defa daha okutur musu
nuz Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Sayın Genc'in önergesini bir kere 
daha okutuyorum efendim. 

((Kamer Genc'in ikinci önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Evet, dikkate alınıp alınmamasını 

oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; 13 üncü maddeyi, verilen bu öner
ge istikâmetinde ve ikinci fıkrada yapılan redaksiyon 
değişikliği ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Şu anda, Sayın Ender ve Sayın Do-
ğu'nun 13 üncü maddeden sonra yeni bir madde tek
lifleri ile ilgili önergeleri gelmiştir; okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 167 Sıra Sayılı Kanun Ta

sarısına 13 üncü maddeden sonra veya Komisyonca 
uygun görülecek bir yere, aşağıdaki maddenin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muzaffer ENDER Ahmet Senvar DOĞU 
«Madde. — ıRuhsatı ve projesine uygun olarak in

şa edilmiş olup da bilahara kat malikleri tarafından 
mevziî olarak yapılmış tadilat ve ekler için 634 sa
yılı Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen kat malik
leri ittifakı cezalı harç ödenmiş olması kayıt ve şartı 
ile aranmaz.» 

AHMET SENVAR DOĞU— Açıklama yapabi
lir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Dün, Zeki Yıldırım kardeşimizin vermiş olduğu 

bir önergeden esinlendim. Hakikaten, bu imar affı, 
Türkiye çapında bir imar barışı getirmek için düşü
nülmüş. Pekr çok taksirli şeyler var içinde. Bunları af 
kapsamına alıyoruz. Düşündüm ki, bir apartmanda 
da bu barışı teminin mutlaka yolu olmalı. Kat mülki
yetine tabi bir apartmanda, ufak tefek böyle tadilat
lar yapılmışsa, yıllardır süregelen ihtilaflar, (öteki ge
tirdiğimiz aflar yanında buna ben masum ihtilaflar 
diyeceğim.) neden bertaraf edilmiş olmasın?.. Bu ge
rekçe ile, bu noktadan hareketle bir önerge yazdım, 
Sayın Ender de lütfedip imzaladılar. Eğer yüce tak
dirlerinize mazhar olursa önergemin kabulü halinde 
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kat mülkiyetine tabi olan apartmanlarda bir huzur, 
bir barış ortamı sağlanmış olacaktır. Takdir Yüce 
Kurulundur. 

Hürmetler ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyorlar mı efen

dim?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, JM'AR VE 

İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKtUİ HAYRÎ SEÇKİN — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOÖLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeye Sayın Hükü
met ve Sayın Komisyon katılmaktalar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler., 
Etmeyenler.. Önerge kabul edilmiştir. 

Bir madde olarak bu Tasarıya girmesi konusunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde numarası bilahara, bütün müzakereler ta
mamlandıktan sonra verilecektir. 

Değerli üyeler, Sayın Uyguner'in bir önergeleri 
vardı, 10 uncu maddeyi, 13 üncü madde ile 14 üncü 
madde arasında görüşmek üzere. Binaenaleyh, 10 
uncu maddeyi okutuyorum. 

MADDE 10. — 6785 sayılı İmar Kanununa aşa
ğıda yazılı (ek madde 10) eklenmiştir. 

EK MADDE 10. — Ek madde 8 hükümlerine gö
re İmar Müdürlüklerinden alınacak yapı izinleri içiıı 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve değişiklik
lerinde gösterilen bina inşaat -harcının % 50'si alınır. 

Bu harçlar ve bu Kanuna göre alınacak cezalar 
İl İmar Müdürlüklerince tahakkuk ve İl özel İdare
lerince tahsil edilerek Özel İdare bütçelerine gelir ola
rak kaydedilir, özel İdare gider bütçesine ek öde
nek olarak alınacak bu paralar yalnız 6785 sayılı 
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İmar Kanununun ek 7 nci ve 8 inci maddeleri uygu
lamaları için harcanır. 

BAŞKAN — İMadde üzerinde önerge yoktur. 
Söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Redaksiyonla ilgili bir arzım 

olacak efendim. 
Biraz önce Sayın Erginay'ın da söylediği gibi ufak 

bir yazım hatası. «Bu harçlar ve bu Kanuna göre 
alınacak cezalar il imar müdürlüklerince tahakkuk ve 
il özel idarelerince tahsil edilerek» deniyor. Burada 
«İl imar müdürlüklerince tahakkuk edilerek..» cümle
si olmaz. «Tahakkuk ettirilir ve il özel idarelerince 
tahsil edilerek özel idare bütçelerine gelir olarak kay
dedilir.» şeklinde olması gerekmektedir. Yani, «Ta
hakkuk» kelimesinden sonra «Ettirilir» kelimesinin 
gelmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon katılıyorlar mı efendim?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 

İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılıyorlar. Esasında bir de yukarıda, maddenin ikin
ci satırında «İl» kelimesi noksandır; «İmar müdürlük
lerinden» değil, «il imar müdürlüklerinden» olması 
gerekmektedir. 

Bu redaksiyon değişikliği ile birlikte bu maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde numarası, bilahara Tasarının tümü kabul 
edildikten sonra verilecektir. 

Değerli üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.35 

..«.« 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16,50 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 28 inci Birleşimimi
zin İkinci oturumunu açıyorum. 

tmar Mevzuatı ile ilgili Kanunun 6 nci ve 8 inci 
maddeleri Komisyondan gelmiştir ve sizlere de dağı
tılmıştır. Bu maddelerin tetkiki için bir süre bırakıyo
rum. 

2. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü Mad
desinin, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Mali 
İşler Komisyonu Raporu. (1/565) (S. Sayısı : 241) (1) 

BAŞKAN — Bu arada, Malî İşler Komisyonu
muzun, ivedilikle görüşülmesi gerektiğini belirttikle
ri bir yasa ile ilgili önergelerini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi gündeminin '18 inci maddesinde 

yer alan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü Madde
sinin, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Madde
sinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının ivedilikle 
Kanunlaşmasının gerekli olduğu düşüncesiyle önce
likle görüşülmesini saygılarımla arz ve teklif ederim.. 

Hilmi SABUNCU 
Malî İşler Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu Tasarının ivedi' 
İlkle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Malî İşler Komisyonu ve Hükümet yerinde. 
Tasarı ile ilgili raporun okutulması hususunu oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

*(Malî İşler Komisyonu Raporu okundu). 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Tasarının tümü üze

rinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Alpdündar, Sa
yın Aydar, Sayın Gürel, Sayın öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, usul hakkında. 
BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; Kanunla il

gili husus şu an bildirildiği için zannediyorum pek 

(1) 241 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadır,-

çok üye Kanunun ayrıntılarından fazla haberdar de
ğillerdir. Acaba, uygun bulursanız, Sayın Komisyon 
Başkanı veya Sayın Hükümet Temsilcisi, kısa bir açık
lama yapabilirler mi?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney, ga
yet tabiî efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, oy
layalım efendim. 

BAŞKAN — Oylamaya gerek yok efendim. 
Açıklama yapmak üzere Malî İşler Komisyonu 

Başkanı Sayın Sabuncu buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bendeniz sadece bu geçici madde 4 ibaresinin 

başlığının bir ek geçici madde 1 olarak sehiv netice
sinde geçmesi gerekirken, geçici madde 4 olarak geç
tiğini belirtmekle yetineceğim. Bu (Kanunda sözcü 
olan Sayın Ragıp Tartan Komisyonumuz adına açık
lama yapacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Tartan. 
MALÎ 'İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RA-

G1IP TARTAN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1475 Sayılı İş Kanunu, işçilerin düşük ücretlerle 

çalıştırılmasını önlemek amacıyla bir asgarî ücret 
müessesesi getirmiş bulunmaktadır. Bu müessese Ya
sada en az 2 yıl içerisinde asgarî ücretin yeniden göz
den geçirilmek suretiyle tespitini emredici nitelikte 
bulunmaktadır, fakat yıllardır, özellikle hızlı enflas
yon döneminde asgarî ücretin belirlenmesi için bu hu
susta düzenlenmiş olan yönetmelikte belirlenen esas
lar hâkim olmak icap ederken işçi, kıdem tazminatı
nın bir yönüyle asgarî ücrete bağlanmış bulunması 
nedeniyle, ve çoğu kez toplu sözleşmeler de işveren
lerin tahammül gücünü aşabilecek nitelikte miktar
lar tespit edilmek suretiyle belirlenen kıdem tazmi
natının getireceği ağırlık ve yük özellikle bu Komis
yonda görev ifa eden işveren temsilcilerinin asgarî 
ücretin en az seviyede tespitini temin etme yolunda 
gayretlerine tanık olunmuştur. 

İşte bugün huzurunuza gelen tasarıyla elde edil
mek istenilen husus şudur; az evvel bir hususu arz 
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ettim, onu sanıyorum biraz noksan bıraktım, öte
den beri kamu kesiminde işçi ve memur olarak 2 ay
rı statüde insan çalıştırılmaktadır. Memur statüsün
de çalışanlarla işçi statüsünde çalışanların birinin al
dığı ikramiye 25 yıl veya 30 yıl hizmet verdikten son
ra işten ayrılırken aldığı ikramiye ile işçinin 20 - 25 
yılda işten ayrılması sırasında aldığı kıdem tazminatı 
arasında nazari dikkati çok çeken ve kamu vicdanını 
da az çok rahatsız eden bir fazla miktar, bir denge
sizlik bulunması nedeniyle kamu hizmetinde memur 
statüsünde çalışanlar da devamlı işçi statüsüne geç
mek için gayretler sarf etmek durumuna girmişler ve 
çoğu kez kimin işçi statüsünde çalıştırılması, kimin 
memur olarak hizmet ifa etmesi hususunda tereddüt
ler ve ihtilaflarla karşılaşılmıştır. 

îşte bütün bu hususlar göz önünde tutularak bu
gün huzurunuza getirilen tasarıyla kabul buyurduğu
nuz takdirde kanunlaşacak tasarıyla işçinin kıdem taz
minatıyla memurun, 1 inci derecedeki memurun, ya
ni en yüksek derecedeki devlet memurunun alacağı 
ikramiye bir noktada birleştirilmek istenmektedir. 
Tabiî bu husus işçi kesiminin beklediği kıdem taz
minatını en yüksek derecedeki devlet memurunun 
aldığı ikramiye seviyesine düşürülmesi suretiyle te
min edilemeyeceği için memurun alacağı ikramiye
nin daha hızlı bir tempoda yükselecek, her yıl kat
sayılarla orantılı olarak daha çabuk (buna 3 puan 
diyelim) 3 puan tutarında yükselecek, işçinin kıdem 
tazminatının ise, 1 puan şeklinde yükseleceği biçimin
de ifade etmek mümkün olur sanıyorum. 

Böylece Maliye Bakanlığı yetkililerinin bize ver
diği bilgiye göre, 6-7 yıl sonra işçi kıdem tazminatı 
ile memurun en yüksek derecedeki devlet memurunun 
alacağı ikramiyenin aynı seviyeye geleceği tahmin 
edilmekteymiş. Bu hesap, tabiî belli bir bilgiye ihti
yaç gösteriyor. Belli uzak tahminlerin yapılmasına ih
tiyaç gösteriyor. (Komisyonumuz bu teklifi bu neden
le kabul etmiş bulunmaktadır. Takdir Yüce Kurulu
nuza aittir. 

Hepinize saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tartan. 
Sayın Alpdündar buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, Sa

yın Bakanlar, çok muhterem arkadaşlarım; 
25 yıldan beri çalışma hayatının içinde, çalışma 

hayatıyla ilgili yasaların Çalışma Bakanlığı tarafın-
dn düzenlendiğini biliyordum; ama çok şey değişmiş; 
şimdi çalışma hayatıyla ilgili yasaları beni bağışla
sın Sayın Maliye Bakanım, kendileri hazırlıyorlar. 

Mesele nedir?.. Yanlış anlamayacağınızı umarak söz
lerime devam etmek istiyorum. Asgarî ücret 3 kişilik 
bir ailenin insanca yaşayabilmesi için yeterli bir üc
rettir. Türkiye'de asgarî ücret 3008 Sayılı Yasanın 
devamından bu yana vardır; ama hiçbir zaman ger
çekten 3 kişilik insanın değil, 1 kişilik insanın papucu-
nu temin edecek seviyeye getirilememiştir. Şimdi ge
rekçe: Eğer asgarî ücretten kıdem tazminatını kopa-
rırsak, asgarî ücreti insanca yaşayış seviyesine yeterli 
bir niteliğe kavuşturacağız denmektedir. Eğer böyle 
olacaksa helal olsun. 

Şimdi, kıdem tazminatı nedir?.. Kıdem tazmina
tı çalışan insanların evleri, meclisleri, elbiseleri, taş
ları, duvarları yaratanların, işe başladıkları an çok 
cüzi ücretlerle maişetlerini temin ettikten sonra ha
yatlarının sonunda bedenlerinin finansmanına yete
cek bir miktar toplu paradır, yani ücrettir. Bu ücret, 
20 inci yüzyılın Türkiye'sinde yasa öncülüğünde ve 
sözleşmeler tahrikiyle bugünkü 75 bin liraya çıkabil
miştir. Zaten 2 yıldan beri dondurulmuş bir kıdem 
tazminatıdır. 

kŞimdi ne yapılmak isteniyor?.. Asgarî ücret yeni
den dondurulmak isteniyor ki, belki Bakanlarım ba
ğışlasınlar bir limit koyduk minicik minicik artacak 
diyecekler; ama bırakın da artışı işçiler, işverenler 
kendileri düzenlesinler. 

Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 

Bana göre insanların finansmanı denilen bu pa 
ra; bugünkü haliyle bile yeterli değildir. Bir düzen
leme yapmak lazım, asgarî ücret artışından kopar
mak lazım; ama yolu bu değildir, inanıyorum ki 
Devletin Çalışma Bakanlığı esastan meseleyi ele al
sa, aceleye getirmeden kamuoyu tartışmasıyla bir dü
zenleme yapsa herhalde İş Kanununa bir devlet müs
teşarının ismi yazılmayacaktı. 

Nedir mesele?.. Bir yıl önce devlet memurlarının, 
özellikle kamu kesiminde çalışan 800 bin işçi ile eş
değer bir ölçü olan ve Emekli Sandığıyla sadece pe
şin ödeyip işveren devlete ve KİT'lere fatura ettiği 
memur ikramiyelerini de geçmiş Anayasanın da bu
günkü Anayasanın da eşitlik ilkesine uygun hale ge
tirilmesine ilişkin Kanun Teklifimiz böylece Komis
yon gündeminde artık ele alınmaz hale getirilmekte
dir. 

25 hizmet yılını devlete vakfetmiş bir devlet me
muruna bugün için işçi kıdem tazminatı paralelinde 
413 bin ile 875 hin lira arasında bir para ödenmekte
dir. Hukuk devletinde emsal iyiye doğru yazar, ge-
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riye doğru yazmaz değerli arkadaşlarım. Bu Mecliste 
bulunmak durumunda olduğum için söylemek zorun
dayım. Sanırım benden sonraki arkadaşlarım da söy
leyecektir. Abbas Gökçe'yi dinledim sabahleyin, hu
kukçudur; «Hukuk kuralları geriye işlememelidir, 
ileriye işlemelidir» demişlerdir. Ben de, çok şey öğ
rendim bu bir yıl zarfında hukukçulardan. Hukuk 
geriye işlemez, az çoğa çıkartılır; aşağıya indirmek, 
hakkı müktesepleri aşağıya çekmek şöyle dursun, 
aşağıdakini yukarıya çıkarmak gerekir. Çok zaman 
sayın bakanlarımdan bunu da duymuş ve bayağı hu
zurlu olmuştum; ama görüyoruz ki, emekli oldukla
rı zaman bir ilden asıl doğum yerlerine "bir kamyon 
tutup eşyasını götüremeyecek miktarda olan devlet 
memurları ikramiyesi, daha uzun yıllar iş Kanununa 
yazılmak suretiyle bugünkü düzeyde bırakılabilecek
tir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: 
Eksiklik bu değil ki yalnız. Hani kıdem tazmina

tı fonu?.. Nerede o tasarı?.. Neden Hükümetler bö
lük pörçük tasarı sevk ederler meclislere?. Bilemiyo
rum; ama anlamak, öğrenmek istiyorum; ne yapıl 
mak isteniyor?.. Yasaları bozacağız mı, yoksa yeni
den düzenli bir şekilde yapacağız mı?.. 'Bunun ce
vabını öğrenmek istiyorum. 

Memurların, hele müsteşarların işçi emekli maaşı 
seviyesine gelinceye kadar böyle devam edeoek deni
yor. Yani 10 sene sonrasını şimdiden hesap ediyo
ruz. Sayın Hükümet Üyelerim, Bakanlarım, bıraka
lım da geleceğe ipotek koymayalım. Para değer 
kaybetmiştir. Bankalar 100 liraya 50 lira daha ver
mektedir. Her yıl bu böyle devam ettiği sürece alınan 
tazminatların hiçbir anlamı kalmayacaktır; alınan ik
ramiyelerin de hiçbir anlamı kalmayacaktır. Kaldı ki. 
ne ömrünü vakfetmiş, işe vermiş işçi, ne de sadakatle 
devletine kendini vakfetmiş memur haksız ikramiye 
ve kıdem tazminatı almamaktadır. Bu işin yolu kısıt
lama, .dondurma olmamalıdır. Ben de biliyorum, ma
lî durum elvermiyor, gönlümüz çok şey vermek isti
yor; ama yaptığımız tasarılara, geçmişe bir bakalım. 
Bir memlekette eşitsizlik olursa, her yıl yapılan yasa
larla bu eşitsizlik fersah fersah daha açılırsa daha çok 
12 Eylül'ler gelir ve bundan toplum zarar görür, ka
mu zarar görür Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Gerçeği söylemek herhalde doğru yol olacaktır. 

Tasarının gerekçesindeki sözler de bizi rahatsız 
etmiştir. 30 yıla bağlanmıştır. «30 yıl çalışan bir işçi 
2 milyon 250 bin lira para almaktadır» deniyor. Kim, ' 
kaç işçi?.. Bir bakanlığın bütçesi vesilesiyle söylemiş-
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tim. işçilerin generali durumunda işçi emeklilerinin 
genel başkanıyım. Millî Savunma Bakanlığından al
dığım ikramiye, işverenim, şimdi Değerli Müsteşar 
Yardımcım karşımda, sadece 84 bin liradır. Daha 
1,5 sene evvel 5 400 lira olan asgarî ücret şimdi 10 
bin lira olduktan sonra 75 bin liraya çıktı. Yılda 40 
bin lira yıpranma parası. Mesele budur, Kaldı ki, 30 
sene çalışan, devamlı hizmet veren bir işçiye rastla
mak mümkün değildir; ömrü vefa etmez, işçi, memur 
gibi değildir, iş hayatına atılır, askere gider, döndü
ğünde iş bulamaz, işini kaybeder. 30 yıl içinde top-
lasan toplasan 20 yıl hizmeti zor verir. Bu itibarla, 
kamuoyunda, sanki bütün işçiler 2 milyon 250 bin 
lira kıdem tazminatı alıyormuş gibi, bazı özel aile 
şirketlerinde, özel bankalarda, daha çok belli şirket
lerde belli amaçlarla vergisiz ödeme yapabilme ama
cına yönelik ödenen kıdem tazminatları hariç, ger
çek alınteri döken, gemiyi inşa eden, uçağı yapan, 
yolu yapan insanlara ödenen tazminatlar, nihayet giy
dirilmiş birer maaşlarıdır. 600 bin insanın 10 bin lira-
raya çalıştığı bir ülkede azamisi ne olur?.. 30 bin li
ra olur 40 bin lira olur. Demekki, ortalamaya vurur
sak, kıdem tazminatının gerçek ortalaması; tavanı 75 
bin lira gibi gözükür, gerçek işçinin % 3'ü bile o pa
rayı hiçbir zaman alamaz; ama ortalaması nihayet 30 
bin liradır; yani 25 sene hizmet vermiş, fiilen çalış
mış bir işçi emekli ojurken giydirilmiş olarak ortala
ma 30 bin lira alır; ama biz kanun gerekçesine hiç
bir zaman vuku bulmayacak istisna hükümlerini yaz
mışız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Nitekim, bu Kanun Tasarısına, bütün yanlışlığı 

ortada olmasına rağmen, IÇalışma Bakanımızın baş
kanlığında devam eden ve kamuoyunda «Şu kıdem 
tazminatı olmasa yeterli asgarî ücreti vereceğiz» 
şeklindeki bir oluşuma karşısında karşı çıkmayaca
ğım; ama şekline karşıyım, zihniyetine karşıyım, ka
muoyuna sunuluş şekline karşıyım değerli arkadaş
larım. 

Bunu böylece vurguladıktan sonra, Genel Sekre
teri aramızda bulunan değerli arkadaşım Rafet Ib-
rahimoğiu'nun Konfederasyonunun yaptığı bir araş
tırmaya göre, 25 hizmet yılını doldurabilen 100 iş ko
lunda işçi sayısının binde 4 olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bu sabittir. Yani kamuoyu önünde işçilerin çok yük
sek kıdem tazminatı aldığı şeklindeki bir düşünce bir 
varsayımdan öteye gitmez, gerçek değildir değerli ar
kadaşlarım. Parmakla sayılacak kadar az, yüzbinler 
ce işçi arasından çok istisna sayılacak insanlar ancak 75 
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bin lira alabilmektedirler. Son bir sene zarfında emek
li olan işçi sayısı nedir?.. 763 bin işçi emeklisinden 
sadece 60 bin kişi; ama 60 bin kişi bu derece bir ik
ramiye, kıdem tazminatı almamıştır. Zira ücretleri o 
seviyeye gelmemiştir. Benim üzüntüm odur ki, devlet 
memurlarının, daha yeni, mürekkebi kuramamış 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının eşitlik ilkesi kar
şısında, kıdem tazminatı mealindeki memur ikrami
yelerinin aynı seviyeye getirilmesi için uğraşıldığı biı 
ortamda, böylesine 10 sene gelecek hükümetleri de 
bağlayıcı veya en azından böyle bir gerekçeyle ge
ciktirici bir tedbire başvurulmuş olmasıdır. 

Bu itibarla gönlüm şunu istiyor: Kanun Komis
yona geri götürülsün, geri alınsın, yeniden incelen
sin. Devlet memurlarıyla ilgili, müsteşarlarla ilgili 
laflar şilinsin, asgarî ücretten kopartılması için gere
kirse çok daha güzel formüller vardır İş Yasasına 
Devlet memurunun en yüksek kişisinin yazılmasının 
doğru olmadığını söylemek istiyorum. Böylece daha 
isabetli bir neticeye, hem de kısa zamanda varacağı
mızı umuyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim.. 
I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
12 Eylül öncesj Türkiye'sinde uygulanmış bir 

Toplu İş Sözleşmesi düzeninin, bugünkü günümüze 
sarkan ıstırabı içerisinde karşımıza gelen bir Kanunu 
görüşmeye başlamış bulunmaktayız. 

Toplu İş Sözleşmesi düzeninin keyfî ve aslında 
Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısına hiç de uyma
yan baskıcı, sendikal hareket içerisinde giderek ölçü
süz boyutlar kazanmış olduğunu hepimiz bilmekte
yiz. İdeolojik amaca bağlı bu sendikal hareketler 
Türkiye'de işçi ve işveren arasındaki çalışma barışı
nı ortadan kaldırmaya kadar gidip dayanmıştı. 

Netice itibariyle bu oluşum kıdem tazminatı de
diğimiz ve kanunlarda işçinin çalışma hayatına gir
diği günden emekli olduğu güne kadar geçtiği süre 
içerisinde harcadığı emeğinin bir mükâfatı olan bu 
tazminat, hatırlanacak olursa 1975 yılında bir tava
na bağlanmıştır. Bu ihtiyaç yine Toplu İş Sözleşime-
sindeki farklı uygulamaların ve hatta hakkaniyet öl
çüsüne uymayan, âdeta «Ne koparırsam kârdır» 
zihniyetinin bir neticesini ortaya çıkarmıştı. 

1975 yılında çıkarılan 1927 sayılı Yasa, Anayasa 
Mahkemesinin 14.4.1979 tarihli kararıyla iptal edil
mişti. 12 Eylül'den sonra 23.10.1980 tarih ve 2320 

sayılı Kanunla bu tavan konusu tekrar yürürlüğe ko
nulmuştu. 

Olaya değişik açılardan bakmak lazım gelir. Bu
gün Türkiye'de asgarî ücretle çalışan insanlarımızın 
gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde bulundukları 
bilinen bir gerçek; ama asgarî ücret - kıdem tazmi
natı bağlılığını, bağıntısını, ilişkisini keserek, sade
ce asgarî ücretin artırılabileceği şeklindeki oir gerek
çeyle olayın üzerine gitmek zanediyorum ki, noksan 
bir uygulama olur. 

12 Eylül sonrası Türkiye'sinde Toplu İş Sözleş
mesi düzeni kurulmuştur. 1982 Anayasamız bu dü
zeni kendi içinde taşımaktadır. Artık «Har vurup 
harman savurma» dönemi bitmiştir. Bu itibarla, ge
rek işçimiz, gerek işverenimiz açısından biri için hak, 
diğeri için ödenmesi ödev olan kıdem tazminatı üze
rinde de, memur statüsünün gerektirdiği bir olay içe
risinde ilişki kurmanın fevkalade sakıncalı olduğunu 
burada ifade etmek istiyorum. 

Birtakım spekülasyonlar vardır. Nitekim, rapor
da da bu, açıkça ifade edilmiştir. Bir işçiyle bir müs
teşarın aldığı ikramiye ile kıdem tazminatı mukaye
se edilmiştir. Devletin en üst noktasında görev yap
makta olan bir müsteşara o zaman fazla ikramiye 
verin. Madem ki, görev, yetki ve sorumluluğa bağ
lı olarak bir düzen düşünmek mecburiyeti vardır, 
müsteşarın taşıdığı görev, yetki ve sorumluluğa uy
gun bir ikramiye sistemi geliştirin, bir ücret sistemi 
geliştirin, bir maaş sistemi geliştirin. 

Aziz arkadaşlarım; 
Katsayı 35, şimdi 34; katsayı 61'e çıktığı zaman 

işçi kıdem tazminatıyla memur ikramiyesi aynı dü
zeye gelecektir. Peki ben şimdi soruyorum : Aynı 
zamanda emekli işçinin alacağı emekli aylığıyla 
emekli memurun aldığı emekli aylığı da aynı düzeye 
gelecek midir?.. Gelmeyecektir. O halde işçinin ken
di hayatı boyunca, ki birisi dedikleri gibi beyaz yaka
lı birisi kirli yakalıdır. O bedenen çalışmaktadır, da
ha çok yıpranmaktadır ve onun çin alın teridir o kı
dem tazminatı; ama seviyesini kanunî bir düzenle
me, bir bazda tutmak Devletin görevidir. Devlet 12 
Eylül öncesinde bu görevini yerine getirmedi; iş en
dazeden çıktı; ama bugün bu yerine getirilmelidir. 
Buna karşı değiliz, kesinlikle; ama işçi - memur ayı
rımı yapıldığı zaman, işçinin de insanca yaşama hak
kının var olduğunu teslim etmek lazımdır. İşçiyi sa
dece çalışma hayatı içerisinde değil, emekli olduğu 
zaman da görmek lazımdır. Eğer kıdem tazminatı 
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ve ikramiyesini belli bir zaman süresi içerisinde eşit 
düzeye getirecek bir anlayış var ise, ki burada kendi
sini ortaya koyuyor, o zaman işçi emekli aylığıyla 
memur emekli aylığını da o süre içerisinde aynı dü
zeye getirmek ve hepsinin bu memleketin kalkınma
sında olan alın terlerini çok iyi şekilde değerlendir
mek ve haklarını teslim etmek lazım gelir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Gürel, buyurun efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka

nım, sayın arkadaşlarım, Sayın Bakanlarımız; 
Kanun Tasarısı önümüze geldiği zaman şöylece 

düşündüm : Bu Tasarıyı Çalışma Bakanlığımız mı 
getirmektedir, yoksa Maliye Bakanlığımız mı? 

Biraz evvel arkadaşım 25 senedir iş hayatının 
içinde bulunduğunu ve «generali» olduğunu ifade 
ettiler. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — İşçinin. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Ben de onun, 

o hayatın içerisinde senelerce er olarak çalıştım. 
Bu meseleyi ele alırken, şu önümüzdeki asgarî 

ücret konusu dile geldiği zaman, gelmemeliydi. 
Geçen seneden beri Çalışma Bakanlığımızda İşçi 

Kıdem Tazminatı Fonu, İşsizlik Sigortası gibi çok 
çeşitli konuların ele alındığını biliyoruz; ama bir tür
lü önümüze gelmiyor. Bu konunun apar topar önü
müze getirilişi, sadece ve sadece geçici olarak bir ko
nunun halledilmesine vabestedir; o da, asgarî ücre
tin bir an evvel tespiti içindir. Halbuki, bu konuda 
zarara uğrayacak kaç tane işçi arkadaşımızın, va
tandaşımızın olduğunu tespit etmek bizce mümkün 
değildir. En azından, gerekçede bunların sayılarının 
bize verilmesi lazımdı; böylece daha objektif kriter
lere göre değerlendirmek mümkün olabilsin. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Maliye Bakanımız da burada olduğuna gö

re, konu biraz da Devlet bütçesini ilgilendiriyor; çün
kü bugün KİT'lerde çalışan Devlet kesiminde çalışan 
işçi arkadaşlarımızın sayısı az değildir. Onların kıdem 
tazminatı konusu bütçeyi sarstığı için, bir an önce 
asgarî ücretle kıdem tazminatının koparılması çalış
maları yapılmaktadır. Sayın Alpdündar arkadaşımı
zın da dediği gibi, takdim şekli son derece üzücü ol
muştur. Gerekçede belirtilen mukayesede kaç tane 
müsteşarımızın olduğunu biliyoruz : Bakanlık sayısı 
artı bakanlıklara bağlı müsteşarlar; ama bununla 
mukayese edilen kaç tane işçimizin olduğunu bilmi
yoruz. Evet, bu müsteşarlardan çok ücret alan, işçi 
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statüsüne tabi kimse vardır; ama bunun sayısının di
ğerlerinin arasında yüzde kaç olduğunu da talimin et
mek şu anda bizce mümkün değildir. 

Kıdem tazminatı, çalışan insanın geleceğiyle ilgi
lidir. Bugün diyelim ki 2,5 milyon lira kıdem tazmi
natı alsın; 2,5 milyon liraya başını sokacak ev bu
lamayan bir işçiyi gözümüzün önüne getirirsek, ne 
kıymet ifade eder?.. Doğrudur, işveren kesimi bu 
parayı ödeyemez; ister Devlet olsun, isterse özel sek
tör işvereni olsun; ama meselenin hal yolu burada 
değildir. Meselenin hal yolu, daha evvel de çalışma
larını duyduğumuz; ama bir türlü önümüze gelme
yen Kıdem Tazminatı Fonunun esasa bağlanmasıdır. 
Bu bağlanmadığı müddetçe, bunun tavanını tespit 
etmek hiçbir işe yaramayacaktır ve üstelik tedirgin
lik yaratacaktır; çünkü tatbikatta görülmüştür ki, bir 
işçi işe girdiği zaman 1 sene çalışır, 2 sene çalışır, 
askerlik çağı gelir, askere gider. Dönüşte işveren bu
nu ister işe alır, ister işe almaz. Askere giderken kı
dem tazminatı ödenir; asgarî ücretten aldığını dü
şünelim, iki sene çalıştıysa 10 bin artı 10 bin daha, 
20 bini alır gider. Tekrar bir işe girdiği zaman, artık 
onun kıdemi orada çalışmaz; yeniden asgarî ücret
ten başlamak zorundadır. 

Başka bir misal yerelim, daha uzun zamanlı. Ken
di memleketinden uzakta bir yerde işe girmiştir, 3 
sene, 5 sene, 10 sene çalışmıştır, memleketini arzu-
lamıştır, şartlar zorlamıştır, memleketinde veya ona 
yakın bir yerde işe girer; ama daha evVel çalıştığı 
yerde ücreti 30 bin, 40 bin ise, tekrar kendi mem
leketine yakın yerde işe girdiği zaman bu kıdemi de 
çalışmaz. Nereden başlar?.. Asgarî ücretten başlar. 
Günahtır... O zamana kadar ödediği prim ve bundan 
ümit ettiği kıdem tazminatından vazgeçilmiş demek
tir. 

Ayrıca 24 sene 11 ay 29 gün çalışsa emekli ola* 
cak işçi; bir suç işlese, (İnsandır, her zaman için suç 
işlenebilir) İş Kanununun 17 nci maddesine göre iş 
akdini feshedersiniz, bu kadar zaman çalışması boşa 
gider, bir kuruş kıdem tazminatına hak kazanmaz. 
Nereye gitti tavan?.. Tavan ortadan kaybolmuştur. 
Bunu garantiye almak lazım. Devlet memuruyla mu
kayese ederseniz eğer, (Gerekçede Devlet memuru
nu öne getirmişler ve en üst seviyedeki müsteşarı da 
ele almışlar) Devlet memurunun her yönüyle temi
natı vardır; ama işçinin teminatı yoktur. Eğer bir 
memur suç işlerse, bir iki yerde vazifeye gönderirsi
niz onu. Türkiye hudutları içerisinde değişik yerlerde 
çalıştırırsınız; çünkü müesseseler çoktur ve oralarda 
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bir müddet sonra affa mazhar olur, kıdeminde bir 
eksiklik olmaz, zamanı dolduğunda da bu ikramiye
sinden istifade eder, ister yeterli olsun, ister yeterli 
olmasın hakkı zayi olmaz; ama işçide böyle değildir. 

Bir konu daha vardır ki, Sosyal Sigortalar Ku
rumunda (Çalışma Bakanımız buradadır, bu konu
nun üzerinde mutlaka durulması lazımdır) hak edil
meyen işlerden de prim kesilmektedir; çünkü Sos
yal Sigortalar Kurumunun tespit ettiği bir asgarî 
taban, bir de azamî tavan miktarı vardır; ama sizin 
ödediğiniz ücret bundan aşağıda olsa dahi, siz pri
mini yüksekten ödersiniz. 

Biraz evvel arz ettiğim hususlar dikkate alınırsa, 
primini tavandan ödeyecek; ama ikramiyeye geldiği 
zaman, onun çok daha dûnundaki kesintilerden bu 
ikramiyeyi yahut tazminatı almaya kalkacak... Bu da 
hakkaniyetle bağdaşmaz. Gerçi, kıdem tazminatı içe
risinde sadece asgarî ücret veya çıplak ücret dikka
te alınmaz bunun hesabında; bunun yanına ikrami
yeleri ve diğer para ile ifade edilebilen aynî yardım
ları da dikkate alınır; ama gene biraz evvel arz et
tiğim sebepler dolayısıyla, işçinin çok az bir kısmı 
20 küsur yılını doldurmak suretiyle ancak bu ikra
miyeye hak kazanabilir. O da, Devlet kesiminde ça
lışıyorsa hak kazanır, özel sektörde çalışıyorsa, çok 
çeşitli sebepler dolayısıyla bunu hak edip alamaz. 
Almaya bile kalksa, 9 taksitte alır; o da hiçbir işe . 
yaramaz. 

Emekli maaşıyla kıdem tazminatını birbirine yak
laştırmak lazımdır. Memur belli bir dereceden işe 
girer, bu derece gittikçe yükselir, tavan olarak tespit 
edilen (Tahsil durumuna göre) en son emekli olma 
yaşında bu tavandan emekli olur, hiçbir kesintiye 
uğramadan, en son ödediği prim üzerinden, birkaç 
ay da çalışsa emekli olabilir; ama işçi böyle değildir. 
İşçiye bu hükmün niye getirildiğini de ben bir türlü 
anlayamamışımdır. Eskiden 5 sene dikkate alınıyor
du; bu 5 senenin içerisinde de 3 sene yüksek olarak 
ödediği prim dikkate alın yordu. Şimdi bunu da kal
dırdılar; son 5 yıl ödediği primlerin ortalaması. Eğer 
siz o kademe içerisinde prim ödemelerinizi yüksek
ten ödememişseniz, bu 5 senenin ortalaması çok dü
şük olmaktadır, ondan evvelki 15 yılı tamamen tavan
dan ödemiş olsanız dahi, size bağlanacak olan emekli 
maaşı bugünkü şartlar içerisinde son derece komik 
denebilecek bir ücrettir. 

O halde muhterem arkadaşlarım; asgarî ücretin 
kıdem tazminatıyla koparılması konusunda, Alpdün-
dar arkadaşımızn dediği gibi, takdim şekli son dere

ce hatalıdır. Asgarî ücret günün şartları içerisinde 
tespit edilirken, bu ikramiye Kıdem Tazminatı Fonu 
Tasarısı gerçekleşmeden bir kesintiye tabi tutulmama
lıdır. Aksi takdirde, ileride asgarî ücret çeşitli vesile
lerle zorlanacak ve sendikalar bu hususta işçi ve iş
verenler arasında ve hükümet nezdinde devamlı su
rette mekik dokumak zorunda kalacaklardır. 

Bilgilerinize bazı konuları arz etmek için çıkmış 
bulunuyorum. 

Bu arada, memur ve işçi kesintileri dikkate alındı
ğı takdirde şunu söylemek mümkün : Bugün Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığına memur hissesi ola
rak yüzde 10 ve Devlet' kesimi yahut işveren olarak 
yüzde 18; toplam yüzde 28 bir prim ödenirken ve ge
lecekte bu ikramiye garantiye alınırken, gerek işveren 
kesiminin ödediği, gerekse işçi kesiminin ödediği; iş 
kazası için % 1,5 ağır işyerlerinde % 6, analık için 
% 1, hastalık için % 6, yaşlılık, malullük, ölüm için 
% 11, % 9 ve % 5 olmak üzere, yekûn % 40'a yak
laşan bir prim ödenmesine rağmen, işçinin, biraz ev
vel bahsettiğim gibi, tek işyerinde çalışmamış ise bu
nu hak etmesi ve bu kıdem tazminatını alması müm
kün değildir. Mukayese hatalı yapılmıştır. 

Durumu bilgilerinize arz ederken, Kıdem Tazmi
natı Fonu Tasarısının çok kısa bir zamanda gerçek
leşmesi için Hükümetimizin mutlaka bu konuya ağır
lık vermesini önemle istirham etmekteyim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Değerli üyeler; Sayın Genç'le, Sayın Tutum da 

tümü üzerinde söz istediler. 
Sayın Genç, buyurunuz efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bugün insanları açlığa mahkûm eden bir düzey

de bulunan asgarî ücretin süratle artırılması gerekir
ken, bu ihmal edilerek, insanları daha büyük sefa
letlere sürükleyen bu Tasarının karşımıza getirilmesi, 
benim için üzücü olmuştur. Tasarının gerekçesine 
baktığınız zaman, bu Tasarıya iki gerekçe aranıyor. 
Diyor ki; «Efendim, asgarî ücretle k dem tazminatı 
irtibatını kesmediğimiz takdirde, asgarî ücreti artıra-
mıyoruz, kıdem tazminatını fazla ödeyeceğiz.» Ev
vela asgarî ücret ve kıdem tazminatı yönünde bu ka
dar büyük bir mahzur varsa, asgarî ücretle kıdem 
tazminatının irtibatını keselim. Bu suretle, bu dediğiniz 
mahzur ortadan kalkar ve artık bugün üzerinde lâf 
etmek dahi insan için büyük bir ıstırap konusu olan 
bu asgarî ücret meselesinin de bir an önce halledil
mesi gerekir. 

— 647 — 



Danışma Meclisi B : 28 9 . 12 . 1982 O : 2 

Değerli arkadaşlar; 
Bir hukuk Devletiyiz ve Anayasamızda hukuka 

uygun, hukuka saygılı bir Devlet olduğumuz her yö
nüyle vurgulanmaktadır. Şimdi, Sayın Hükümetimiz 
bize bir Kanun Tasarısı getirmiş, diyor ki, «Ben işçi
lere fazla kıdem tazminatı ödemek zorundayım, bunu 
ödememek için, hemen memur seviyesine getirelim.» 
Bir defa, bugüne kadar işe girmiş bütün işçilerin bir 
kabulleri vardır; bu kıdem tazminatını esas alarak işe 
girmiş, iş akitlerini buna göre düşünmüş, yapmışlardır. 
Peki siz, bunların kazanılmış bu haklarını nasıl elle
rinden alyorsunuz? Aldığınız zaman, hukukun genel 
ilkesini zedelemiyor musunuz? Vatandaşın kazandığı 
hakkını elden almıyor musunuz? Yani, bu açıkça 
hukuka aykırı bir Tasarıdır, her şeyden önce Anaya
samızda benimsenen «hukuk devleti» ilkesiyle bağdaş
mayan bir durumdur. 

Deniliyor ki; «İşçinin aldığı ikramiye, müsteşa
rın aldığı ikramiyeyi geçiyor.» Efendim, sizin müste
şara verdiğiniz ikramiye bugün nedir yani?.. Evvela 
onu düşünelim. Hükümet olarak deseniz, ki; «Bizim 
maddî gücümüz yerinde değil, bu kıdem tazminatını 
ödeyemiyoruz.» Bu bir gerekçe olabilir; ama «Benim 
müsteşarıma verdiğim emekli ikramiyesinden fazla ben 
işçiye kıdem tazminatını veriyorum. Onun için ben 
bu işçi kıdem tazminatını geri alıyorum» denirse, bu, 
hiçbir devlette bir sosyal hakkın geri alınması için 
gösterilecek bir gerekçe değildir ve hukuk mantığı ile 
hiçbir zaman bağdaştırılamaz. 

Sayın üyeler: 
Sonra, bir işçi ile bir müsteşarı aynı düşünme

mek lazımdır. Binlerce metre derinliklerde, kömür 
tozları içinde kömür kazan bir işçinin, 40 - 50 dere
celik, 60 derecelik ısı karşısında, devamlı hayatî teh
like içinde çalışan bir işçinin üretime katkısıyla, bir 
müsteşarın mukayesesi, bir defa bizim mantığımıza 
göre mümkün değildir. Bu statüdeki bir işçinin dayan
ma gücünü bir düşünün... Organlarını kaybetme duru
munu düşünün; kısa zamanda iş yapamaz, işe yara
maz duruma geldiğini düşünün... Bir müsteşarla bu
nu mukayese ederseniz, müsteşarın içinde yaşadığı 
konforu da düşünün... Bu, herhalde mukayese edile
cek bir durum değildir. Benim anladığım kadarıyla 
sosyal hak, başkaları gerekçe gösterilmek suretiyle 
alınmaz, kötü durumları olan insanlar iyi insanlar 
durumuna getirilir; iyi durumda olan insanlar kötü 
durumdaki insanların yerine getirilmez. Bu, en basit 
bir toplum kuralıdır. 

Şimdi, işçi ikramiyesiyle, memur ikramiye mik
tarlarını bir mukayese edelim. Bugün bir işçi emekli 

olduğu zaman 34 katsayısıyla en, düşük olarak 14.280 
lira işçi emekli maaşını almaktadır. En yüksek miktar 
olarak da 31 bin lira emekli maaşı almaktadırlar. 
Şimdi, bir işçi 20 sene, 25 sene, 30 sene çalıştıktan sonra, 
eğer ağır işlerde çalışıyorsa, bir daha zaten onun ek bir 
iş yapması mümkün değildir. Bugün, ben kesinlikle, 
müsteşar da olsa, Devlet memurunun emekli ikra
miyesinin artırılmasına taraftarım. Nitekim, böyle bir 
teklifimiz de var. Biz istiyoruz ki; Devlet memurla
rının ikramiyelerinin miktarını işçilerinkinin seviyesine 
getirelim; Sayın Hükümetimiz ise aksine bir Tasarı 
getiriyor. 

Sayın arkadaşlar; 
Sonra, böyle bir hukuk Devletinde kazanılmış sos

yal hakların alınması çok büyük tahribat yaratır. Pu, 
hiçbir zaman tasvip edilecek bir durum değildir. 

Şimdi, işçinin aldığı emekli maaşıyla bir memu
run aldığı emekli maaşını mukayese ettiğiniz zaman, 
hakikaten burada büyük bir sakınca da ortaya çık
maktadır. O zaman, işçilerin emekli maaşlarını da 
memurlar seviyesine çıkaralım... O zaman, ona «ka
bul» diyelim; ama işçiye sen, memurun yarısı kadar 
emekli maaşını ver, ondan sonra emekli ikramiyesini 
de üç beş kuruş fazla alıyorsa, «Yok bu işçidir, bu 
benim müsteşarımdan fazla alıyof» de; bu, bana göre 
tamamen çok haksız bir gerekçedir. Aslında îş Ka
nununa göre «kaç senede ne kadar emekli ikramiyesi 
ve kıdem tazminatı alınıyor» konusunu ben inceleme
dim; tabiî Tasarı da aniden geldi karşımıza. 

Bu itibarla, benim temennim şudur ki, Sayın Hü
kümetimiz bu (Tasarıyı geri alsın, kıdem tazminatı 
ile asgarî ücretin irtibatını kesebilecek kısa zaman
da bir tasarı getirsin karşımıza; ama bir an önce de 
şu asgarî ücreti de lütfetsinler de, insan haysiyetine 
bağdaşır bir düzeye çıkarsınlar, artık her gün bunun 
münakaşası memlekette yapılmasın. 

Bu Tasarıyı böyle kabul ettiğiniz takdirde, bugün 
emekliye ayrılması gereken işçiler var; fakat emek
liye ayrılmamıştır, bunların kazanılmış hakları var 
veya" en azından emekliye ayrılmasına bir iki sene kal
mış insanlar var, bunların haklarının hepsi elden gi
diyor. Bana göre, hukuk anlayışıyla bağdaşmayan bu 
Tasarının reddi gerekeceği inancındayım. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sa

yın Başkanım, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN Tabiî, hay hay. 
Buyurun Sayın Tutum. 
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CAHlfT TUTUM — Sayın Başkan, değerli arka- . 
daşlar; 

Önce, izin verirseniz Sayın Başkanlık Divanımızı 
da ilgilendiren, eğer izin verirlerse, çok kısa cümle
lerle değineceğim bir yakınmayı dile getirmek isti
yorum, Danışma Meclisi faaliyete geçtiğinden beri 
dikkatimi çeken bir eğilim üzerinde durmak isti
yorum. . O da, Danışma Meclisimiz, ne derece "geniş, 
sağlıklı ve soğukkanlı bir konu üzerinde düşünme 
gereksinmesi duyuyorsa, nedense o derece bu şansı 
elde etme fırsatı verilmemektedir. Şimdi, ivedilik ka
rarı aldık. Kuşkusuz önemli bir konu; ama çok dikkat
le ve duyarlılıkla üzerinde durmamızı gerektiren 
önemli bir konudur. Bu konuda, hemen böyle bir
takım aritmetik hesaplarla veya aşırı abartmalı dra-
matizasyonla bir sonuca varmamız mümkün değil 
gibi geliyor. 

Bu4 bakımdan gönlüm şunu istiyordu : Bir kez bu 
Tasarı Bütçe - Plan Komisyonunda behemahal tar
tışılmalı idi ve halen o fikrimi tekrarlıyorum, tartı
şılmalıdır. Çünkü, emin olun şu anda seçeneklerin 
ne olduğunu düşünemiyorum; eğer Malî işler Ko
misyonunda bu konular tartışılmışsa, kuşkusuz bu
rada dile getirilecektir, dikkatle dinleyeceğim; ama 
gönlüm şunu isterdi : Bütçe - Plan Komisyonunda 
bütün seçenekler getirilsin, formüllerden hangisi en 
isabetli olacaksa, onun seçimi imkânı verilsin. Bu 
konuda Malî tşler Komisyonumuzun deneyim sahibi 
olmadığını ileri sürmek istemiyorum; ama sanıyorum 
ki, emeklilik mevzuatına ilişkin en ufak değişiklikler 
behemehal Bütçe - Plan Komisyonuna gelmektedir. 
Bundan dolayı derin bir üzüntü içindeyim; sanıyorum 
ki Bütçe - Plan Komisyonunun deneyim birikiminden 
yararlanma ihtiyacını hissetmeyen Hükümetimize bu 
bakımdan üzüntülerimi beyan ediyorum ve kuşkusuz, I 
tabiî Hükümetin bundan doğrudan doğruya bir 
sorumluluğu söz konusu değildir, ama sanı
yorum ki Başkanlık Divanından istirhamı gös
termektedir ki, çok acele olarak bu gündeme ge
tirilmiştir, ama Divanımızın bunu gerek görerek, biz
den en azından bu konuda mütalaa alması isabetli 
olurdu. 

Şimdi konuya giriyorum. Aslında bütün arkadaş
ların belirttiği gibi, kıdem tazminatıyla asgarî üc
retin birbirinden ayrılmasına ilkece karşı değiliz ve 
doğru olacağına inanıyoruz. Bunda hiç kuşku yok; 
ama bana öyle geliyor ki, bu Tasarıyla iki şey yapıl
mak isteniyor : Bir tanesi, işçiyle memur arasındaki 
o meşhur ayırım, acaba bu Tasarı ile dolaylı bir bi-
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çimde çözüme mi kavuşturulmak istenmektedir?.. Bu 
doğru 'değildir; yani dolaylı yoldan bu soruna çare ve 
çözüm aramak doğru değildir veya çözümlerden biri 
olarak bunu sunmak doğru değildir. 

İkincisi; bütün arkadaşlarım belirttiği gibi, muka
yeseler dramatize edilmiş. Doğrusu benim açımdan 
müsteşarla bir işçiyi böyle karşı karşıya birtakım mu
kayeselerle ortaya getirmek, en azından zarif kaçmi-
maktadır. Kuşkusuz mukayese edilebilir; çünkü üc
ret mukayeseleri bir yöntemdir ve Personel Huku 
kunun, personel yönetiminin en önemli konularından 
biridir. Böyle çıplak olarak iki görevliyi karşı karşıya 
getirip birtakım mesajlar vermeye çalışmak isabetli bir 
yol değildir; ücret mukayesesinde yüzlerce faktör var
dır. Bu yüzlerce faktörün tümünü bir tarafa iterek, 
tek bir faktörü alıp karşı karşıya getirmek, bence ge 
reksiz bir girişimdir ve hatta bir ölçüde de, eğer mut
laka ileri sürülen seçeneğin karşı tarafa empoze edil
mesinin bir aracı olarak bu kullanılıyorsa, bu da 
fevkalade hatalıdır. 

Değerli arkadaşlar, aslında burada olay şöyle gö
züküyor : Bir buzdolabına koyup dondurma olayıyla 
karşı karşıyayız, daha sonra lütfediliyor, tedricen ısı
tılıyor ve çözülüyor. Ne zamana kadar buzları çözü
lecek?.. Katsayı 61 oluncaya kadar. 

Bir defa, aslında işçi kıdem tazminatlarının me
mur emekli göstergesine veya emekli rejimine bağ
lanması, bence pek isabetli gibi gözükmüyor. En azın
dan, Türkiye'de en çok şikâyet kaynağı olan, memur 
emeklilerine ilişkin olan rejimdir; ayrı bir emekli 
tablosu vardır, ayrı bir maaş gösterge tablosu vardır, 
fevkalade hatalıdır. Bunlar düzeltilmemiş ve üstelik 
bir müsteşarın aldığı rakamı belirtti arkadaşlar; hani 
insaf edilsin, bu rakam neyi ifade eder, sanki bu ra
kamın haklılığı mı savunulmak istenmektedir?.. Bu
nu anlamakta güçlük çekiyorum. 

Benim üzerinde durmak istediğim husus şudur : 
Gerekçede «Yapılacak tenkitleri peşinen karşılamak 
maksadıyla denilecektir ki, işçilerin emekli aylıkları
nın memurlara oranla daha düşük seviyede olduğu, 
(Bunu itiraf ediyorlar; doğrudur) işçilere»daha yük
sek kıdem tazminatı ödenerek bu durumun telafisi 
yoluna gidildiği söylenebilirse de» diyerek bazı ar
gümanlar ileri sürülmekte ve sonunda şöyle denmek
tedir : «Sosyal Sigortalar Kanunundaki prim öden
mesine ve aylık bağlanmasına ilişkin hükümlerin yeni 
baştan düzenlenmesi ve böylece işçi - memur emekli 
aylıkları arasında bir dengenin kurulması mümkün 
bulunmaktadır.» «Mümkün bulunmaktadır»'sa, getirin 
onu; önümüze onu getirin, evvela onu tartışalım. 
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Şimdi, ben bir eksper olarak bu formüllerden ger
çekten hangisinin isabetli, hangisinin ne derece Tür
kiye'deki gerçeklere uygun olduğunu emin olunuz kes
tiremiyorum. Eğer burada seçenekleri tek tek ortaya 
koyarlarsa, memnuniyetle bir karara varmamız müm
kün olacaktır. Ancak, iki sorun var; sanıyorum ki, 
bu mukayeselerdeki eksiklikleri daha açık bir şekilde 
ortaya koyabilir. 

Benim aklıma şu geliyor ': Biz, memur ikramiye
sinin 30 maaş olmasını bugüne kadar pek savunma
dık; bunun artırılması yolunda da girişimler var. Di
yelim ki, 40 maaş oldu; bu takdirde işçilere, işçi kı
dem tazminatının hesaplanmasında bu artış otomatik 
bir şekilde mi yansıyacak, yoksa ayrı bir yasa getiri
lerek mi bizden yeniden birtakım taleplerde bulu
nulacaktır?.. Benim sorum şu : Diyelim ki, 61 kat
sayıya çıktık; 61 katsayıya çıktığı zaman memura 
vereceğim para ne kadar?.. Yani, amaçlanan hedef 
nedir?.. Meçhul mü?.. Yani, fevkalade hesaplanması 
zor olan bir şey midir?.. Katsayı 61 olduğu takdirde 
hesaplanması güç birtakım değişkenler söz konusu de
ğilse, acaba 61 katsayıya ulaşıldığında amaçlanan bu 
düzey satın alma gücü bakımından neyi ifade etmek
tedir? Lütfen bunun burada Hükümetçe beyan edil
mesini istiyorum. 

Sonuncu bir nokta; değerli Sözcü arkadaşımız 61 
katsayıya ne zaman varılacağı konusunda altı, yedi 
yıllık bir süre koydular. Doğrusu, katsayıyı geriye 
çekme konusunda olağanüstü duyarlılık gösteren ma
liye bakanlarımız oldukça, bu rakama ne zaman ula
şılacağını da öğrenmek isterim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Değerli üyeler, iki sayın üye daha söz istiyor; Sa

yın Kantarcıoğlu, Sayın Doğu. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sa
yın Başkanım, eğer Sayın Kantarcıoğlu müsaade eder
se, konuya bir aydınlık getirmek bakımından söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Efendim, bugün bendeniz konuşmak niyetinde değil
dim; fakat belki şu sözlerimle görüşmelere bir aydın
lık getirebilirim ümidiyle ve işe daha bir berraklık 
kazandırmak amacıyla huzurunuzda söz almış bulu
nuyorum. 

Her şeyden evvel, böyle sosyal muhtevalı konular
da Danışma Meclisi üyesi arkadaşlarımın gösterdiği 

hassasiyete Hükümet adına binlerce defa teşekkür edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu bilmemiz lazım; 
Bir sosyal politika vardır, bir ekonomi politikası var
dır. Bunlar biribirine o kadar bağlıdır ki, sosyal po
litika ne kadar çırpınırsa çırpınsin, eğer ekonomik im
kânlar elvermiyor ise, sosyal politikanın yapabileceği 
fazla bir şey yoktur: Geçici tedbirler alır, çalışanların 
refahını artırmak için elinden geldiği kadar uğraşır; 
ama aynı derecede ekonomi politikası da, bir sosyal 
politikayı çok yakından ilgilendirir. Eğer biz çalışma 
hayatını iyi düzenleyemiyorsak, ekonomi politikasının 
bütün gayretine rağmen, gene aranılan çalışma barışı, 
sosyal barış sağlanmış olmaz. İçinde bulunduğumuz 
zamanı ayrıca takdir etmemiz lazım; kriz zamanla
rında bilhassa bu gibi konular büyük önem kazanmak
tadır. 

Müsaade ederseniz şimdi konuya geleyim; belki 
bazı noktalarda bir parçacık aydınlık getireceğim, gö
rüşmeler o yolda gidebilir. 

Şimdi bakınız arkadaşlarım, evvela kıdem taz
minatı nedir, bunun hukukî niteliği nedir?.. Eğer mü
saade ederseniz iki cümle de onun üzerinde söyle
yeyim, o açıdan devam edelim. 

Kıdem tazminatı, eğer Sayın Alpdündar arkada
şımın söylediği gibi, ücret ise, o zaman (Kendisi ku
sura bakmasın) ben fon kanunu yapamam çünkü Fon 
Kanunu ile ücret ödenmez. Bu birinci görüş; ama 
bunu iddia edenler çoktur, büyük ölçüde savunulmak
tadır; hatta buna Fransızlar «Salaire differet»; yani 
geciktirilmiş, ertelenmiş ücret demektedirler; hemen 
o anda ödeyemiyor, ertelenerek ödüyor. 

İkinci görüş, kıdem tazminatının bir emeklilik ik
ramiyesi olduğu hususudur. Bu, ancak ve ancak, emek
li olan işçilere bir miktar para verilir, bu emeklilik 
ikramiyesidir, ücret değildir. 

Üçüncü bir sistem daha var, bu da ne geciktiril
miş, ertelenmiş ücrettir, ne de bir emeklilik ikrami
yesidir; fakat adı üstünde, bu bir nevi hukukta bil
diğimiz tazminattır. Neyin tazminatıdır?.. Bu, işçinin 
görmekte olduğu işini kaybetmesinin tazminatıdır. İş
çi işini kaybettiği için bu tazminat ödenir. 

Arkadaşlarım; 
O zaman, bugünkü duruma bir göz atarsak, işin 

içinde büsbütün zorlanırız. Çünkü, bugün Türkiye'de 
kıdem tazminatı hem tazminat fonksiyonunu oyna
maktadır, görevini görmektedir, hem de emeklilik ik
ramiyesini görmektedir. Çünkü, bir işçiyi işveren 13 
üncü maddeye göre işinden, hizmet akdini feshetmek 
suretiyle atarsa, işini kaybetmiş olması dolayısıyla 
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ona bir miktar kıdem tazminatı vermektedir; bu taz- ı 
minat. 

Bundan başka, eğer işçi ile işveren arasındaki 
hizmet akdi devam etmiş; ama emeklilik süresini dol- I 
durduğundan dolayı işçi emekli olmuş ise, o zaman 
tazminat olarak değil; fakat emeklilik ikramiyesi ola- I 
rak işveren ona bir ikramiye öder. Tabiî, demin ar
kadaşlarımın dediği gibi Fonda para varsa... (Eğer Fon 
Tasarısını kuracaksak ki, onu da şimdi anlatacağım) 
O zaman bu bir emeklilik ikramiyesidir, başka türlü 
düşünmeye imkân kalmaz. Demek ki, bugün kıdem I 
tazminatı Türkiye'mizde, diğer ülkelerin tam tersine, 
iki rol oynamaktadır. Biri, işçinin işini kaybetmiş ol
masından dolayı bir tazminattır, ikincisi ise emekli I 
olduğu zaman verilen bir emeklilik ikramiyesidir. 

Şimdi bu noktadan hareket ettiğimiz zaman, tabiî 
bu ister emeklilik ikramiyesi şeklinde düşünülsün, is
terse işverenin, işçinin işini kaybettiği zaman ken
disine bir miktar verilecek tazminat olarak düşünül
sün; sosyal politika, daima bunun en yüksek ölçüde A 
o işçinin işine en yarayacak ölçüde olmasına amirdir; 
fakat bunun yanında tabiî işverenin durumu, memleke
tin sosyal ve ekonomik durumu ve nihayet Maliyenin 
durumu ile karşı karşıya kalırız. 

Bakınız arkadaşlarım, bu mesele evvelden ortaya 
çıkmıştır. Şimdi, aslına bakarsanız, kıdem tazminatı
nın tavanı olmaz; ama öyle bazı durumlar ortaya 
çıkar ki, kıdem tazminatına sunî bir tavan getirme 
zarureti hâsıl olabilir. Neden?.. Bir tanesini Mehmet 
Aydar arkadaşım demin söyledi. Toplu iş sözleşme
leriyle öyle artar ki ücretler, bakarsınız işveren ve 
kamu sektörü bunu ödediği anda iflasa gider; ama 
sebep yalnız bu değil, yalnız toplu iş sözleşmeleri ile 
artmaz ücret. Onun dışında hizmet akitleriyle de ar
tar; çünkü kıdem tazminatına esas olan ücret, giy
dirilmiş ücrettir ve son alınan ücrettir. îşin içerisine 
ayakkabısından tutunuz da ikramiyesine kadar her 
şey kıdem tazminatına kuruş kuruş hesaplanır. 

Bir şey daha var, bir üçüncü unsur daha var kı
dem tazminatının tavanının çok artmasına. O da nedir 
biliyor musunuz?.. Günlük miktar, Evvela 15 gündü, 
sonra birden bire evvelki Hükümetler bunun miktarı
nı 30 güne çıkarttılar. 30 güne çıkınca, büsbütün ta
van ihtiyacı ortaya çıktı. 

Şimdi arkadaşlarım; 
O zaman, Danışma Meclisimizden şunu rica edi

yorum: 
Acaba bu Kanun ile işçilerin kıdem tazminatının 

geri itilmesi mi isteniyor?.. Yoksa, emeklilerin, emek
lilik ikramiyesinin çoğaltılması mı isteniyor? (Arka- | 
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daşlarımın demin söylediği unsurlar) Yoksa bunun 
dışında, hiç bunlarla alakası olmayan başka bir ko
nu mudur?.. O konuyu açıkladıktan sonra, zannede
rim ki müzakerelere devam edersek belki daha fay
dalı olacak. 

Arkadaşlarım; 
Sene 1975, Mehmet Aydar arkadaşım söylüyordu, 

kıdem tazminatına bu söylediğim sebeplerden dolayı 
bir tavan koyma ihtiyacı duyulmuştur. O zaman gös
terge 1000 idi, buna mukabil katsayı ise 9 idi. Bunun 
çarpımı en yüksek devlet memuru maaşı 9 000 idi, 
asgarî ücret ise 1 250 idi. O zamanki Hükümet dü
şündü, «iyi ama ben bu kıdem tazmıimatının tavanını 
nasıl sınırlayacağım; çünkü serbest bırakırsam gidi
yor; yüksek ücret alanlar korkunç kıdem tazminatı 
almaya başlıyor. Bu 12 Eylül 1980 tarihinde başımı
za gelmiştir. Buna mukabil tavanı olmadığı için, 
yüksek ücretliler korkunç paralar alıp gittikleri için, 
bundan sonra emekli olacaklara veya işini kaybede
ceklere verilecek para kalmıyor ve yine hatırlarsınız 
12 Eylül'de 20 - 24 milyon diye kıdem tazminatı alıp 
giden arkadaşlarımız da çoktu, bunların hepsini ya
şadık ve ondan dolayı tekrar bu tavan bir daha gel
di. 

ABDÜLBAKt CEBECİ — Sanayi Bakanı... 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Evet. 

O zaman efendim, 1975 tarihinde düşünüldü ve 
dendi ki, «Bir taraftan en yüksek devlet memuru
nun maaşı 1 000 X 9 = 9 000, asgarî ücretin mik
tarı 1 250, nasıl bu devlet memurunun maaşını bunun 
tavanına getirelim; yani devlet memurununki gibi 
yapalım?... «O, ona bölündü 7,5 kat bulundu, 7,5 
katın gelmesinin sebebi bu, bunu bilmekte büyük 
fayda var. Demek ki, 7,5 kat kıdem tazminatının ta
vanını en yüksek devlet memurunun aldığı emekli 
ikramiyesine eşit hale getirmek için bulunmuş bir ra
kamdır; ama sunî bir rakamdır, onu da sıize söyle
yeyim; çünkü bu 7,5 o kadar sunî bir rakamdır ki, 
sonradan asgarî ücretin miktarı arttıkça, bu sefer ta
van anormal rakamlara çıkmaya başladı. Misalini ve
riyoruz. 

Arkdaşlarım; 
En yüksek devlet memurunun emekli ikramiyesi

ni hesaplarken bunun bugünkü şartlar altında gös
tergesi 1 400'dür; 1 400 + 600 = 2 000 eder, bunu 
30 ile çarptığınız zaman 60 000 eder. Demek ki, 7,5 
kat fikrinden hareket ettiğimiz zaman o günkü esas
lara göre, aslında 60 000 olması lazım; fakat asgarî 
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ücretin 7,5 katı fikrinden hareket edildiği için tatbi
kat, bu miktar bugün 75 OOO'e yükselmiştir. O za
man Çalışma Bakanlığına düşen birinci iş ve Hükü
metimize düşen birinci vazife, kazanılmış haklardan 
geri gidilmez; binaenaleyh 75 000'i aşağıya indirmek 
katiyen söz konusu değildir, artırmak lazım, tamam; 
fakat öbür taraftan aylardır duyuyorsunuz, Hükü
metiniz, ben de dahil, asgarî ücretin artırılması için 
uğraşıyoruz. Neden?.. Artık 7 210 lira ile işçi çalış
tırılmasına göz kapatmak mümkün değildir, insanın 
vicdanını rahatsız eden bir durum. Buna bir an ev
vel çare bulmak lazımdır ve derhal Asgarî Ücret 
Komisyonunun martı, nisanı beklemeden çağrılması 
gereklidir ve bunu da yaptık; fakat öbür taraftan 
yine bildiğiniz gibi, kıdem tazminatı borcu kıyamet 
gibidir, devlet ödeyemiyor ve bunları ödemek için 
büyük sıkıntı, her gün işçilerden tazyik, «Kıdem taz
minatlarını alamıyoruz» diyorlar. Bu fevkalade teh
likeli. Neden tehlikeli?.. Bir işçi emekli olacak, kıdem 
tazminatını gelip isteyecek, «Kusura bakma karde
şim, para yok» denecek. Böyle şey olmaz. 

Diğer taraftan, yine başımdan geçen bir olayı 
söyleyeceğim, işçi çıkartma yasağı var, işçi çıkartma 
yasağı olduğu için, bazı işverenler ekonomik neden
lerle işçi çıkartmak isterler, gelirler müracaat ederler, 
uzun uzun komisyonlarda tetkik, ekonomik nedenlerle 
200 veya 100 işçi çıkarılmasına müsaade ederiz. Bir 
müddet sonra aynı işyerine giderim, işçiler çıkartıl
mamış. «Neden çıkartmıyorsun, hani istiyordunuz?.» 
diye sorunca, «Efendim, kıdem tazminatını bu çı
kartmak istediğim işçilere ödediğim zaman iflas edi
yorum.» diyor. Bu da berbat bir şey; yani bunlar o 
kadar tehlikeli noktalar ki, fevkalade önemli. 

Bundan dolayı o zaman asgarî ücretin artırılma
sı şart, kıdem tazminatlarının ödenmesi şart; normal 
kıdem tazminatına bir tavan getirmemek : ama ta
van getirmediğimiz zaman da felâkete gidiyor. 12 Ey-
lül'den evvel hatırlarsınız, Anayasa Mahkememiz 
7,5 katı usul noktasından bozdu. İvedilikle görüşme
si lazım idi,. ivedilikle görüşülmesi dört defa reye 
konmadığı için, usul bakımından iptal ettiği için, bir 
yıl içinde bu tavanın tekrar getirilmesi lazımdı; fakat 
bu tavan getirilemedi, tavansız kaldı. Tavansız kal
dığı için herkes bilhassa yüksek ücretli olanlar ala
bildiğini alıp gitmeye başladı. 

Bu sefer zaten Hazinede para yok, büsbütün Ha
zine menfi taraftan borç altına girecek, bunun da al
tından çıkmak imkânı yok. Onun için alelacele 2320 
sayılı Kanun artık başka şey düşünemedi, başka ölçü 
de düşünülmeye vakit yok, 7,5 katı aynen getirdi, 

gene sınır olarak koydu; fakat o zamandan bu yana 
şunu görüyoruz, demin arz ettiğim gibi 7,5 kat üze
rinde ısrar edecek olursak, o zaman 60 bin lira ol
ması lazım gelen asgarî ücretin kıdem tazminatının 
tavanı 75'e çıkmış, 75'i 60'a indiremeyiz, bu müm
kün değil. Onun için şöyle düşünülmeye başlandı 
Türk - tş üyesi arkadaşlarla : 

Öyle bir sistem bulalım ki, hem müktesep haklar 
hiçbir şekilde ihlal edilmesin; yani 75 binin altına' 
inilmesin ve hatta donma olmasın. Çünkü ben o za
man şöyle düşünebiliyordum, diyordum ki, 60 bini ka
bul edelim fakat her katsayı için 2 bin koyalım; ama 
o zaman da 4 tane verdiğimiz zaman yine 68 bin 
ediyor. Yani bugünkü sisteme göre 625 lira değil de, 
2 bin koyalım; ama 68 t>in ediyor yine 75 binin al
tında kalıyor. Onun için o sistemden vazgeçildi. Çün
kü, maharet 75 binin altına inmemek ve hatta müm
kün ise dondurma olmaması için; çünkü biz öyle an
laşmıştık Türk - îş ile, hem dondurma olmayacak, 
hem altına inilmeyecek, üstüne çıkılacak. O zaman 
Maliye Bakanlığı; (Tabiî biz mümkün olduğu kadar 
kıdem tazminatının çok olmasını isteriz sosyal poli
tikanın gereği; fakat dediğim gibi ekonomik imkânlar 
el veriyorsa) mecburen işin ucu paraya dayandığı 
için, gayet tabiî Maliye Bakanlığı işe el atacaktır, bu 
şüphesiz. Bundan sonra Çalışma Bakanlığı ile Maliye 
Bakanlığı bir noktada aynı noktaya varacaktır ki, 
bu iş yürüsün, başka türlü yürümesine imkân yok. 
Binaenaleyh, o zaman düşünülen sistem de şu oldu : 

Herhangi bir şekilde memurların emeklilik ikra-
miyesiyle hiçbir alakası olmadan, hiçbir alakası yok, 
gerekçede müsteşardan falan bahsediliyormuş, o önem
li değil. Önemli olan,, zaten dikkat ederseniz bütün 
politikam şuna dayanır, hiçbir şekilde işçi ücret
leri ile memur maaşlarını hiçbir şekilde mukayese et
mek istemem ve hiçbir zaman da işçi ile memurun 
arasının bu yüzden açılmasını katiyen arzulamam, 
bunlar tamamen başka şeylerdir, hiç alakası olmayan 
şeylerdir. Binaenaleyh, işçiler için sistem başkadır, 
toplusözleşme rejimidir. Memurlar ise devlet otorite
sini kullanır, sürekli bir göreve atama ile gelir 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir, istihdam 
güvencesi fevkalade sağlanmıştır, o başka bir sisteme 
tabidir. Birisi bedenen çalışır, biri daha çok fikriyle 
çalışır vesaire. 

Hadise böyle iken, o zaman bu getirilen Kanu
nu fevkalade iyi tahlil etmemiz lazım. Bu kanun neyi 
getiriyor?.. Bu Kanun herhangi bir şekilde devlet me
murlarının emeklilik işiyle kesin surette ilgili değil
dir, hiçbir şekilde. Buna karşılık bu Kanun sadece 
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ve sadece şunu getirmektedir. Eğer tavan çok yük
seliyorsa sınırsız kaldığı takdirde; çünkü bugün biz 
7,5 kat esasından hareket edersek şu neticeye varı
yoruz: 

Bugün 75 bin lira olan sınır, yani azamî sınır o 
zaman eğer asgarî ücret bilfarz, benim herhangi bir 
fikrim yok, çünkü Asgarî Ücret Tespit Komisyonu 
üzerinde şu kadar bir etki uyandırmak istemem, eğer 
bunu ben tayin etseydim Asgarî Ücret Tespit Komis
yonunu zaten davet etmezdim, üçlü bir threeparti 
Komisyondur ve kendisi 'bitaraf, bilimsel ölçülere göre 
iş kanununun 33 üncü ve Asgarî Ücret Yönetme
liğinde belirtilen ilmî kıstaslara göre kararını vere
cektir. Bilfarz 15 bin lira oldu, o zaman 7,5 kat hi
kayesinden hareket ettiğimiz zaman 75 bin liralık ta-

,van 113 bin lira olmaktadır. Bunu verecek takatimiz 
var mıdır?.. Eğer bunu verecek Türkiye'nin ister özel 
kesimi, ister kamu kesimi her senesi için bu 114 bin 
lirayı verecek takati varsa hiç bunu değiştirmeye lü
zum yoktur, 7,5 katı usulü devam eder, ama eğer bunu 
verecek takati yok ise o zaman hem kamu sektörünü, 
hem de özel sektörü iflas ettirmeye de hakkımız yok
tur. Demek ki, bir denge bulmak zorundayız. Şimdi 
bu denge acaba sağlanmış mıdır?.. Şimdi Çalışma 
Bakanlığı olarak ben şuna bakarım : 

75 bin liralık mevcut tavan; evvela şunu sorarım. 
Tavan lazım mıdır?.. Hakikaten birinci Sual bu ve 
küçücük bir etüt, bilhassa bu zamanlarda, malî sı
kıntılar zamanı içerisinde tavanın lazım olduğu ka
naatine varıyor. Çünkü, fon tasarısı ki, bir müddet 
sonra çıkacaktır yakında ve bunu emekli ikramiyesi 
olarak kabul ederse, zaten her halde fonla toplusöz
leşme yapılmaz. Artık fonla toplusözleşme yapılama
yacağına göre, bu 30 mu olacak, 40 mı olacak falan 
diye bir şey yok, ne ise 30 günlükse 30 günlüktür; 
ama ücretler yükseleceği için yine böyle bir sınırın 
konmasında fayda vardır, aksi takdirde fon iflas eder. 

Şimdi fon iflas ederse ne olur?.. [Felaket olur. 
Çünkü bugün hiç olmazsa kıdem tazminatını ala
mayan işçinin karşısında işveren vardır, özel işveren 
vardır, fabrikasını sattırır en nihayet alır o parayı; 
ama fon iflas ederse işverenler olduğu gibi çekilecek
tir, kıdem tazminatını alamayan işçinin karşısında dev
let kalacaktır. Ben bundan çok korkarım doğrusunu 
söylemek gerekirse; yani işçilerin devlet karşısında 
kalmalarından ve paralarını alamamalarından son 
derece endişe ediyorum. Bundan dolayıdır ki fon ka
nununu çıkartmak kolay değil. Dün bir yerde söyle-
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dim 20 tane konferans vermeye hazırım; fakat bir 
tane kanunu acele olarak benden istemeyin, bu fev
kalade zor iş. Çünkü bakınız fon kanununun (Demin 
Mustafa Alpdündar arkadaşımla senelerce beraber 
çalıştık, konuları fevkalade iyi bilir) tehlikesi şurada. 
Sadece emekli olduğu zaman vereceğiz, arkadaşlarım 
çok güzel söyledi; peki 10 sene çalışmış şu veya bu 
sebeple işini bırakmış; kıdem tazminatını alamaya-
.cak mı, emekli ikramiyesi ne oldu?.. Bu aklımıza ge
liyor, birinci zorluk bu. 

İkinci zorluk; peki bu emekli ikramiyesi ise, 
fondan ödenecekse işten çıkartmalar halinde taz
minatı kim ödeyecek?.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — İşveren ödeyecek-

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — İşve
ren ödeyecek. Şimdi işverene geldiğiniz zaman kati
yen ben ödeyemem diyor. Hem fona bu iş için primi 
vereceğim, üstelik bir de tazminat ödeyeceğim, ben 
şimdiden iflas ettim, işyerimi kaparım diyor. 

Fevkalade zor. Görüyorsunuz ki, menfaatler ihti
lafı fevkalade zor, hele böyle malî imkânlarımızın zor 
olduğu bir zamanda. O zaman şöyle düşünmeye baş
lıyoruz. Acaba bu emeklilik ikramiyesi fonu kurduk
tan sonra bunu bir işsizlik sigortası şekline de ge
tirmek mümkün müdür?.. Şöyle diyeyim. 10 sene ça
lışmış olan bir işçi, 10 senelik çalışmış ise, yatırmış ol
duğu primlerin % 25 ini, % 30'unu, % 50'sini ne ise 
bir miktar alır, o anda hiç olmazsa eline bir para geçer, 
yeniden iş bulduğu zaman isterse o primleri iade eder, 
sonunda emekli olur, istemezse o primleri iade et
mez; fakat ona tekabül eden hizmet süresi sonundaki 
emeklilik süresinden düşülür; ama bu korkunç bir 
aktuarya meselesi, bu aktuarya meselesini ben yapa
madığım için, hiç bunu yapamıyorum doğrusunu söy
leyeyim, iş fevkalade zorlaşıyor. Çünkü, bir fon çıka
rıp da fonu da iflas ettirmek felaket olur. 

Onun için birinci olarak arz etmek istediğim şu, 
bu Kanun benim anladığım kadar hiçbir zaman me
murların ikramiyesiyle zerre kadar meşgul değildir, 
onları ne azaltmak, ne çoğaltmak amacını gütmez. 
Bu Kanun neyi güder?.. Bu Kanun 7,5 katı ortadan 
kaldırmak istediği için, kıdem tazminatına bir tavan 
koymak hedefini güder ve öyle bir tavan olacaktır ki 
bu, hem 75 bin liranın gerisine gitmiyecektir, hem 
de donmayacaktır, her sene bir miktar ilerleyecektir. 
Zannederim ki, gerekçede müsteşarla mukayese edil
mesinin sebebi şu demektir; 
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Ben buna vakıa bir miktar veriyorum, 625 lira 
veriyorum, ötekine her katsayı için 1 500 lira veriyo
rum memura, fakat işçiye her katsayı için 625 lira 
veriyorum, ama sebebi şu anda memurlar çok düşük 
alıyor, ondan dolayı bu 625 lira vermemizin sebebi, 
memleket içerisinde bir eşitliği meydana getirmek 
şeklinde bir misal vermektir, ben böyle anlıyorum. 
O zaman bizim evvela şuna karar vermemiz lazım: 
Kıdem tazminatına bir tavan gerekiyorsa ki, ben ge
rektiği kanaatindeyim. Fon Tasarısı yapmış olmamıza 
rağmen çünkü ücretler öyle yükselebilir ki, dediğim 
gibi fon bile karşılayamaz bunu. O zaman Fon Tasarı
sındaki kıdem tazminatının tavanı da, eğer bugünkü 
formülü kabul ederseniz aynen o formül olacaktır, 
yani kıdem tazminatının fonu bu formül olacaktır. 
Demek ki, eğer bir kıdem tazminatının tavanı şart 
ise, o zaman bir formül bulmak lazım. Bundan daha 
iyi bir formül bulunuyorsa ben hemen hazırım, Ma
liye Bakanı arkadaşım da hazır; çünkü çok uğra
şıldı, onun üzerinde de tartışalım eğer başka formül 
varsa. Ben söyledim, başka şeyler düşünmüştüm; fa
kat olmadı; çünkü ya 75 bin liradan geri gitmek 
gerekti ama daha çok verecektim işçiye; fakat don
durma gibi bir hikâye oldu, ondan dolayı çekindim, 
korktum. Başka imkânımız yok. Nihayet olsa olsa 
kıdem tazminatının tavanı, için, böyle bir tavan ge
tirildi. Böylelikle her sene her katsayı için 625 lira
lık bir miktar kıdem tazminatı artacaktır; fakat, bu 
Anayasa değil. Nasıl bugünkü durumda 7,5 katın 
haksızlığını görüyorsak, eyvah bu felakete götürüyor 
diyorsak, yarınki meclisler, «Bu, 625'lerle olmaz, bu
nu koymuşlar; ama o zamanki şartlar başkaymış, bu
nu değiştirelim» derler. Bu rakamlar her zaman de
ğişir. 

Beni dinlediğinizden dolayı binlerce defa teşek
kür ederim. Sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kantarcıoğlu'yla Sayın Doğu, Sayın Baka

nın bu açıklamasına rağmen yine söz istiyorlar. Bu
yurun hay hay. 

AHMET SENVAR DOĞU — Konuşmak isti
yoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tabiî tabiî. Ben Sayın Bakana söz 
bilahara vermek istiyordum; çünkü biliyorum siz
lerin mutlaka konuşmak istediğinizi; ama öyle arzu 
ettiler. 

'Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

| Sayın Bakanım bana konuşacak, bir şey bırakma-
dıkları için ben de ki'sa keseceğim, yalnız bu getiri
len sistem pek: yadırganacak bir sistem değil. Yapı
lan düzenleme yerinde, tam bir sene, iki sene geç 
kalınmış. Daha geç kalınmış; ama iki yıl önce bile 
bu işe başlamak mümkündü, geç kalmış bir tasarı
dır. Ücrette adalet ilkesini gerçekleştirecektir. Kat-

I sayı 61 olduğuna göre hesap yaparsak,, arkadaşla
rımın da ve tasarıda da yapılan mukayese gibi, ben 
de memurlarla mukayese ederek bu adaletin sağla
nacağını sizlere açıklamak istiyorum. 

Katsayı 61 olduğu zaman, getirilen formüle göre 
bir hesap yaparsak : î'şçi için 250 X 61 = 152 500 
(Kusura bakmayın rakamları yuvarlak vereceğim, 
şu anda yaptığım için). 152 500'den 75 000*1 çıkar
dığımız takdirde 77 500 olacaktır. Bu demektir ki, 
katsayı 61 olduğu zaman 75 000 olan kesin sınırlı ta
van, ayrıca 77 500 lira daha zam görecektir. Bunu 
dörde böldüğümüz takdirde hep isabet eden miktar 
19 300'dür. 75 000*in üzerine 19 300'ü eklersek 
94 300 olur ve bu 94 300'ü de yılla çarparsak (Ki, 
ayları > 30 gün olarak aldım, ki memurla mukayese 
ettiklerine göre de öyle olmuştur bu rakam) 2 mil
yon 830 bin Türk Lirası kıdem tazminatı alınacak
tır. 

Memur için bunu hesaplarsak, 1550 (gösterge) 
X 61 katsayı t= 94 550 olacaktır. 94 550'yi 61'le 
çarparsak, 2 milyon 830 bin; dengeli bir durum or
taya çıkacaktır. 

Ancak, 6 olan memur katsayısı, 13 yılda 34 ol
muştur. 10 yıl sonra katsayı 61 olur. Bunu enflas
yonla karşılaştırmak zorundayız. Enflasyon artışı 
•% 20 olsa, 10 yılda % 201 artış olur, yani bugün, 
1 milyon 300 bin Türk Lirası olarak verilen memur 
'ikramiyesi 3 katı ile 3 milyon 900 bin Türk Lirası ol
ması gerekir. Halbuki verilen 2 milyon 830 bin lira
dır. 

Şimdi, emeklilik ikramiyesinin kriteri nedir?.. 
Hata oradan başlıyor. Mukayeseyi ondan sonra 
yapmak gerekecek. Bunu arz etmek istiyorum. 

Yılların çalışması olan bir rapordan okuyorum ; 
«Emeklilik 'ikramiyelerinin Emekli Sandığı Kanunu
nun kabul ettiği tarihteki paranın satın alma gücü 
hesap edilerek bir mesken sahibi olmasını temin ga
yesiyle tespit edildiği için, kanun vazunın ikramiye
leri, bu amacı gerçekleştirecek bir seviyeye çıkar
ması lazımdır.» 

Şimdi, işçilerin nakil statüleri, kıdem tazminattı 
1475 sayılı Kanunla, ücretlerinki 506 sayılı Kanunla, 

I yani iki ayrı kanunla düzenlenmiştir. 

654 — 
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Memurların aylığı 65? sayılı Kanunla, emekli
lik haklan 5434 sayılı Kanunla ele alınmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun emekli 
ikramiyesini öngören Î91 inci maddesi, işçilerin kı
dem tazm'ina'tlaı'inı düzenleyen 1475 sayılı Kanuna 
paralel olaralk hazırlandığı halde, bu madde, 1327 
sayılı Kanunun 68 inci maddesiyle yürürlükten kal
dırılmış (Ki, bu Kanunu Maliye Bakanlığı çıkarmış
tır) ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa dev
redilmiş, böylelikle genel düzenlemeye ters bir du
rum yaratılmıştır. 

Durumun düzeltilmesi için 1981 yılında, Dev
let Personel Dairesince hazırlanan Tasarı ile emek
lilik ikramiyesinin Devlet Memurları Kanununda 
yer alması ve bunun yukarıda açıklandığı şekilde 
memur lehine bir durum yaratılarak işçilere paralel 
seviyeye çıkarılması öngörülmüştür. Yani her yıl 
için 1,5 aylık tutar, ki 45 ikramiye... 

Sonuç olarak kısaca şunu arz etmek istiyorum : 
Bu getirilen Tasarıdaki tazminatla ilgili olan kıs
mın ayrılması yerindedir, ancak düzenleme noksan
dır. Asgarî ücrete dayalı bir gösterge tablosu kulla
nılırsa memurlar da, işçiler de buna dayalı olarak 
denk bir ücret alma veyamıtta haksızlığı önleyici bir 
ücret alma durumunda olacaklardır. Tasarının bu 
haliyle orta derecede başarılı, noksanları tamamla
nırsa iyi derecede başarılı olacağı kanaatindeyim. 

'Sizlere saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karitarct-

oğlu. 
Sayın Doğu, buyurunuz efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Özellikle tatlı dilli Çalışma Bakanımızı dinledik

ten sonra hakikaten Sayın Başkanımızın telkinatına 
uyarak konuşma yapmamak da mümkündü fakat 
ben tatbikattan gelen bir arkadaşınız olarak bir-iki 
noktaya değinmekte de fayda, gördüm. 

Efendim, Hükümetten gelen Tasarı, gerçekten 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra Tür
kiye'yi Sanayici ve işverenler kesimi yönüyle büyük 
bir kıdem tazminatı darboğazına atma tehlikesinden 
kurtarıcı niteliktedir. Maliye Komisyonumuzun Sa
yın üyelerine ve Sayın Başkana ayrıca teşekkür et
mek isterim. Hükümetten gelen Tasarıyı aynen be
nimseyerek Yüce Kurula getirmişlerdir. Cidden bu 
Tasarının kabulü halinde çok büyük kamu yaran 
vardır değerli arkadaşlarım. Sayın Bakanımız büyük 
bir vukufla dile getirdiler, ben de buna bir-iki ufak 
ilave yapmak niyetindeyim. 
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Efendim, bir memuru düşünün, ömründe bir de
fa emekli ikramiyesi alır; ama bir işçiyi düşünün, 
ömründe, sanayi bölümünde çalışıyorsa bilhassa teks
til sanayi bölümünde çalışıyorsa, en az 20 senelik 
iş hayatı süresince beş-altı defa kıdem tazminatı al
ması mümkündür. Çok büyük sanayicileri dinlemi-
şimdir, yetkili olduğum devrelerde; gelmişlerdir, bun
dan acı acı şikâyet etmişlerdir. En sevdiğimiz, hiçbir 
zaman ayrılmasını istemediğimiz, bir gün dahi has
talanmasına tahammül edemediğimiz çok kıymetli 
işçilerimize üç sene sonra biz telkinatta bulunuyoruz: 
«Gelin kardeşim size kıdem tazminatını verelim, ay
rılın, 15-20 gün sonra (Yahut kanunî bekleme süresi 
neyse) yine biz sizi tekrar işe alalım. Kusura bak
mayın; çünkü bu biriken Jcıdem tazminatını, bu 
mevzuat uygulaması karşısında beş sene sonra, on 
sene sonra çalışan işçiler topluluğu karşısında öde
memiz mümkün değildir. Bu müessesenin batmasını 
istemiyorsanız lütfen bize bu anlayışı gösterin» diyen 
sanayicileri biliyorum değerli arkadaşlarım. Bu, sa
nayiciye neye patlamaktadır? Sanayi içindeki işgücü 
sirkülasyonu son derece menfi biçimde artmaktadır. 
tş verimini büyük ölçüde etkilemektedir fakat buna 
rağmen sanayicimiz sırf bu dafboğazdan kurtulabil
mek için bu fedakârlığı göstermek zorunda kalmış
tır. Hükümetin getirdiği tasarı, hiç olmazsa bu sunî 
uygulamaya kısmen de olsa mani olucu nitelikte
dir. 

Efendim, konuyla ilgilenenler hatırlayacaklardır, 
bir zamanlar Türkiye'de 106 çeşit ücret ödemesi var
dı. Toplu sözleşmeye dahil olanlar ise, giydirilmiş 
ücretler grubuna dahildi. Bir sürü ücrete dahil fak
törler vardı. Bir işçinin aldığı brüt ücret ile bir me
murun aldığı brüt ücreti mukayese etmek mümkün 
değildi değerli arkadaşlarım. Bu, giydirilmiş ücretler 
nedeniyle tavanı tespit edemediğimiz sürece (Anaya
sa Mahkemesinin o mahut kararı gereğince) iş top
lu sözleşmelere kalıyordu. Toplu Sözleşmelerde iş
veren bütüıl direnmesine rağmen, Sendikaların bas
kısı ile toplu sözleşmelere bu diğer ücret ödemeleri, 
giydirilmiş ücret ödemelerine hep artırarak belli bir 
yere getirme gayreti içinde olmuşlardır. 

Bu nedenle, 10 yıllık bir işçinin son toplu söz
leşmeye göre ayrıldığı zaman alacağı kıdem tazminatı 
korkunç boyutlara varmakta idi. İşte, memur emek
lisi ile yahut bir müsteşarla mukayese yapılması la
zım gelirse, bu noktada mukayese yapılması lazım
dır. Hakikaten, verilen misal son derece yerindedir 
değerli arkadaşlarım. 
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61 katsayıda eşitlik sağlanıyor... Peki böyle ön
leyici hükümler getirilmese idi, mevcut kıdem taz
minatı uygulamasına devam edip gitse idik acaba 
memur emeklilik ikramiyeleriyle olan farkı ne kadar 
bir sürede kapatabilirdik. Hatta yüksek matema
tikten anlayan arkadaşlarımız lütfen (bunu bir hesaba 
vursunlar. Ben şöyle bir hesap yaptım; her halde 
100 senede işçilerimizin aldığı kıdem tazminatına me
murlarımızı yetiştirmek mümkün değildir. O zaman, 
makulde iki taraflı bir budama sözkomusudur. Hü
kümetimiz de bunu yapmıştır, makulde bir budama 
getirmiştir. Kaldı ki, emeklilikle ilgili memur emek
liliği ile ilgili hiçbir hüküm de yoktur. Memurlara 
karşı olan nötr bir tasarıdır bu, öyle kabul etmek 
lazımdır; Sayın Bakan da bunu çok güzel dile getir
diler. 

Bu nedenlerle kısaca Sayın Bakanın değindikle
rine benim ilavelerim bunlardır. Tasarının aynen ka
bulü halinde hakikaten çok büyük bir boşluğun dol
durulacağını ve mahşerî vicdanların bu noktada ra
hatlayacağına ben şahsen kaniyim* takdir Yüce He
yetinizindir. ı 

Saygılar sunuyorum efendim. {Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. Esasen, Sayın Bakan Esener 
geniş bir açıklama yaptıkları için, artık konuşan sa; 

ym üyelere cevap verme gereği tahmin ediyorum 
kalmamıştır. 

Bu itibarla, maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum; Kabul edenler etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

Birinci maddeyi okutuyorum... 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka

nım, bir sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Birinci maddeyi okutayım, sonra... 
ALt MAZHAR HAZNEDAR — Genelinde bir 

sual sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka

nım, Kanunun gerekçesinde memur ve işçiler ara
sında kıdem tazminatı yönünden aykırılıklar dile ge
tirilmek suretiyle buna bir çözüm arandığı anlaşılı
yor. Bu arada bu işçilerin 2 milyon 250 bin lira ka
dar kıdem tazminatı tavanı öngörülüyor. Tabii, bu 
rakam yüksek mi, değil mi münakaşasını yapacak 
değilim fakat ikisi arasındaki fark iki faktörden, iki 
şekilde mütalaa edilebiliyor: 

1. İşçilere yerilmekte olan kıdem tazminatı ta
vanı yüksektir. 

. 2. Memurlara verilen tavan azdır dengesizlik 
bundan doğmaktadır. 

Şimdi, bu sistem içinde, Sayın Maliye Bakanı
mızdan bir sual soruyorum : 

Acaba, bu sistem yerine memurlara verilmekte 
olan kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesinin ar
tırılması, yani 5434 Sayılı Kanunun ilgili maddesi
nin değiştirilmesi suretiyle bu farkın daha kısa sü
rede kapatılması düşünülmekte midir?.. Bunun es
babı mucibesi de gayet basittir. Memurlar, emekli 
keseneklerini normal olarak aldıkları gösterge artı 
ek gösterge üzerinden öderler. Bunu mukabil, ikra
miyenin hesabında Emekli Sandığının emekliliğe 
esas olan göstergesi esas alınmak suretiyle bir tali 
hesap vardır. Bu da hiçbir sigorta sistemlerine uy
mamaktadır ve büyük bir haksızlıktır, yıllardan be
ri devam etmektedir. Acaba, Sayın Maliye Bakanı, 
memurların emekli ikramiyelerini normal gösterge
leri üzerinden. Jıesap ettiği gibi bir sistemi benimse
mekte midir? Birincisi bu. 

İkinci sualim şu Sayın Başkanım : 
Sayın Çalışma Bakanı, asgari ücret ile kıdem taz

minatının münasebetinin olmasının, geçmiş yıllar 
içinde çok büyük sorunlar doğurduğunu ifade etti
ler. Bu nedenle de asgarî ücret ile bunun irtibatını 
kopardık dediler; a.ma başka bir irtibatı tesis ediyor
lar. O irtibat, katsayı. Eğer, katsayının artması su
retiyle kıdem tazminatı tavanının da yükselmesi, ile
ride bu nevi mahzurlar ortaya çıkaracak ise, o tak
dirde bu hareket, bu bağıntı, katsayının çok yavaş 
artması gibi tabiî olmayan bir sonuç doğurmayacak 
mıdır? 

Üçüncü sualim şu Sayın Başkanım : 
1983 Malî Yılı Bütçesini burada görüşürken, me

murlara, çalışanlara getirilen zam hususu, yıllık enf
lasyon oranının % 20 seviyesinde kalacağı nazarı 
itibare alınarak, % 20-22 seviyesinde tutturulsun di
ye çeşitli şekillerde verildi. Bunlardan bir tanesi kat
sayının artırılması idi. Diğeri, vergilerin azaltılması 
idi. Diğeri de sosyal yardımın artırılması idi. 

Vergilerin azaltılması nedeniyle memurlarla emek
liler arasındaki farkı düzeltmek üzere Hükümet çok 
yerinde olarak emekli göstergelerini değiştiren bir 
teklifte bulundu ve bu da kabul edildi. 

Şimdi, burada önerilen, işçilerin emekli kıdem 
tazminatı memur emekli göstergelerine bağlanıyor. 
Bu da zamanla emekli göstergelerinin bu nevi ne
denlerle normal, haklı düzeyine çıkmasını önleyecek 
birtakım etkiler yapmayacak mıdır, yani ileride emek-
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lileri perişan edebilecek bir durum ortaya çıkmaya
cak mıdır? 

Bu üç sualin cevaplandırılmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Bakan buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri 

Çalışma Bakanı arkadaşım çok geniş bir açıkla
ma yapmamış olsa idi, bende söz alıp bazı hususla
ra değinecektim; fakat Çalışma Bakanımızın konuş
masını Meclisin tatminkâr bulduğu havası üzerine, 
Sayın Başkan da maddelere geçilmesini oya koydu; . 
Fakat o sırada Sayın Haznedar birkaç sual sordu. 
Yalnızca buna dokunacağım. 

tşçi temsilcileriyle Hükümet, kendi aralarında 
iki yıldan beri devam ettirdiği diyalogda bütün işçi 
problemlerini tespit etmiş bulunmaktadır. Bu arada 
«Fon» diye sayın üyelerin değindiği,, aslında kıdem 
tazminatı meselesini halletmek için bir yol arayan 
çalışma devam etmektedir. 

Bir sayın üye "dediler ki, onların hepsini tanzim 
etseydiniz de bunu önce getirseydiniz. O zaman as
garî ücret komisyonunu daha uzun müddet toplantıya 
çağırmamak lazım geliyordu. Asgarî ücret komisyo
nunu biran evvel toplantıya çağırmak için süratle 
üç maddelik Kanunu getirdik, asgarî ücret ile kı
dem tazminatının bağını koparttık ki, asgarî ücret 
kıdem tazminatı artacak tazyikinden kurtulsun, as
garî ücret serbestçe müzakere edilebilsin diye. 

Burada da asgarî ücret ile bağı kopan kıdem taz
minatının tavanı fte olacak?.. Sayın Çalışma Bakanı
mız izah ettiler, bir tavana ihtiyaç var mı?.. Var. Bu 
yalnızca Devletin, Hazinenin imkânı «var» diye izah 
ediliyor?.. Hayır. Maliye Bakanlığı düşünürken, eko
nomiyi kendi ödeyeceği ile düşünmez. Bütün işveren 
kendi ortağıdır, yani ortağının vereceğini de hesaba 
katınca, ekonomide topyekûn bir kıdem tazminatı 
tavanına zaruret ihtiyaç hissedilir. Bütün dünya dev
letleri de her şeçit tazminata tavan getirmişlerdir. 
Yoksa, tamamı vergisiz masraf yazılacağı, için, işve
renle işçi anlaşır kârın hepsini tazminat olarak kay
deder, hiç de vergi kalmaz ortada. Bunun için, gelir 
vergisi kanunu uygulayan her ülkede bu şekildeki 
tazminatların tavanı vardır. Neden?.. Kamunun men
faati için vardır. ' 

Bu sebeple, iktisadî Devlet Teşekkülleri ödemi
yor, ondan dolayıdır, işveren ödeyemez ondan dola
yı tavan geliyor?.. Hayır, yani tavan ekonomi için 
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bir zarurettir. Yani, tavânsız tazminat olmaz. Bu da 
böyle bilinmesi lazım. 

Şimdi, Sayın Haznedar'ın suallerine kısa kısa de
ğineyim. 

Sayın Haznedar, gösterge artacak mı buyurdular. 
Yani demek istemektedir ki, kıdem tazminatı ile as
garî ücret bağlıyken asgari ücretin artmasına kıdem 
tazminatı tazyik ediyordu, şimdi de bunu getirip kat
sayıya bağlandığı zaman katsayının artması üzerin
de bir menfi tesiri olmaz mı diye düşünüyorlar. 

Aslında bu katsayı esasına bağlanması diyalogda 
donmamaya karşı bulunmuş bir tedbirdir. Yani, kı
dem tazminatı asgarî ücret tabanından koparılınca, 
peki ne yapalım bunu diye bulunan bir çaredir. Bu 
çareyi de işçi temsilcileri bugünkü 75 bin lira tavan 
30 katsayıya, 1982 de uygulanan 30 katsayıya 
bölündüğü zaman 2500 lük bir, birim rakam çık
maktadır. Bundan böyle 2500 rakamı katsayıy
la çarpılmak suretiyle kıdem tazminatının tavanı 
bulunsun çözümünü getirmiştir. Sayın Doğu'nun işa
ret ettiği gibi bu formül yalnız başına işletilirse, 
kıdem tazminatıyla toplumu bir bakıma rahatsız 
eden ve emekli ikramiyesinin tavanıyla kısıtlanma
sını, dengeye getirilmesini sonsuzda birleşen iki pa
ralel çizgi haline getiriyor. Bu sebeple bir tavan kon
du ama bu tavan, asgarî ücret kıdem tazminatının 
tavanını emekli ikramiyesinin tavanına eşitleninceye 
kadar işleyecek bir şey ondan sonra katsayının etkisi 
altına girecek. O zamana kadar katsayıyı daha sü
ratle artırmak yolunda belki bir etkisi olabilir, daha 
yavaşlatmaz fakat ikisi birleştikten sonra yavaşlatıcı 
bir etkisi belki olabilir. Onu da o zaman düşünecek
ler herhalde. İyi işlerse, etkisiz kalırsa değiştirirler. 

«Emekli göstergesi artacak mıdır?.» Bu sene ar
tırıldığı gibi, gelecek sene yine % 5 vergi indirimi 
yapılacağı için emekli göstergesinin gelecek yıl da 
değiştirilmesi zarureti vardır. Gelecek yıl bir defa 
daha değiştirilecek, öbür yıl bir defa daha değiştiri
lecek. Çünkü gelecek yıl vergi tarifesinin asgarî had
di 30'a inecek, öbür sene de 25'e inecek. Her indi
ğinde emekli göstergesinin yeni baştan değiştirilmesi 
lazım. Bu sebeple 61 katsayıya ulaşınca iki tavan bir 
müsavi seviyeye geliyor şeklindeki hesap, tamamen 
nazari bir hesaptır. Yani hiçbir şekilde 34 katsayı, 
emekli göstergesi değişmezse, katsayı ne kadar za
manda yakalar bunu diye yapılmıştır ve emekli gös
tergesi de süratle değiştiğine göre, bu sene büyük 
bir miktarda arttı, gelecek, sene, öbür sene de ar
tacak. Bu sebeple 61 katsayıda değil, herhalde 51, 

/52 katsayıda asgarî ücretin tavanıyla emekli ikrami-

— 657 — 



Danışma Meclisi B : 28 9 . 12 . 1982 O : 2 

yesin-in azamî haddinin birleşmesi imkânı olacak, 
fakat o takdirde de yine memur aleyhine bir du
rum yine de devam edecek, Yüksek Meclisin Üye
leri takdir ederler. Memurun 30 yıldan fazla çalış
tığı süre için emekli ikramiyesi hesap edilmez, işçi 
eğer fazla çalışıyorsa, o seneler içinde yine istifade 
ederek gidecektir. Yani, hesap edilen ünitede tavan
lar birleşecektir; ama alınacak ikramiyeler yine de 
farklı olacaktır memur bakımından. 

Mühim bir nokta olarak «Emekli göstergesinin 
değişmesinin üzerine menfî etki yapar mı?.» diye 
Sayın Haznedar sordular. Herhalde yapmaz; çünkü 
kabul edilmiş bir kanun var. Emekli göstergesi me
mur ile emekli arasındaki maaşı tanzim edebilmek 
için tanzim edilmiştir, düzenlenmiştir. Yoksa eskiden 
Emekli Sandığı Kanununun hükmü gayet açıktı; 
emekli olan kişi, son aldığı maaşının % 60'ı kadar 
maaş alırdı ve son aldığı emekliye tabi maaşının 30 
sene hizmetinin her bir senesi içinde bir maaş nis
petinde ikramiye alırdı, böyle bir göstergeye lüzum 
yoktu. Ancak 1971 senesinde maaşlar emekli kese
neklerinin altına düştüğü zaman bir emekli göster
gesi zarureti ortaya çıktı. O da vergi tarifesinin çok 
yükselmiş olmasından dolayı idi. Bu sebeple vergi 
tarifesi normal hale geldikten sonra ileride zannedi
yorum memur maaşından başka ayrıca bir emeklilik 
göstergesi tablosuna ihtiyaç kalmayacaktır. Gelecek
teki tanzimin temeli bu olmalıdır. 

' Sayın Haznedar bir noktaya daha işaret ettiler; 
«Emekli ikramiyesi daha süratle artırılamaz mı?. 
Katsayı göstergesi de emekli maaşının hesabında 
nazarı itibare alındı, onun üzerinden emekli keseneği 
kesiliyor, maaşın hesabında da nazarı itibare alını
yor. Acaba 5434 ün eski göstergesini değil de, Bu 
primleri de nazarı itibare alan yeni maaşı nazarı iti
bare alarak ikramiye öder misiniz?» diye bir soru 
tevcih buyurdular. Bunu ödeyemeyiz; çünkü ikra
miye Sigortayla ilişikli değildir, Sandıkla ilişikli de
ğildir. ödenen ikramiyeyi Hazineye fatura eder, 
Sandık aynen alır. Yani o Hazine ödemesidir, Sigor
ta ödemesi değildir. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor, say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; 
Maddelere geçilmesini oylatmıştım. 1 inci mad

deyi okutuyorum. 

1475 Sayılı tş Kanununun 14 üncü Maddesinin, 854 
Sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bir Geçici Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 1475 sayılı I§ Kanununun 17.10.1980 

tarihli ve 2320 sayılı Kanunla değiştirilen 14 üncü 
maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle 
belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en 
Yüksek Devlet Memuruna 5434 sayılı TC. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı 
için ödenecek azamî emeklilik ikramiyesini geçe
mez.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 854 sayılı Deniz tş Kanununun 

17.10.1980 tarihli ve 2319 sayılı Kanunla değiştirilen 
20 nci maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle 
belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en 
yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı 
için ödenecek azamî emeklilik ikramiyesini geçemez.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 1475 sayılı İş Kanunu ile 854 sa

yılı Deniz İş Kanununa aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Kıdem tazminatının 
yıllık tavan miktarı ile en yüksek Devlet memuruna 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümle
rine göre bir hizmet yılı için ödenecek azamî emekli 
ikramiye miktarı eşitleninceyev kadar, beher yıl için 
ödenecek kıdem tazminatı tavanı 2 500 göstergenin 
bütçe kanunları ile belirlenen memur aylık katsayısı 
ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar ile 75 000 
lira arasındaki farkın dörtte birinin 75 000 liraya ek
lenmesi suretiyle tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Yalnız burada Sayın Sabuncu, «Ek Geçici Mad
de» diyoruz, değil mi?. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Evet Sayın Başkan, «Ek Geçici 
Madde 1—» 

BAŞKAN — O zaman 3 üncü maddenin ikinci 
satırında da «Aşağıdaki ek geçici» diyelim. Uygun 
değil mi efendim?.. 

MALİ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Evet efendim, «Aşağıdaki ek ge
çici 1 inci madde eklenmiştir» olacak. Başlık kısmı 
da «Bu Kanunlara Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde düzeltilecek 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
3 üncü maddeyi bu değişikliklerle birlikte oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanun 1.1.1983 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler 
Tasarının lehinde ve aleyhinde pek çok sayın üye 

konuştu; ama yine sormak zorundayım. Söz isteyen 
sayın üye?.. Yoktur. 

O halde, Tasarıyı kesin olarak oylarınınza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Değerli üyeler; böylece 1475 Sayılı İş Kanunu
nun 14 üncü Maddesinin, 854 Sayılı Deniz İş Ka
nununun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanunlara Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edil
miştir; hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Sayın Bakanlara teşekkür ederim. 

1. — İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa 
Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak 
İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/12) (S. Sayısı : 167, 16Tye 1 inci Ek ve 
167'ye 2 nci Ek) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; daha evvel görüş
mekte olduğumuz imar Mevzuatına ve Gecekondu 
Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere 
Uygulanacak işlemler Hakkında Kanun Tasarısının 
müzakeresine devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin yerlerini 
almalarını rica ediyorum. 

Komisyondan gelen 6 nci madde, Genel Kurul
ca kabul edilen birkaç madde haline getirilmesi hu
susundaki karara uyularak 5 madde halinde tanzim 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; usul hakkın

da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım; bu 1475 sa

yılı ve 854 sayılı Kanunların değiştirilmesine dair 
Kanun Tasarısının öncelikle görüşülmesi hususunu 
belirtirken, elimize geçen metnin tetkikine vakit 
olmadığından ve bu arada tetkik edilmesi gerektiğin
den söz ettiniz. Şimdi o Kanunu görüştük, bunu tet
kike vakit bulamadık. Bu itibarla başka bir gün gö
rüşülmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, işte o arada sayın üyeler 
bir taraftan müzakereleri takip eder, bir taraftan da 
bu maddeyi tetkik ederler diye düşündüm. 

Sayın Bakan buyurun efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU —, Sayın Başkan benim Sayın Yüce Kuru
la iletmek istediğim bir mesajım var. 

Ben planlanmış bir şekilde Cumartesi gününden 
itibaren 10 günlük müddetle Doğu Anadolu ve Gü
neydoğu Anadolu da bir gezide olacağım. Bu ba
kımdan, eğer Pazartesi gününe kalırsa, ben o top
lantıda bulunamayacağım. 

Şunu söyleyeyim; Komisyonun hazırlamış oldu
ğu metinde mevcut 6 nci maddenin önergelerin ışı
ğında birkaç maddeye bölünmesinden başka bir du
rum yok. Müzakeresi daha önce yapılmıştır. Bu ne
denle ben bunu bilgilerinize sunmak istedim. 

Eğer Yüce Kurul toplantıya devam etmeyecekse, 
şunu da Hükümet görüşü olarak kesin olarak bilgi
ye sunmak istiyorum: Hükümet bu Kanun Tasarı
sını çıkması için 1,5 yıl evvel göndermiştir ve ara
dan geçen her gün ülkede yeni yeni binaların teme
linin atılmasına sebep olmaktadır ve her geçen gün 
bu sorun daha büyümektedir. Sayısı binleri bulan 
bu yapı sorununun bir an evvel çözümlenmesinde 
fayda olduğuna inanıyorum. Böyle müdahale eder 
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bir şekilde konuştuğum için de Yüce Kurulun affını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; saat 19.00'a kadar devam ederiz; 

19.00'da kararınızı alırım, devamına karar verirse
niz görüşmeleri yürütürüz. 

Komisyondan gelen metni ve 6 ncı maddeyi oku
tuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 167 Sıra Sayılı «imar Mev

zuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Ya
pılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İşlemler Hak
kında Kanun Tasarısı»nın 6 ncı maddesi Genel Ku
rul iradesi ile Komisyonumuza iade edilmişti. Bu 
madde üzerinde verilen bütün önergeler müzakere ko
nusu yapılarak, madde Komisyonumuzca aşağıdaki 
şekilde yeniden tanzim edilmiştir. İçtüzüğümüzün 78 
inci madddesi gereğince yeni madde metninin Yüce 
Kurulun oylarına sunulması saygı ile arz olunur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar-tskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Başkanı 

Mufaza ve Islah Esasları : 
MADDE 6. — 5 inci maddedeki şartlara göre 

bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecek yapı ve 
tesislerin muhafaza edilip edilmeyecekleri ile ıslah
ları için, müteakip maddelerdeki durumlarına uyan 

"hükümler uygulanır. 
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

tmar Planı Bulunan Yerlerde : 
MADDE 7. — Belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde, her ölçekte imar planı bulunan alanlarda : 
A) Kendi parseli içinde yapılmış olup da, fen 

ve sağlık kurallarına uygun olan, yola tecavüzlü bu
lunmayan, bahçeli nizamda ön cephe hattına em çok 
bir metreden fazla tecavüz etmeyen, 

imar planı ve yönetmelikte belirtilen yan bahçe 
mesafelerine çıkmalı binalarda çıkma ucundan, çık-
masız binalarda binanın zemine oturduğu noktadan 
bir metreden fazla yaklaşmayan veya komşu par
sel sahibi ile bu şartı sağlayacak şekilde anlaşma ya
pılan, 

Plan ve yönetmelikte belirtilen bina derinliğine en 
fazla 5 metre ilave edilmiş olan, ancak arka komşu 

j sınırına çıkma ve balkon ucundan bir metreden az 
kalacak şekilde yaklaşmayan, 

tmar planı veya yönetmelikte getirilen kat niza
mına aykırı olarak fazla yapılan, 

Yapı ve tesislere ruhsat verilir. 
Ancak, ruhsat verilirken timar planı veya yönet

meliklerle getirilen yapılanma şartlarına göre elde 
edilmesi gereken inşaat alanından en çok % 20'ye 
kao'ar fazlalığı olan yapı ve tesislerden 5 kat ruhsat 
harcı alınır. 

% 20'nin üzerinde fazlalığı bulunan yapı ve te
sislerden ise ayrıca % 20'nin üstündeki beher metre
kare inşaat için adı geçen yapı ve tesiisin arasına Em
lak Vergisine esas olmak üzere Emlak Vergi Daire
since tespit ve tayin edilen metrekare kıymetinin ko
nutlarda '% 10'u. diğer yapılarda % 15'i oranında 
para cezası alınır. Bu para cezaları, beher metrekare 
inşaat için konutlarda 2 000 TL.'den az, 15 000 TL.' 
den çok olamaz. 

Harç ve cezalar kat mülkiyetine tabi olanlarda 
kat maliklerinden hisseleri oranında diğer yapılarda 
maliklerinden tahsil edilir. 

- B) Jmar planlarında yol, yeşil alan, otopark, ço
cuk bahçesi, spor tesisleri, hastane, kreş, dispanser, 
okul, resmî bina ve buna benzer kamu hizmet ve te
sisleri için ayrılmış alanlarda 4 yıllık imar programı 
dışında bulunan yerlerde inşa edilen yapı ve tesisler 
(A) fıkrasındaki şartları haiz oldukları takdirde sa
hiplerinin muvafakati aranmaksızın 6785 sayılı imar 
Kanununun 11 inci ve 33 üncü maddelerinde sözü 
edilen 10 yıllık sürenin 5 yılı o anda geçmiş sayılarak 
5 yıllık geçici ruhsata bağlanır .Ancak bu durumda
ki yapı ve tesislerden ruhsat harcı 5 kat olarak alı
nır, 

C) Her ölçekte onanlı planı bölgeleme esasları
na uygun olmayan ve (A) fıkrasındaki şartları haiz 
olan : 

Tehlikeli madde depolama bölgeleri hariç olmak 
üzere sanayi ve depolama bölgelerinde inşa edilmiş 
konut ve ticarî yapı ve tesislerden, 

Konut bölgelerinde inşa edilmiş ticarî ve turistik 
yapı ve tesislerden, 

Tehlikeli madde depoları hariç olmak üzere,. ti
caret bölgelerinde inşa edilmiş konut, sanayi, depo, 
turistik yapı ve tesislerden, 

Muhafazalarına karar verilenleri, 5 kat ruhsat har
cı alınarak ruhsata bağlanır. Bu yapı ve tesislerden 
inşaat alanının beher metrekaresi içtin konutlarda 
250 TL. diğerlerinde ise 400 TL. ayrıca ek para ce
zası alınır. Turizm ve redaksiyon bölgelerinde turis-
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tik amaçlar dışında inşa edilen yapı ve tesisler 5 kat 
ruhsat harcı alınarak ruhsata bağlanır. Ancak, kesin. 
uygulama yapıldığında bir kamulaştırma gerektiği 
takdirde arsa bedeli dışında yapı ve tesis bedeli öden
mez; ruhsat verilmeden önce bu husus tapu kütüğü
ne işlenir. 

D) Başkasının mülküne kısmen taşan yapı ve te
sislerde; 

a) Mal sahiplerinin yukarıda belirtilen bütün şart
ları yerine getirecek şekilde ve 4 üncü maddede be
lirtilen tespit süresi içinde mülküne tecavüz edilen 
parsel sahipleri ile anlaştıklarını belgelemek şartıyla 
muhafazalarına karar verilir. Muhafazasına karar 
verilen bu yapı ve tesisler tapu işlemlerini tamamla
mak kaydıyla (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilen 
esaslara göre ruhsata bağlanır. 

b) Mal sahiplerinin anlaşamamaları halinde, taş
kın inşaatın sahibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunu hükümleri uyarınca delillerin tespiti için mah
kemeye başvurabilir. Mahkeme yaptırılacak incele
mede, taşkın inşaatın komşu mülke tecavüz eden kıs
mının yıktırılarak düzeltilmesinin mümkün olmadığı 
veya aşırı zarar getireceği tespit olunduğu takdirde 
mahkeme, taşkın inşaat sahibinin, tecavüz edilen mik
tar kadar arsa bedeli ile mülkü tecavüze uğrayanın 
varsa diğer bütün zararları tutarını Devlet Bankala
rından birine, tevdi etmesine karar verir. 

Bu durumda, taşkın inşaatın muhafazasına karar 
verilir. Tarafların dava hakları saklıdır. Ancak, tev
di edilen , paranın tahsili dava hakkını düşürür. Ta
rafların her safhada genel hükümlere göre dava aç
mak ve açılmış davaları sürdürmek hakları saklıdır. 
Mülkü tecavüze uğrayan kimse bedele itiraz hakkı 
saklı kalmak kaydıyla bankaya yatırılmış olan parayı 
çekebilir. Bu takdirde ihtilaf "sadece bedel üzerinden 
devam eder. Dava açılması halinde, kesin hüküm 
uyarınca işlem yapılır. Mülkiyete ilişkin değişiklikler 
tapu kayıtlarına işlenir ve durumun belgelenmesi ha
linde taşkın inşaat durumuna uyan madde esaslarına 
göre ruhsata bağlanır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Bu maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, şöyle arz edeyim : Biliyorsunuz 6 ncı 
madde üzerinde verilen bütün önergeler, bir kısmı 
dikkate alınmak suretiyle gönderilmiş, bir kısmının 
da dikkate alınması kabul edilmemiş. Binaenaleyh, 
dikkate alınmak suretiyle bütün önergeler Komisyo
na gittikten sonra, Komisyondan gelen maddeyi oy-

latmaktan başka, 78 inci maddemize göre, yapılacak 
bir iş yoktur. Ancak kabul etmediğiniz takdirde, tek
rar önergelere dönülecektir. O itibarla, «Söz isteyen 
var mı?..» diye herhangi bar şey soramıyorum. 

Değerli üyeler; demin Sayın Bakanın isteği dı
şında, bir de Sayın Komisyonun' müzakerelere, bu 
Tasarının müzakeresinin görüşülmesinin bitimine ka
dar devam edilmesi hususunda bir önergeleri var. 
önergeyi okutmuyorum, vakit kaybetmemek için siz
lere aynen arz ediyorum. 

Binaenaleyh, Tasarının müzakeresinin tamamlan
masına kadar toplantımızın devamını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum efendim. 

Madde 8. — Belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde, imar planı bulunsun veya bulunmasın iskân 
dışı şartların uygulandığı alanlarda : 

A) Bu alanlarda kendi arsa ve arazisi üzerinde 
inşa edilmiş olup fen ye sağlık kurallarına uygun olan 
ve iskân dışı yapılanma şartlarına aykırılığı bulunan 
yapı ve tesisler 5 kat ruhsat harcı alınarak ruhsata 
bağlanır. 

Ayrıca konut olarak kullanılan binalarda, iskân 
dışı yapılanma şartlarından olan inşaat metrekaresi
nin üstündeki beher metrekare için 250ı TL. diğer 
yapı ve tesislerde 40O TL. para cezası alınır. 

tmar planı olup da iskân dışı şartların uygulan
dığı alanlarda ise bu para cezası iki kat olarak alı
nır. 

B) Hisseli arsa ve araziler üzerinde inşa edilen 
yapı ve tesislerin bu alanlara ait ıslah imar planları 
yapılıncaya kadar, fen ve sağlık kurallarına uygun 
olmaları ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda 
öngörülen katılım paylarını ödemeleri şartıyla bele
diyelerince muhafazalarına karar verilir ve belediye 
hizmetlerinden geçici olarak yararlandırılır. 

Islah imar planlarının yapılması ve tatbiki için 
yetersiz kalan, yapılaşma veya teknik nedenlerle uy
gulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama 
paftaları, yapıldığı tarihte yüürürlükte olan kanun
lardaki tespit, ilan ve itiraz usullerine uyularak ka
dastro veya tapulama müdürlüklerince yenilenir ve 
buna göre tapu sicillerinde gerekli düzeltmeler resen 
yapılır. 

Islah imar planı tasdik edilen alanlarda, bu alan
ları ıslah imar planlarına uygun hale getirebilmek 
amacıyla belediyeler, maliklerin muvafakatini ara
maksızın bu arsa ve arazileri birbirleri, yol fazlalık -

— 661 — 



Danışma Meclisi B : 28 9 . 12 . 1982 O : 2 

lan, kamu kurum ve tüzelkişileri ile diğer gerçek tü
zelkişilere ait yerlerde birleştirmeye, bunları yeniden 
parsellere ayırmaya, hisseli veya müstakil olarak ve
ya yeni doğan imâr parseli içinde birden fazla yapı 
ve tesis kalsa dahi, kalan yapı ve tesis sahiplerine 
vermeye yetkilidir. Bu düzenlemeye tabi tutulan ara
zi ve arsaların yeni sahiplerine verilmesinde bunlar
dan belediyelerce düzenlemeye tabi tutulan yerlerin 
düzenlemeden önce mesahaların % 25'ine kadar dü
zenleme ortaklık yapı payı alınır. 

Düzenleme sonunda hissesine karşılık hiç veya 
yeteri kadar yeri kalmayanların hisselerinin bedelini, 
arsanın kendisine verildiği yapı ve tesis sahibi hisse
darlarını, 6830 sayılı İstimlak Kanunundaki usul ve 
esaslara göre tespit edilen rayiç bedeli üzerinden öde
meleri zorunludur. Hisse ve yararlanma oranlarına 
göre yapılacak ödeme şekilleri ve şuyulandırma esas
ları tmar ve tskân Bakanlığınca çıkarılacak yönet
melikte belirlenir. 

Islah imar planı düzenlemesi sonucu binası yıkıl
ması gerekenlere, binası korunanlar ve kendilerine 
arsa verilenler yukarıdaki paragrafta öngörülen usul
lerle ödemede bulunurlar. 

Bu bedelleri ödemeyenler hakkında 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Ka
nun hükümleri uygulanır; bu tür yapı ve tesisler be
lediye hizmetlerinden yararlandırılmazlar. Bu düzen
lemeler için gerektiğinde kamulaştırma yoluna gidi
lir. 

Bütün bu düzenlemelerden sonra, bu alanlarda 
7 nci maddenin A, B, C, ve D fıkraları ve bu madde
nin A, ve B, fıkralarında bina ve tesisin durumu
na uygun olanlarına göre işlem yapılır. 

C) Kıyı içermeyen alanlarda; 
a) Hazine, belediye ve il özel idarelerine ait arsa 

ve arazilerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan yerlerde inşa edilen ve konut olarak kullanılan 
yapılar, haklarında yıkım kararı bulunsa dahi, muha
fazalarına karar verilir ve bunlar için 775 sayılı Ge
cekondu Kanununun 18 inci maddesi dışındaki hü
kümler uygulanır. Bu yapılar muhafaza edildikleri 
sürece sahipleri, Maliye Bakanlığınca takdir edilecek 
bir kullanma bedelini, 775 sayılı Kanun gereğince 
kendilerine tapu verildiği takdirde ise arsa bedelini 
rayiç bedel üzerinden öderler. 

b) Gerçek kişilere özel hukuk tüzelkişilerine ve 
yukarıda sayılanların dışında kalan kamu tüzelkişi
lerine ait arsa ve araziler üzerinde inşa edilen yapı
larla a), alt bendinde belirtilen yerlerde inşa edilen 

ve konut dışı amaçla kullanılan yapılarda; tespit sü
resi içinde, üzerinde bulundukları arsa ve arazi sahi
biyle anlaştığını belgeleyenlerin, bunlara ait ıslah imar 
planları yapılıncaya kadar muhafazalarına karar ve
rilir ve belediye hizmetlerinden yararlandırılır. 

Arsa veya arazi sahipleri ile anlaştıklarını bel-
gelemeyenler veya arsa ve arazi sahipleriyle temas 
imkânı bulamayanlar, arsa veya arazinin bedelini 
mahallen bilirkişi marifetiyle ve delil tespiti suretiy
le, tespit ettirmek için, Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içersinde mahkemeye baş
vurmuş olmaya ve mahkemece tespit edilecek bedeli 
m'illî bir bankaya ve arsa veya arazi sahibi namına 
tevdi etmeye mecburdurlar. 

Mahkemelerde ve Yargıtayda bu gibi tespit işle
rine umumî ve adlî tatilde dahi ve duruşmasız ola
rak bırakılır. Gerek tespit gün ve saati ve gerekse 
tespit raporu, adresi bilinen arsa veya arazi sahiple
rine de tebliğ edilir. Tarafların, bu kararları, tebliğ
den itibaren bir hafta içersinde temyiz hakları var
dır. Bankaya tevdi edilen paranın arsa veya arazi 
sahiplerince alınması temyiz hakkına müessir değil
dir. Bu takdirde ihtilaf sadece bedel üzerinden de
vam eder. Hakiki bedel,katileşen tespit raporundaki 
bedeldir. 

Mahkemece yapılan tespite razı olmayan arsa ve
ya arazi sahiplerinin Kanunu Medeni'ye göre dava 
haklan mahfuzdur ve bu hak, bankadaki paranın 
alınmaması şartına bağlıdır. 

'Mahkemenin vereceği karara göre mülkiyete iliş
kin değişiklikler tapu kayıtlarına işlenir. Durumun 
belgelenmesi halinde de bu gibi yapı ve tesisler için 
7 nci maddenin A), B) ve C) fıkraları ile bu madde
nin B) fıkrası hükümlerinden durumuna uygun ola
nına göre işlem yapılır. 

Başvurma süresi içersinde alakalı makamlara baş
vurmayan veya başvurmakla beraber müddeti içer
sinde arsa veya arazi sahipleri ile anlaşmayan veya 
anlaşamadığı yahut onlarla temas ve irtibat kurama
dığı takdirde bedel tespiti için mahkemeye müracaat 
etmeyen veya müracaat ettiği halde delil tespiti mu
amelesini takip ve intaç etmeyen veya mahkemece 
tespit edilen bedeli derhal arsa veya arazi sahibi na
mına millî bir bankaya tevdi ötmeyen bina veya te
sis sahiplerinin bina veya tesisleri hiçbir tebliğe lüzum 
olmaksızın valilik veya Belediyelerce derhal yıktırılır. 

Mülkü tecavüze uğrayan arazi sahibinin, her saf
hada Medenî Kanun hükümlerine göre dava hakkı 
saklıdır. 

*> 
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TURGUT TAN — Sayın Başkan, izin verir mi- | 
siniz?.. I 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet, usulle ilgili zannederim Sa

yın Tan ve Sayın Uyguner söz istiyorlar. 
Buyurun Sayım Tan. 
TURGUT TAN — Saym Başkan, maalesef usul 

deyimi altında usulî olmayan bir konuyu açıklamak 
zorundayım. 

Demin işaret etmeme rağmen oylamaya geçtiniz, 
bir yanlışlığın düzeltilmesi engellendi, geçen madde I 
ile ilgili olarak. 

Onun için şimdi, izin verirseniz geçen madde
deki yanlışlığı söylemek istiyorum. I 

BAŞKAN — Tashih ederiz, bir redaksiyon ha
tası mı var?.. 

TURGUT TAN — Artık nasıl kabul ederse
niz, 

BAŞKAN — Buyurun efendim, onu tashih ede
riz. Biliyorsunuz tasarıların tümünün kesin oylanma
sından evVel mevcut hatalar daima Tüzüğümüzdeki 
bir maddeye göre düzeltilebilir. 

TURGUT TAN — Bu konu tabiî redaksiyonda 
bulunmamış bir kişi olarak bana düşüncemi sorar
sanız, bir redaksiyon hatası sayılmaz. 

BAŞKAN — Evet, siz buyurun lütfen açıklayın 
ef endim. 

TURGUT TAN — Bundan önce kabul edilen 
madde; ki, teksir olarak dağıtılmış metinde ikinci 
sayfanın birinci paragrafının son cümlesi yeni geti
rilen metinde şöyle : «... Bu para cezaları beher met
rekare inşaat için konutlarda 2 000 TL den az, 
15 000 TL dön çok olamaz.» 

Oysa bu metnin orijinali şöyle : «Bu para ceza
ları, beher metrekare inşaat için konutlarda 2 000 
TL den az, 10 000 TL den çok, diğer yapılarda 
3 000 TL den az, 15 000 TL den çok olamaz.» şek
linde. 

BAŞKAN — Evet efendim, bu konuda Komis
yonun görüşünü rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, Sayın Tan arkadaşımız dikkatleri ile bizi de 
ikâz ettiler. 10 000 lira 15 000 lira olarak çıkmış. 
Biraz evvelki söylediğiniz anlayışa uyarak, tümü ile 
alakalı oylamayı yapmadan evvel, noksan kalmış 
olan dört kelimelik kısmı ilâve ile 15 000 lirayı 
10 000 lira şeklindeki tashihle eski metni burada dü
zeltmek için ricada bulunacaktık. | 

BAŞKAN — O ilâve edilecek kısmı yazarak Baş
kanlığa göndermenizi rica ediyorum. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan izin ve
rir misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner buyurun. 
M. FEVZİ UYGUNER — 8 inc'i madde ile ilgi

li benim önerim. 
(HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, madem bir 

düzeltme bahis konusu... 
BAŞKAN — Hayır, müsaade edin Sayın Uygu

ner sizden evvel söz 'istediler, o bitirsin size söz ve
reyim. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Çok basit bir unut

kanlık. Diğer maddelerin hepsinde bir madde başlığı 
olduğu halde, 8 ve 9 uncu maddede madde başlığı 
konulmamış. 8 inci madde için ben «Belediye müca
vir alan sınırları içinde olan yerlerde» şeklinde bir 
başlık düşünmekteyim. Bu konuyu dikkatelerİnize 
sunmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen tekrar edin de Komisyon 
işaret etsinler, sizin teklifiniz nedir?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Benim teklifim, «Be
lediye mücavir alan sınırları içinde olan yerlerde» 
şeklinde efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Ben de bir daktilo hatasını 

düzeltmek istiyorum. 
İkinci sayfanın en alttan ikinci satırında «... taş

kın inşaatın sahibi...» diye yazılmış. Bunun yerine 
«... tarafların Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
hükümleri uyarınca delillerin tespiti...» diye devam 
edecek .efendim. Yani «... taşkın inşaatın sahibi...» 
ifadesi çizilecek, yerine «Tarafların» yazılacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Bir de Sayın Divan üyesi arkadaşiımızın bir dü

zeltmeleri oluyor. O da, beşinci sayfanın üçüncü fık
rasında «Kanunu Medenî» deniliyor, onu da «Me
denî Kanun» olarak düzeltelim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Doğrusu o efendim, 
«Kanunu Medenî» dir. 

BAŞKAN — \Her yerde hep «Medenî Kanun» 
diye geçiyor da, o bakımdan düzeltilmesinde fayda 
olduğu kanısındayız. Sadece burada «'Kanunu Mede
nî» geçiyor. 

Bundan başka bir de, gene beşinci sayfanın ikin
ci fıkrasının ikinci satırında «... adlî tatilde dahi ve 
duruşmasız olarak bırakılır.» den'iimiş. Buradaki 

— 663 — 



Danışma Meclisi B : 28 9 . 12 . 1982 0 : 2 

«Bırakılır» kelimesinin de «Bakılır» şeklinde düzeltil
mesi gerekiyor, yani «... adlî tatilde dahi ve duruş
masın olarak bakılır.» Bir da'ktilo hatası. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, bir şey 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Maddeler burada süratle 

okunuyor, takip etmemiz ıson derece zor oluyor. .Yal
nız şunu görüyoruz : Şimdi, 78 inci maddenin bir 
amir hükmü var; önergelerle birlikte madde dikkate 
alınmak üzere komisyona havale ediliyor. Komis
yon bu .önergelerdeki görüşleri dikkate alıp alma
makta serbest. Ondan sonra getireceği kendi metni 
olabilir veya düzeltilmiş, dikkate alınmış bir metin 
olabilir. 

Şimdi benim buradaki uygulamadan anladığım şu
dur : Önergelerde olmayan hususlar bu yeni tan-
2)im edilen maddede de yer almıştır. Madde yeniden 
okunduğunda müzakere açılmadan doğrudan doğ
ruya oylamaya gidiliyor. Bunu ajrz etmek istiyorum, 
çünkü burada yok bizimi belirttiğimiz konular. 

'BAŞKAN — Efendim madde bölündüğü için ta
biî bu şekilde loluyor. Bölünmesinin istenmesi de gene 
Genel Kurulun bir kararı ile olmuştur. Madde bö
lündüğü için, belki bazı ifade farkları dolayısıyla ye
ni hükümler getirildiği zannediliyor. Aslında yeni 
hüküm yok, tamamen bir kısım dikkate alınan öner
gelerden faydalanmak suretiyle, eski metinden de is
tifade ederek tanzim edilmiştir. Bunun dışında başka 
bir şey yapmamız mümkün değil Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU — Takip ediyoruz buradan, 
bizim dediğimiz yok Sayın Başkan, bu nasıl oluyor?.. 

BAŞKAN — Efendim sizin dediğiniz olmayabi
lir. Gene kendiniz söylüyorsunuz; diyorsunuz ki «Ko
misyon dikkate almayabilir.» 

PAŞA SARIOĞLU — Tüzüğü biliyoruz Sayın 
Başkan, benim arz etmek istediğim husus şu : Ye
niden bir metin getirildiği zamıan 78 inci maddeye 
göre o zaman müzakere açmak imkânı vardı. Şimdi 
burada..-

BAŞKAN — Hayır, yeni bir metin değil bu. Mev
cut metin... 

PAŞA SARIOĞLU — Görüyoruz birçok şeyler 
yok efendim. 

'BAŞKAN — Mevcut metin bölünmüş. Efendim 
bu ifadenizden sonra Genel Kurul okunan maddeyi 
kabul etmeyebilir; o zaman görüşmeye dönülür. Bu, 
nihayet bir tek sayın üyenin görüşüne göre değil, 
bütün üyelerin oyuna göre halledilecek bir konudur 
Sayın Sarıoğlu, rica ederim. 

Efendini 8 inci maddeyi, yaptığımız bu değişik
liklerle oylayayım. Bir defa, 8 inci maddenin başlığı 
konusunda Sayın Komisyon lütfen, Sayın Uyguner'in 
teklif ettikleri «Belediye mücavir alan sınırları 
içinde olan yerlerde» şeklindeki istekleri hakkında 
görüşleriniz nedir, siz aynen katılıyor musunuz bu 
başlığa efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Baş
kan, o" maddenin başlığını biz şu şekilde düşündük: 
«İskân dışı şartların uygulandığı alanlarda.» 

Çünkü, 7 nci maddede «imar planları» geçiyor. 
O bakımdan «İmar planı uygulanan yerlerde» şek
linde oluyor. Bu 8 inci maddede «İskân dışı şartların 
uygulandığı alanlarda» şeklinde bir başlık olmalı 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, Sayın Komisyo
nun bu teklifine katılıyor musunuz efendim?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet, katılıyorsunuz. 
Ayrıca, beşinci sayfadaki bu maddenin ikinci fık

rasındaki «..bırakılır» kelimesi yerine «..bakılır» ke
limesi, üçüncü fıkrasında yer alan «Kanunu Mede
nî» kelimesi, «Medenî Kanun» olarak değiştirilmek 
suretiyle ve bu değişik şekliyle 8 inci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Ek 7 ve 8 inci Madde Kapsamına Girenler. 
MADDE 9. — Belediye ve mücavir alan sınır

lan dışında olan ve 6785 sayılı İmar Kanununun Ek 
7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında bulunan alan
larda; 

A) Her ölçekte İmar planı bulunan alanlarda 
imar mevzuatına aykırı yapı ve tesisler hakkında İl 
İdare Kurulunca bu maddenin 7 nci maddedeki yapı 
ve tesisin durumu ve konumu itibariyle ilgili olduğu 
hüküm, 

B) İskân dışı şartların uygulandığı alanlarda* ya
pılan mevzuata aykırı yapı ve tesisler hakkında 8 in
ci maddenin yapı ve tesisin durumu ve konumu iti
bariyle ilgili olduğu hüküm, 

Uygulanır. ^ 
BAŞKAN — Maddede bir redaksiyon hatası yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
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İlgili Yönetmeliklere göre uygulama yapılan yer
ler, 

MADDE 10. — Belediye ve mücavir alanlar için
de ve dışında imar planı olmayıp da ilgili yönetme
liklere göre uygulama yapılan yerlerde; 

A) Kendi arsa ve arazisi üzerinde inşaa edilen 
mevzuata aykırı yapı ve tesisler için 7 ve 8 inci mad
de hükümleri; 

B) Kendisine ait olmayan veya kendi arsa ve 
arazisi içinde olup başkasının arsa ve arazisine (teca
vüz suretiyle inşaa edilen yapı ve tesisler için 7 nci 
maddenin (D) fıkrası ile 8 inci maddenin durumuna 
uygun olan hükümleri, 

Uygulanır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenlef... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Dikkate alınmak üzere oyladığınız önergeler isti

kametinde Komisyondan gelen ve o şekilde tanzim 
edilen 8 inci madde vardır. Tabiî, bu 8 inci madde
nin, Komisyon tarafından maddeler yeniden numa
ralandığı zaman madde numarası değişecektir. 

Bu maddeyi okutuyorum. 
«MADDE 8. — 8 inci maddenin (C) fıkrasının 

(a) ve (b) bentlerinde yer alan ve konut olarak kul
lanılan tek katlı yapılar dışında gerek daimî ve ge
çici ruhsata bağlanan, gerekse muhafazalarına karar 
verilen yapı ve tesisler için 6785 sayılı İmar Kanu
nunun 4 üncü maddesinde belirtilen bütün belgeler 
.aranır.» 

BAŞKAN — Bir maddî hata yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Yürürlük : 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Yürütme : 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir-, 

Değerli üyeler, şimdi, Tasarıda maddî hata ola
rak belirlenen kısımları düzeltilmiş şekliyle arz edi
yorum : 

ikinci sayfada 7 nci maddenin baştaki fıkrasının 
sonundaki cümle şöyle olacak: «Bu para cezaları 
beher metrekare inşaat için konutlarda 2 000 Türk j 
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Lirasından az, 10 000 Türk Lirasından çok, diğer ya
pılarda 3 000 Türk Lirasından az, 15 000 Türk Lira
sından çok olamaz.» 

Üçüncü sayfada, yine 7 nci maddenin birinci fık
rasından sonra bir yerde iki defa tekrar var «... bu 
durumda taşkın inşaatın muhafazasına karar veri
lir.» cümlesi tekrarlanmıştır. Bu, fıkranın sonuna, 
satırbaşı olmadan devam edecektir. Diğeri çıkarıla
caktır. 

Üçüncü sayfanın, başlangıçta «Mahkeme» keli
mesi ile başlayan cümle, üçüncü satırda tekrar bir 
«Mahkeme» kelimesi ile devam ediyor. Sayın Divan 
üyesi arkadaşımız hatırlatıyorlar, işaret ediyorlar; 
ikinci «mahkeme» kelimesinin üçüncü satırdaki ye
rinden çıkarılması gerekiyor. 

Değerli üyeler, Tasarıyı oylarınıza sunmadan, bu 
değişikliklerin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste
yen birer sayın üyeye söz vermem mümkündür. Sa
yın Yıldırım'ın aleyhte bir söz isteği vardır. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 

ZEKÎ YILDIRIM — Sayın Başkanım, değerli 
üyeler; 

Yaklaşık birbuçuk yıl önce Sayın Millî Güvenlik 
Konseyi tarafından İmar ve İskân Bakanlığına, Tür
kiye'de imar ile ilgili sorunları olan tüm vatandaşla
rın sorunlarını çözmek üzere bildirilen bu konu, bir
buçuk yıldan bu yana, gerek Sayın Millî Güvenlik 
Konseyi ve gerekse Danışma Meclisi Genel Kurulun
da, bilhassa Danışma Meclisi Genel Kurulundaki 
için arz ediyorum, üzülerek söyleyeyim, Danışma 
Meclisi Genel Kurulunda Anayasadan sonra ikinci 
sırayı alan böylesine önemli bir Tasarı, bir seferinde 
33 sayın üyemizin bulunduğu bir sırada ve en çok da 
50 sayın. üyenin bulunduğu oturumlarda görüşülmüş
tür. Bunu Sayın Genel Kurula saygım olduğu için 
söylüyorum ve tutanaklara geçmesini temin için söy
lüyorum. Evet sayın üyeler; Anayasadan sonra ikin
ci sırayı alan, 20 milyon vatandaşımızı ilgilendiren 
bu Tasarı, bir seferinde, ki Başkanlık Divanına bil-
dirmişimdir yazılı olarak, 33 üyenin ve en çok da 
50 sayın üyenin bulunduğu oturumlarda görüşül
müştür. Bu noktayı Yüce Heyetinizin takdirlerine su
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Tasarının tümü hakkında 1 . 11 . 1982 tari

hinde yaptığım açıklamada Yüce Heyetinize önemli 
konulan açıklamıştım. Bu Tasarıyı hazırlayan zihni-
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yet, maalesef, ülkemizde imarla ilgili sorunu olan va-
tandaşladımızın sorunlarını çözmeyi kesin olarak 
amaçlamamış idi. Komisyon çalışmalarında bütün 
şahsî gayretlerime mücadelelerime ve yırtınmama 
rağmen bu Tasarıyı ancak % 50'ye çıkarmış idim, 
fakat madalyon gene ters döndü, bu Tasarı şu anda 
% 30'a indirildi. Çözüm % 30'dur bu Tasarıda. 

Komisyonun Sayın Sözcüsü, üç gün evvel istan
bul'da yaptığı basın toplantısında, «Bu Tasarının 
tüm sorunların % 80'ini çözdüğünü» açıkça beyan 
etti. Gazeteleri okuduk; beyanıyla, fotoğrafıyla bir
likte gördük. 

Hayır arkadaşlarım; bu Tasarı bugünkü çıktığı 
şekliyle problemli yapıların % 30*una çözüm getir
mekten öteye gidememektedir. Bugüne kadar 20' mil
yon vatandaşımıza bu Tasarı hakkında basın aracı
lığı ile gönderilen mesajların tamamı gerçek dışıdır, 
gerçekleri yansıtmamaktadır. Şimdi maddeler gitmiş
tir. Bu maddeler sonucunu ben kamuoyuna Yüce 
Huzurunuzda belirtiyorum, iddia ediyorum ve diyo
rum ki, bu Tasarıdan sorunlarına çözüm bekleyen 
vatandaşlar sadece % 30'u problemini çözebilecek
tir. % 70, sorunlu yapılar yine belirsiz istikametlere 
ve karanlık istikametlere itilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bakınız Tüzüğümü
zün 82 nci maddesi aynen şöyle : «Sayın üyelere 
lehte, aleyhte tasarıların tümü üzerinde söz verilir. 
Bu konuşmada kullanacakları oyun rengini belirtir
ler ve bir de bu konuşma açık, kısa ve gerekçeli ya
pılır.» deniyor. Onun için rica edeyim, bu maddeye 
uyalım : Kısa, açık ve^ gerekçeli. 

ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkanım; konuş
mamda renk bellidir. Ayrıca beyanım gerekiyorsa, 
tabiî ki, aleyhinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Tamam da; kısa, açık ve gerekçeli. 
ZEKİ YILDIRIM — Evet, gerekçelerine girece

ğim Sayın Başkanım. 
Benim, Yüce Heyetinizi bu saatten sonra böyle 

tutmamın ne kadar zor olduğunun farkındayım, ama 
Yüce Heyetinizin ve Sayın Başkanımız da takdir bu
yurur ki, 20ı milyon vatandaşımız bu Yasadan soru
nuna çözüm bekliyor. Ben bu kadar bu oldu bittileri 
kabul edemem. Ben burada vicdanî görevimi yapaca
ğım, bildiklerimi söyleyeceğim izninizle. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Tasarının tümü hakkında konuşmalarımda 

arz etmiştim. Bu Tasarıdan siyasî ve ekonomik gücü 
olmayan veya gücü olmasına rağmen belirli kapıları 
çalmasını beceremeyen yapı sahibi vatandaşlarımız 
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| bunun sonucundan kendisine çözüm beklemektedir. 
Ne olmuştur değerli üyeler? % 70, kapsam dışı bıra
kılmakla, % 70/'e belirli kuruluşlara sorulduktan 
sonra çözüm yolları getirmekle ne yapılmıştır? De
mek ki, belirli kapıları çalmasını bilmeyen vatandaş
lara bu Tasarı diyor ki, sen önce bu kapıları çalma-

I sini öğreneceksin. Bu Tasarı kapıları çalmasını bil-
I meyen kişilere kapıları çalmayı öğretiyor ve rüşvet 

kapıları açıyor. 
Değerli arkadaşlarım; 
Toplumumuzda bu yönde sosyal bir yaranın açıl

masını da amaçlıyor bu Tasarı. Rüşvet kapıları aç-
' ması, bir Tasarının rüşvet kapılarını böyle sonuna 

kadar açması, toplumun bu yönde sosyal bir yara
sını da ortaya koyuyor. Ayrıca 13 milyon vatandaşı
mızı da manevî yönden belirsiz bir istikamete itiyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bu Tasarı ile 6 milyon vatandaşımızın sa

dece sorunlarını çözmek için Anıtlar Yüksek Kuru
luna gitmesi öngörülmektedir. Benim bu konudaki, 
«Bu 6 milyon vatandaşımızı Anıtlar Yüksek Kurulu
na göndermeyelim.» yolundaki önergem Yüce Heye
tinizce kabul edilmiş olmasına rağmen Tasarıyı ha
zırlayan zihniyet ve Komisyon, Anıtlar Yüksek Ku
rulu karşısında direnç gösterememiş ve bu Tasarı 
ile 6 milyonu bu kuruluşun pençesine teslim etmiş 
bulunmaktadır. 

Anıtlar Yüksek Kurulunun bir sayın üyesi, bana 
gönderdiği mektupta, «Sayın Yıldırım; gerçekten de 
Kurulumuz bugünkü yapısıyla ve bu kadar çok işler
le esas yapması gereken görevlerini yapamıyor. İş 
oranı, gündem oranı çoğalınca da tabiî ki, bu Kurula 
yöneltilen dedikodular artıyor ve dolayısıyla vatan
daşımız büyük bir ıstırap içinde kıvranıyor. Bunu 

I Anıtlar Yüksek Kurulunun bir Sayın Üyesi ba,na 
yazdığı mektupta bunu bildirmektedir... 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, konuşmanızı lütfen 
I toparlayınız. 

ZEKÎ YILDIRIM — Değerli üyeler; 
I Anıtlar Yüksek Kurulunun üyesi dahi bunu kabul 

edemiyor. Biz 6 milyon vatandaşımızı Anıtlar Yük
sek Kuruluna gönderiyoruz. Geri kalan vatandaşları
mızı ne yapıyoruz?.. Belediyelerin, il imar müdürlük
lerinin ve Bakanlığın merdivenlerini aşındırmaya 

I gönderiyoruz. 
I Değerli üyeler; 

Bugün Sayın îmar ve İskân Bakanımız burada 
kendileri de son 3 aydır Bakanlığın durumunu gör-

I düler. Bakanlık kilitlenmiş, çalışamaz durumda, 300 
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bin tane dosya 5 yıldır Bakanlığın bir Genel Müdür
lüğünde el sürülemez durumdayken, 6 milyon vatan
daşımızın bu tasarıyla ilgili sorunları İmar ve tskân 
Bakanlığına gidecek ve oradan çözüm bekleyecek. 
Değerli arkadaşlarım; bu mümkün değil... 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, çok rica ediyorum. 
Bakın Tüzük hükmü gayet sarih, «Kısa olacak» deni
liyor efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, salonda 
çoğunluk yoktur, yoklama istiyoruz efendim. 

(Mehmet Aydar, Ali Dikmen, Ahmet Senvar Do
ğu, Muzaffer Ender, Recai Dinçer ayağa kalkarak 
yoklama isteminde bulundular) 

BAŞKAN — Beş sayın üye ayağa kalkarak usu
lüne uygun olarak yoklama isteminde bulunmuşlar
dır, yoklama yapılacaktır. 

Sayın Yıldırım, lütfen 1 dakika bekleyiniz, yok- * 
lama yapacağım efendim. 

ZEKİ YILDIRIM — Sayın Başkan, kaç dakika 
efendim. 

BAŞKAN — Dakikası yek da, kısanın anlamı 
3 - 5 dakikadır tabiî. Bakın siz aşağı yukarı 15 daki
kadır konuşuyorsunuz. Ben sözünüze başka şekilde 
bir müdahalede bulunmak istemiyorum. Yalnız tü
zük o kadar açık ki, kısa denildiğine göre bu iş 3 - 5 
dakika da halledilecektir. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamada ismi okunduğu zaman 

burada olmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

Değerli üyeler; yapılan yoklama sonunda salonda 
ekseriyetimizin olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, 
13 Aralık 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Bireşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.45 

III. — YOKLAMA 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

28 İNCİ BİRLEŞİM 

9 Aralık 1982 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa 
Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak 
İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (1/12) (S. Sayısı : 167, 167'ye 1 inci Ek ve 167'ye 
2 nci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.8.1982) 

(2) Kâzım Ergün Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasansı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/12) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma 
tarihi : 27.10.1982) 

(3) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar 
ve 13 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunundan Bir Fıkranın Kaldırılmasına, İki Madde ve 
Bir Fıkrada Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları. (2/4) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 
13.7.1982) 

(4) Danışma Meclisi Üyeleri Ahmet Samsun
lu, Tandoğan Tokgöz ve 31 arkadaşının, Yurt Dışın
da Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Ça
lışma Sürelerinin, Sosyal Güvenlik Bakımından De
ğerlendirilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler ve 
Sağlık ve Sosyal îşler komisyonları raporları. (2/31) 
(S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 23.8.1982) 

X (5) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/474) (S. Sayısı : 
226) (Dağıtma tarihi : 2.11.1982) 

(6) Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya 
Ait Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/486) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 2.11.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 41 arkadaşının, 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci 
Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu De
ğiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bü Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
Önergesi. (2/36) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 
2.11.1982) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 34 Arkadaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 2595 sayılı Kanunun 1 inci Mad
desiyle Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma Önergesi. (2/44) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tari
hi : 2.11.1982) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 sayılı Kanunla Eklenen Ge
çici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca 
Gündeme Alınma Önergesi. (2/43) (SrSayısı : 230) 
(Dağıtma tarihi : 2.11.'1982) 

(10) 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 
60 ve 66 ncı Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 sayılı 
Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Ek 4876 sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma ve Malî İşler komisyonları raporları. (1/167) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi: 23.8.1982) 

(11) 3.6.1938 Tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığına 'Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Serma
yesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan ve 

(Devaım arkada) 



Millî Eğitim komisyonları raporları. (1/428) (S. Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi: 11.11.1982) 

(12) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERStN'in, 743 
Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 nci Maddesine 
Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/50) (S. Sayısı : 232) 
(Dağıtma tarihi : 15.11.1982) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Fikri DEVRİMSEL 
ve 15 Arkadaşının, Cezaların İnfazı Hakkında 
13.7.1965 Gün ve 647 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
İlavesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/51) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 
15.11.1982) 

(14) 2628 Sayılı 1982 Malî Yılı IBütçe Kanununun 
27 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/467) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 16.11.1982) 

(15) 2032 Sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden 
Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki 
Kanunun Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/425) (S. Sayısı : 236) (Dağıt
ma tarihi : 23.11.1982) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 16 Arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 4792 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/57) (S. 
Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi: 26.11.1982) 

(17) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 13 Arkadaşının, 17 Ekim 1980 Tarih ve 
2320 Sayılı Kanunla Değişik 1475 Sayılı İş Kanunu
nun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/28) (S. Sayısı : 
240) (Dağıtma tarihi : 26.11.1982) 

(18) 1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Madde
sinin, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Madde
sinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî 
İşler Komisyonu Raporu. (1/565) (S. Sayısı : 241) 
(Dağıtma tarihi : 26.11.1982) 

(19) Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri 
Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onay
lanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Ka
nuna Ek 11.7.1982 Tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Büt
çe - Plan ve Malî İşler komisyonları raporları (1/430) 
(S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 7.12,1982) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 241 

1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin, 854 Sayılı Deniz 
İş Kanununun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî 

İşler Komisyonu Raporu. (1 /565) 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 24 Kasım 1982 

Genel Sekreterliği 
Sosy. Güv. ve İs. İl. D. 2200-549-82 

Konu : Kanun Tasarısı. 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ : Başbakanlık Makamının 18 Kasım 1982 Tarih ve K. K. T. D. 18/10-1366/07452 sayılı yazısı. 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8 Kasım 1982 tarihinde kararlaştırılarak ilgi ya

zı ile sehven Genel Sekreterliğimize gönderilen «1475 sayılı tş Kanununun 14 üncü maddesinin, 854 sayıh 
Deniz İş Kanununun 20 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bir geçici madde eklenmesi hakkın
da Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte sunulmuştur. Kanun Tasarısının 1 Ocak 1983 tarihinden önce ka
nunlaşması gerekmektedir. 

Gereğini arz ederim. 

M. G. K. GENEL SEKRETERİ NAMINA 
M. Suat EREN 
Tümgeneral 
Koordinatör 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi, 1475 sayılı İş Kanunu ile işçilerin, belli edilen sınırın altında bir ücretle çalıştırılmalarını 
önlemek ve böylece ekonomik ve sosyal durumlarını günün koşullarına göre düzenlemek amacıyla asga
rî ücretin her iki yılda bir tespit edilmesi prensibi kabul edilmiştir. 

Yine aynı Kanun ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile işçilere ödenmekte olan kıdem tazminatının yıllık 
tavan miktarının belirlenmesinde asgarî ücret baz olarak alınmıştır, 

Bugüne kadar olan uygulamada, asgarî ücret tespit edilirken, ekonomik gereklerden çok, kıdem tazmi
natının getireceği ağır yük dikkate alınmış ve böylece asgarî ücret, işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarını 
düzenleyen bir müesseseden çok kıdem tazminatı tavanını belirleyen bir unsur olarak değerlendirilmiştir. 

Bu tasarı ile kıdem tazminatının asgarî ücret ile olan bağlantısı kaldırılmakta, böylece kıdem tazmina
tının getireceği yük nedeniyle ortaya çıkan endişeler bertaraf edilerek asgarî ücretin, ekonomik verilere 
göre işçinin asgarî yaşamını sağlayacak şekilde tespit edilmesi mümkün kılınmaktadır. 

Tasarı ile İş Kanununun 14 üncü, Deniz İş Kanununun ise 20 nci maddeleri değiştirilerek, kıdem taz
minatının yıllık miktarının, en yüksek Devlet memuruna T. C. Emekli Sandığı tarafından bir hizmet yılı 
için ödenecek emeklilik ikramiyesini geçemeyeceğine ilişkin, hüküm getirilmektedir, Bununla birlikte ki-
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dem tazminatı ile ilgili 30 günlük sürenin toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirebileceğine ilişkin hü
küm korunarak kıdem tazminatının kanunlarda öngörülen tavan miktarına kadar toplu iş sözleşmeleri ile 
işçi lehine yükseltilebilmesine imkân verilmiştir. 

Ayrıca, bugün uygulanmakta olan 75 000 liralık kıdem tazminatı tavanının 1982 yılında da geçerli ol
ması kabul edilmekte, kıdem tazminatı ile en yüksek Devlet memuruna ödenecek emekli ikramiyesinin bir 
yıllık tutarları eşitleninceye kadar memurlar için Bütçe kanunlarında belirlenen katsayı artışlarının bir bö
lümünün kıdem tazminatına yansıtılması benimsenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. -— 1475 sayılı tş Kanununun 27.10.1980 tarih ve 2320 sayılı Kanun 'ile değişdlk 14 üncü madde
sinin onüçüncü fıkrasında; 854 sayılı Deniz îş Kanununun 17.10.1980 tarih ve 2319 sayılı Kanun ile deği
şik 20 noi maddesinin ondördüncü fıkrasında, «Ancak, toplu sözleşmeleri© ve 'hizmet akliıtlertiı ille belirtilen 
sürelerle hesap edilen kıdem tazminatının yıllık miktarı, 1475 sayılı tş Kanununa göre1 ıtespit edilmiş bu
lunan günlük asgarî ücretin 30 günlük tutarının 7,5 katından fazla olamaz.» denilmek suretiyle kıdem taz
minatımın üst sınırı, asgarî ücrete bağlanmıştır. 

Bu hüküm nedenliyle asgarî ücret tespit edilirken, 'bir işçinin 'asgarî yaşam koşularının diiklk'aıte alınma
sından ziyade kıdem tazminatında meydana gelecek artışın getireceği yüke ağırlık verdldiğindıen, asgarî üc
retlerin gerçekçi bir biçimde belirlendiğini ifade ©timelk zordur. 

Sürekl olarak gündeme gelen asgarî ücret tartışmalarının temelinde, asgarî ücretin artıntaasandan daha 
çok, kıdem tazminatı tavanının yükseltilmesi saiki yatmaktadır Zira, asgarî ücretten istifade edenlerin sa
yısı son derece sınırlı ölüp, bu ücretle çalışmaya razı olanların ülkemiz şartlanma göre çok yüksek meblağ
lara ulaşan kıdem tazminatı talep etmekte ısrarlı olmaları düşünülemez, 

Aralarında 'anlamlı bir bağ bulunmayan asgarî ücret ile kıdem tazminatının özellikleri, ekonomik gerek
ler ve günün şartları göz önünde bulundurularak birbirinden ıbağraısız sekide tespit editaderini sağlamak 
amacıyla, bu iki kavram arasındaki ilişki koparılmakta ve kıdem tazminatının, yıllık tutarı, en yüksek Devlet 
memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik ikramiyesi tutarı ile sımrîandırılmafctadır.-

Büindiği gibi, bugün bir işçiye fok yıl için 75 000 lira kıdem tazminatı ödenebilirken, '1 ündi derecenin 
4 üncü kademe aylığını alan ve en yüiks'eik Devlet memuru olan bir Bakanlık Müsteşarına üse bir hizmet 
yılı için ( 1 450 X 30 = ) 43 500 lira emeklilik ikramiyesi verilefoilnıekıtedk. Buna göre, 30 y i hizmet gören 
bir işçiye, (75 000 X 30 = ) 2 250 000 liraya kadar kıdem tazminatı ödenebilirken, aynı süre görev yapan' fok 
müsteşara ise ancak (1 450 X 30 ==) 1 3015 000 İra ödenebilmektedir. 

Kamu yetkisini kullanan, görev ve sorumluluk bakımından işçiden çok farklı bir statüde 'bulunan, memu
riyeti boyunca belirli kademeleri geçerek Müsteşar oltan bir kamu görevlisinin, aynı özelljik ve nitelikleri taşı
mayan bir işçinin alldığı kıdem tazminatının yarısı kadar emeklilik ikramiyesi alması çalışanlar arasında ay
rıcalıklar yaratan önemli bir unsurdur. 

Her ne kadar, işçilerin emeki aylıklarının memurlara oranla daha düşük seviyede olduğu, işçilere daha 
yüksek kıdem tazminatı ödenerek bu durumun telafisi yoluna gidildiği söyleneblirse de, bu hususun, daha 
çok işçilerle ilgili prim ödeme süreleri, emeklilik yaşı, emekli aylığı bağlanmasına ait esaslardan kaynaklan
dığı söylenebilir^ 

Ayrıca, kıdem tazminatı daha çok, çeşitli sebeplerle İşvereni tarafından lişine son verieın işçinin işsiz kal
dığı sürenin telafi edilmesine ve böylece işçinin yeni bir iş buluncaya kadar geçimini sağlamasını temin et
mek amacına yönelik olup, bu yönüyle, emeklilik ikramiyesinden ayrılmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kanunundaki prim ödenmesine ve aylık bağlanm'asma ilişkin hükümlerin yeni baştan 
düzenlenmesi ve böylece işçi - memur emekli aylıkları arasında bir dengenün kurulması mümkün bulun
maktadır. 
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ıMadde 2. — 854 sayılı Deniz tş Kanununun 20 nci maddesi ide, 1475 sayılı İş Kanunumun 14 üncü 
maddesinde yapılmasa istenilen değişikliğe paralel bale getürlmektıedir, 

Madde 3. — tş Kanunu ve Denliz İş Kanununa eklemen geçioi madde dle 1983 ve müteakip yıllarda 1982 
yılı 'İçin uygulanan 75 000 İraya ilave olarak memurlar için tespit edilen katsayıdaki artışın dörttebiranin 
yansıtılması sağlanmaktadır. örmeğim 1983 yılında katsayısuraım (34) olarak tespit ediMiği varsayıldığında, kı
dem (tazminatı tavamı; 

85 ©00 - 75 000i 
2 500 X 34 = 85 000, = 2 500 

4 
75 000 + 2 500 — 77 500 lira 

olacaklara 

Kıdem tazminatı tavanının bu şekilde hesaplanmasına, bu tazminatın yılık miktarımın en yüksek Devlet 
memuru olan Müsteşara bk yıl için ödenecek emeklilik ikramiyesine eşit oluncaya kadar; başka bir ifade ile 
katsayı; (1 400 + 600 aylık için öngörülen yeni emekli aylığı göstergesinin 1 550 olduğu da dikkate alınarak); 

2 500. X 
75 000 + ;= 46 500 + 1 550 X 

4 

X = 30,8 artıncaya, yani 61 oluncaya kadar devam olunacak, 'bu aşamadan sonra kıdem tazminatı .tavanı 
en yüksek Devlet memuru azamî emeklilik ikramiyesine göre beMırlmecefotir. 

Bu hüküm ile işçilerin bugün almakta oldukları kıdem tazminatının altında tazminat almaları önlenmiş, 
yeni sisteme uyum sağlanması için de 'bir geçiş dönemi kabul edilmiştir. 

tMadde 4A — Kanunun 1 Ocak 1981 tarihinde yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür. 

Madde 5̂  — Bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu •tarafından yürüıtülmıesi öngörülmektedir. 
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Malî İşler Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Malî İsler Komisyonu 

Esas No. : 1/565 
Karar No. : 10 

26 Kasım 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin, 854 sayılı Deniz iş Kanununun 20 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanunlara Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 
25.11.1982, 26.11.1982 tarihli Birleşimlerinde Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, Maliye ve Çalışma Bakanlığı 
Temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Kıdem Tazminatını asgarî ücretten ayrı bir baza oturtan ve kıdem tazminatı ile memur emekli ikramiyesini 
belirli bir süre sonra uyumlu hale getirmeyi amaçlayan bu kanun tasarısı, Komisyonumuzca sosyal yararlılığı 
olan bir tasarı olarak görülmüş ve aynen benimsenmiştir. 

İşbu raporumuz gereğinin ifası dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Hilmi SABUNCU 
'Baişjkan 

Ragıp TARTAN 
Üye 

'Bu Kanunda Sözcü 

Mehmet KANAT 
Üya 

Recai BATURALP 
iBaış'kanıvekil'i 

Ayni ŞAHİN 
Kâtip 

Söz hakkım saklıdır. 

Mehmet Velid KORAN 
Üyö 

İsmail ŞEN GÜN 
Üye 

Çekimser, Oy Yazısı Eklidir. 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Söz hakkım saklıdır. 

Numıtin AYAN OĞLU 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Hamdi ÖZER 
Üye 

ÇEKİMSER OY YAZISI 

Tasarıya çekimser oy yazım eklidir. Gereğini arz ederim. 
Asgarî ücretle, işçi kıdem tazminatı arasındaki bağın çözülmesini yerinde bulurum. Ayrıca işçiye tanı

nan kıdem tazminatı miktarını da işçimiz haketmiştir. 
Ancak, bırakalım diğer alt derecelerden emekli olan memurlar mızı, en yüksek dereceden emekli memurun 

ikramiyesinin dahi, değil eşit olmak fakat daha uzun yıllar işçinin alacağının çok altında kalacak olması ve 
bu noktada bir çözüm getirilememesi nedeniyle tasarıya çekimserim. 

İsmail ŞENGÜN 
Danışma Meclisi Üyesi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin, 854 
Sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi ye Bu Kanunlara Bir Geçici Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 17.10.1980 
tarihli ve 2320 sayılı Kanunla değiştirilen 14 üncü 
maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle 
belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık mikan, en 
Yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı 
için ödenecek azamî emeklilik ikramiyesini geçemez.» 

MADDE 2. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 
17.10.1980 tarihli ve 2319 sayılı Kanunla değiştiri
len 20 nci maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle 
belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en 
yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T. C. (Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı 
için ödenecek azamî emeklilik ikramiyesini geçemez.» 

MADDE 3. — 1475 sayılı İş Kanunu ile 854 sa
yılı Deniz İş Kanununa aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kıdem tazminatının yıl
lık tavan miktarı ile en yüksek Devlet memuruna 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümle
rine göre bir hizmet yılı için ödenecek azamî emekli 
ikramiye miktarı eşitleninceye kadar, beher yıl için 
ödenecek kıdem tazminatı tavanı 2 500 göstergenin 
bütçe kanunları ile belirlenen memur aylık katsayısı 
ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar ile 75 000 
lira arasındaki farkın dörtte birinin 75 000 liraya ek
lenmesi suretiyle tespit edilir. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1475 Sayılı tş Kanununun 14 üncü Maddesinin, 854 
Sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanunlara Bir Geçici Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Komisyonumuzca Tasarının 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Komisyonumuzca Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Komisyonumuzca Tasarının 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. 
yürürlüğe girer, 

MADDE 5. 
Kurulu yürütür. 

(Hükümetin Tekili) 

— Bu Kanun 1.1.1983 tarihinde 

— Bu Kanun "hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
B. Ulusu 

(Mali îşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Komisyonumuzca Tasarının 4 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Komisyonumuzca Tasarının 5 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

8.11.1982 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. özg&neş 

MiflT Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay . Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı îmar ve îskân Bakanı Köy îş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğtu Prof. Dr. A. Samsunlu Af. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

t>m<( 
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