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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda: 
1. — Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CELASUN'un, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifi
nin maddeleri ve tümü kabul edildi. 

2. — Kamu Konutları Kanun Tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelere ge
çilmesi kabul edildi. Hükümet Temsilcisinin Genel 
Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle maddeler üze
rindeki görüşmeler gelecek Birleşime ertelendi. 

4 Ağustos 1983 Perşembe günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 17.10'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALPAT 
Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 'İstanbul Üniversitesi 1981 Bütçe Yılı Ke-

sinhesap Kanun Tasarısı. (1/762) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 3.8.1983) (D. Meclisi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonuna : 4.8.1983) 

Rapor 
2. — Danışma Meclisi Üyesi Mahmut AKKI-

LIÇ ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Kanunu Teklifi ve Adalet; Tarım ve Orman, Köy İş
leri ve Kooperatifler komisyonları raporları. (2/116) 
(S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 3.8.1983) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 
140 inci Birleşimi açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündemin kanun tasarı ve teklifleriyle, komis
yonlardan gelen işler bölümüne geçiyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kamu Konutları Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân .Turizm ve Tanıt
ma; Millî Eğitim; Adalet; Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Sağlık ve Sosyal İşler; Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler; İktisadî İşler; Malî İş
ler komisyonları raporları. (1/142) (S. Sayısı : 161'e 
1 inci Ek) (1) 

(1) 161'e 1 inci Ek S. Sayılı basmayazı 3.8.1983 
tarihli 139 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

'BAŞKAN — Kamu Konutları Kanun Tasarısı 
üzerindeki görüşmelere 'başlıyoruz efendim. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon lütfen yer
lerini alsınlar. 

Sayın Hükümet?.. Yerindeler. 
Sayın Komisyon?.. Yerindeler. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Komisyon raporunun okunması kabul 
edilmemiştir. 
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Sayın Komisyon başkanı, bu konuda bir açıkla
manız olacak mı efendim?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI.HİL
Mİ SABUNCU — Daha önce açıklama yaptım Sa
yın Başkan. 

1 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
Kamu Konutları Kanunu Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunda amaç, kamu kurum 

ve kuruluşlarına ait olan ya da bu kurum ve kuru
luşlarca kiralanan konutların tahsis biçimi, oturma 
süresi, kira, bakım, onarım, korunma ve yönetimine 
ilişkin temel ilkelerde ve niteliklerinde beraberliğin 
sağlanmasıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. 

Sayın Bayer... 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, bir teklifimiz ola
cak efendim: Sayın Hükümet Temsilcisi, İmar ve 
İskân Bakanı Ahmet Samsunlu, Konut Ofisi ile il
gili, Tasarıya monte edilmek üzere kısa bir taslak 
ile gelmişlerdir. Bu taslağın baştaki maddelerle de 
ilgili olması söz konusu. Bu bakımdan, şimdi ya da 
sayın konuşmacılardan sonra yarım saatlik bir ara 
istiyoruz monte edebilmek bakımından efendim. 

BAŞKAN — 1 inci maddeden sonra efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU 3AŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, belki 1 inci mad
denin de değiştirilmesi söz konusu olabilecek. Mad
de üzerindeki müzakerelerden sonra... 

BAŞKAN — Bitirelim efendim ondan sonra. Za
ten bir konuşmacı söz almıştır, önergelere geçme
den bir ara verir, ona göre görüşürsünüz. 

MEHMET HAZER — Usul hakkında söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Efendim, Komisyonun 

bu isteği karşısında Tasarının Komisyona idasi da
ha uygun olur. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, bu o demektir. Yani, 
bir defaya mahsus olmak üzere geri veririz, yarım 
saat sonra getirirler tasarıyı bize. Geri vereceğiz efen
dim. 

Konuşmacı da kürsüye kadar gelmiştir. Müsaa
de buyurun konuşmasını tamamlasın. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan 1 inci madde
nin müzakeresi bitsin de öyle. Daha önce Komis
yona iade edilmişti. İkinci defa iadesi mümkün değil 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, birinci defa Komisyona 
gidişi, Genel Kurulun kararı iledir. Komisyon ken
disi bir defaya mahsus olmak üzere İçtüzükteki hük
me istinaden istemiş değildir ki... Burada Yüce Ge
nel Kurul, bazı komisyonların görüşü alınmadığın
dan bahisle, o komisyon görüşlerinin tespiti zım-
mında iade etmiştir. Genel Kurul iade etti bunu Sa
yın Genç. 

Sayın Bayer konuşmak üzere buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler, Sayın Bakan ve Hükümetin Sayın Tem
silcileri; 

Ülkemizde konut politikasının ne kadar geniş bo
yutlara ulaştığını hepimiz bilmekteyiz. Konut poli
tikasının, Devlet kesimine ait genel ve katma büt
çeli, özel bütçeli kuruluşlar ve Kamu iktisadî Te
şebbüslerini kapsayan Kanun Tasarısının, kamu per
sonel politikası bakımından da önemi çok büyüktür. 

Sosyal adalet ve eşitlik ilkeleri bakımından, ka
mu konutlarının bir disipline bağlanması ihtiyacın
dan doğan bu Kanun Tasarısının gerektiğine inan
maktayım. 

DPT tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 
bugünkü personel politikasına göre kamu konut ih
tiyacı 1 milyon 237 bin konutu bulmaktadır. Fakat, 
halen yukarıda belirtilen ihtiyaca mukabil Devletin 
elindeki konut miktarı ise, yine DPT raporuna göre, 
200 bin civarındadır. Ayrıca, bütçelerden yapılan 
sarfiyatla, yılda ancak 5 bin civarında bir konut ya
pılmakta veya realize edilmektedir. 

Yine, Avrupadaki konut politikasıyla ilgili ra
kamlara göre, her 10 bin kişilik nüfusa karşılık, yeni 
yapılan konut miktarı Türkiye de, Avrupanın en son 
birimindedir; ancak 19 adettir. Halbuki, Avrupa ge
lişmiş ve kentsel bir kıta olduğu halde, bu yine Av-
rupada 50'nin üzerindedir. 

işte bu rakamlar, kamu personeli konut ihtiya
cının ne kadar büyük olduğunu ortaya koymakta
dır. Bu. durum yanında, bugün Devlet binalarından 
istifade eden personel arasında büyük ayrıcalıklar 
bulunduğunu göz önünde tutarsak, kamu konutları 
için kira bedelleri, oturma süreleri ve yararlanma 
koşulları arasında bir beraberlik sağlanması da Dev
let memuru için bir adaleti getireceği kanaatindeyim. 
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Kamu konutları ile ilgili Kanun Tasarısında, ko
nutlar dört bölümde mütalaa edilmektedir. 

1. — Özel tahsisli konutlar, 
2. — Görev tahsisli konutlar, 
3. — Sıra tahsisli konutlar, 
4. — Diğer konutlar diye belirlenmektedir. 
Burada devlet memurlarının hizmet esasına göre 

bir noksanlık bulunduğu kanaatindeyim. 

Hepimiz halkımızın yanında, köylünün yanında 
devletin hizmetlerinin yapılmasını istiyoruz. Daha açık 
bir tabirle, kamu hizmetlerini köye kadar, kırsal alana 
kadar indirmeyi düşünüyor ve bir ihtiyaç olduğunu 
kabul ediyoruz. Bu esastan, Tarım ve Orman Ba
kanlığının köyde ve meskûn yerler dışında müstakil 
üniteleri devlet daireleri ile birlikte bulunmaktadır. 
Burada hizmet veren ziraat mühendisleri, orman mü
hendisleri, veteriner hekimler mesai saatleri dışında 
24 saat görev yapmaktadır. Bu müesseselerin yanında 
Devlet çiftlikleri, haralar, ziraat okulları, orman işlet
meleri akla gelebilir. Bunun yanında, köy öğretmen
leri Gümrük Muhafaza Teşkilâtı, Sahil Muhafaza 
Teşkilatı, Toprak Su gibi diğer teşekküller de vardır. 
Bu bakımdan hizmet daireleri ile birlikte kırsal alan
da, yani meskûn saha dışında bulunan devlet lojman
ları için ayrı bir tarif ve müeyyidenin Kanuna kon
ması gerektiği kanaatindeyim. 

Ayrıca diğer konutlar içinde bulunan şantiye ek
lentisi, karavan ve kulübe gibi sabit olmayan tesis
lerin de resmî konut olması bence iyi bir durum de
ğildir. Bu tabirlerin Kanun Tasarısından çıkartılması 
gerektiği kanaatindeyim. 

Netice itibariyle; kamu kurum ve kuruluşlarının 
görevleriyle ilgili hizmetleri yerlerine getirirken yatırım 
imkânları da sınırlı kaldığından, kamu yatırımları 
içinde konut yatırımına az ödenek ayrıldığını da tespit 
etmiş bulunuyorum. Bu bakımdan Kanun teklifinde 
devlet memurları için bir adalet getirileceğine inanır
ken Hükümetin ve DPT'nin kamu konutları için 1984 
yılında daha fazla konut imkânı vermek üzere yatırım 
planlan hazırlaması gerektiği kanaatindeyim. 

Ayrıca bu Kanun içinde konut imkânı sağlanmış 
bazı kamu kurumlarına ileride baskı yapılmasını ön
lemek için tariflerin açık ve seçik olması ihtiyacını 
duymaktayım. 

ileride maddeler hakkında müzakerede öneriler 
vermek üzere görüşlerimi burada bitiriyor, saygıla
rımı sunuyorum. (Alkışlar) 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan; Sayın Bakanın getirdik

leri taslağı tetkik ettik. Müsaade ederseniz sekizinci 
maddeye kadar gelelim, ondan sonra kısa bir süre 
lütfedecek olursanız tetkik edelim Komisyon olarak. 
Çünkü sekizinci maddeye kadar bir ilgisi yok. 

BAŞKAN — Mesele yok efendim, yalnız, bir ce
vabınız olacak mı efendim, vaki konuşmaya?.. Sayın 
Komisyon?.. Sayın Bakan?.. 

İMAR ve İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Genel bir bilgi olarak izahat verebilirim 
efendim. 

BAŞKAN — Gerçi birinci maddedir görüştüğü
müz, ama yine de olabilir; buyurun. 

İMAR ve İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Eğer arkadaşlarım arzu ettikleri takdirde 
genel manada bir bilgi vermek için kürsüye gelmiş 
bulunuyorum. 

Esasen bu Kanun, oldukça eski bir tarihte Da
nışma Meclisine sevk edilmiştir ve sevk edildiği ta
rihten bu zamana kadar epey bir süre geçmiştir. 
Şahsen, Kanunun içeriği üzerindeki Hükümet görüş
meleri esnasında Hükümette bulunmuyordum, fakat 
bu Kanunun getirilişindeki anadüşünce, bugüne kadar 
benden önceki konuşmacının da dile getirdiği gibi, 
kamu konutlarındaki kira uygulamasından bakım, 
onarıma kadar, dağıtımına kadar kuruluşların kendi
lerinin ortaya koydukları kıstaslara göre farklı uygula
malar vardır. Bu Kanun bu farklı uygulamaları orta
dan kaldırmak için getirilmiştir ve ayrıca kamu ko
nutlarına, bu Kanun teklifinin yapıldığı tarihten 
farklı olarak bugün daha büyük bir önem verilmek
tedir. Memur lojmanları politikası ortaya konmuştur. 
Hükümet Programımız içinde, memurlarımızı lojmana 
kavuşturma yönünde maddeler vardır ve bu maddeler 
bugün uygulama safhasına konmuştur. 1982 yılındaki 
yapılan çalışmalar neticesinde, bunun ilk önemli be
lirtilerini Birinci Devlet Mahallesi diye hepimizin bildiği 
Saraçoğlu mahallesinden sonra ikinci, üçüncü ve dör
düncü devlet mahalleleri Ankara'da bu yıl başlanıl
madır, temeli atılmaktadır. Nitekim, üçüncü Devlet 
Mahallesinin temelleri atılmıştır. Sekizyüz konutluk 
bir mahalledir. Bu, Ankara'da Çankaya'nın arkasın
daki Oran sitesinin yakınındaki bir yerde temelleri 
atılmıştır. 

Yine, önümüzdeki hafta, Sayın Başbakanımızın da 
bulunacağını tahmin ettiğim bir günde, yani 8 Ağus
tos Pazartesi günü Sincan Eryaman'da dördüncü Dev
let Mahallesi, ki üç bin konutluk bu mahallenin 
bir kısmının temeli atılacaktır. Yine Ankara'da ikinci 
Devlet Mahallesi de Çankaya'da yaptırılacaktır. Bu-
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nun yapımı Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yürütülmektedir, 

Bu memur lojmanları yalnız Ankara'da değil, ül
kemizin çeşitli yörelerinde yaptırılmaktadır. Sekiz tane 
şehrimizde, ki şu anda isimlerini tek tek vermeyi is
temiyorum, ellişer dairelik memur lojmanları Bayın
dırlık Bakanlığınca yaptırılmaktadır. Yine bu memur 
lojmanları yalnız şehirlerde veya ilçelerde değil, köy
lerde de başlatılmıştır. «Köy Lojmanları» ismi al
tında, köye hizmet götüren öğretmenlere, sağlık per
soneline ve benzeri personeline de faydalı olabilmek 
için kırk adet konutta bu sene köylerde başlatılmak
tadır ve bu konutların yapımını da yine Bayındırlık 
Bakanlığı üstlenecektir. 

Ülkemizde yaklaşık olarak şu anda kamu kuru
luşlarının elinde 150 bine yakın konut vardır. Bu 
konutların ülkemizdeki dağılımı farklılık göstermek
tedir. En yüksek seviye % 35 ile Mardin'e, en düşü 
seviye, % 3,5 ile Ankara'dadır. Yani memurlarımızın 
Mardin'de % 35'i memur lojmanlarında oturmaktadır, 
bu oran, Ankara'da % 3,5'tur. Alınan önlemlerle on 
yıllık hazırlanan bir program çerçevesinde bu memur 
lojmanları programı hızlı bir şekilde geliştirilecektir. 
1983 yılında bir deneme mahiyetinde belirli bir miktar 
ödenek ayrılmıştır, 1984 yılından itibaren bu ödenek 
daha fazla ayrılacaktır. 

Genelde memurlarımıza kiralık lojman edinmede 
gayretler 1980 yılından beri artmış, çeşitli Bakanlık
ların bütçesine özel ödenekler konularak konut edin
meleri sağlanmıştır. Şimdi 1984'ten sonra bunun tek 
elden yönlendirilmesi ve yapılması yönünde de gay
retler vardır. Bu Kanun, kiralanmasını, bakımını, iş
letilmesini hedef almıştır ve hakikaten yeknesaklığı 
sağlayacaktır; bu bakımdan, faydalı olacağına inan
dığım bir Kanundur. 

Takdir sizlerindir; teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Birinci madde ile ilgili olarak sormak isteyen 

Sayın Tutum'dan başka var mı efendim?.. Yok. Bu
yurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; değerli üyeler; 
Bu Kanun Tasarısının başlığı, «Kamu Konutları 

Kanunu Tasarısı» biçiminde ifade edilmiştir. Kamu 
konutları denilince, benim aklıma, yalnız, bu Ka
nunda belirtilen unsurlar gelmemektedir. Birinci sorum, 
eğer kamu konutları bu Tasanda ele alındığı biçi
minde düşünülüyor ise, bu Tasarının isminin Kamu 
Konutlarının Yönetim ve Tahsis Usulüne Dair Kanun 
olması gerekir. Acaba, eğer konu bu Tasarıda alın

dığı biçimde düzenlenecekse isminin de ona göre 
düzeltilmesi gerekmez mi? 

İkinci sorum: Kamu Konutları Kanunu Tasarısı, 
bana göre kapsayıcı; fakat bu kapsamdan, yani Ta
sarının ele aldığı kapsamdan daha geniş biçimde ele 
alınmasını gerektirir. Devlet Memurları Kanununun 
193 üncü maddesinde sözü edilen özel kanun bu 
kanun olamaz mıydı?.. Üçüncü sorum bu. Devlet 
Memurları Kanununun 193 üncü maddesinde, Devlet 
memurları için lüzum ve zaruret görülen yerlerde 
kiralık konut ihtiyaçlarının nasıl sağlanacağı belirtil
mektedir. Mademki başlığı «Kamu Konutları Kanun 
Tasarısı»dır. O zaman Devlet Memurları Kanununun 
193 üncü maddesinde kiralık konut ihtiyaçlarının 
saptanmasına ve sağlanmasına ilişkin olarak çıkarıla
cağı vaat edilen özel kanun bu kanun olamaz mıydı?.. 

Son sorum: Memurların yalnız kiralık konut ih
tiyacı değil, mülk konut ihtiyacının da nasıl karşılana
cağının Kamu Konutları Kanun Tasarısında göste
rilmesi ve düzenlenmesi daha isabetli olmaz mı?.. 
Bu soruma ilişkin olarak da bu düşüncelerle kapsam 
yeniden belirlenmek üzere, Tasarının bütününün geri 
çekilerek bu dediğim kapsamda geniş bir biçimde 
bu konunun ele alınması hakkında Sayın Hükümet 
ne düşünmektedir? 

Bunu arz etmek istedim; teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. So

rularınız kapsamla mı ilgili efendim?.. Sonunda söy
lediğiniz cümleye göre kapsam maddesinde bir değişik
lik söz konusu olmalıdır diyorsunuz. 

CAHİT TUTUM — Amacı da ilgilendiriyor Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Çünkü, henüz 1 inci maddeyi, yani 
amaç maddesini görüştüğümüz için, sonunu bağlama 
bakımından sanki kapsamla ilgili gibi geldi bana da; 
mamafih Hükümetten veya Komisyondan soralım 
efendim. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon, buyurun efen
dim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Kamu Konutları Kanun Tasarısı, kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait olan ya da bu kurum ve kuruluş
larca kiralanan konutların tahsis biçimi, oturma sü
resi, kira durumu, bakım, onarım ve tahliye; tahsis, 
oturma ve tahliye ile ilgili hükümleri kapsamaktadır. 

•4-

Bir noktada çerçeve kanun niteliğindedir. Nitekim, yö
netmeliğe atıfta bulunma durumu da söz konusudur, 
ilerideki maddelerde sunulacağı üzere. Biz «Kamu 
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Konutları Kanun Tasarısı» başlığını oturma, tahsis, 
tahliye biçimi, onarım, bakım gibi birbirinden farklı 
hususları başlıkta yazamayacağımız için, başlığı uy
gun bularak getirdik. Aksi takdirde, (Sayın Tutum'un 
spesifik bir önerileri olmamakla birlikte, görüşlarine 
hak veriyoruz tabiî.) «Kamu konutlarının tahsisi, ki
rası, kira bedeli, bakımı, onarımı, korunması, yöne
timi ve tahliyesiyle ilgili kanun tasarısı» gibi bir isim 
bulmamız gerekecekti. Halbuki bunun yerine, «Kamu 
konutları» deyiminin hepsini kapsayacağı, kanunun 
içeriği itibariyle ne demek istediğini ortaya koyması 
bakımından bu başlığın da bir anlam ifade edebi
leceği düşüncesine ulaştık ve bu başlığı uygun bul
duk; arz ederim efendim. 

İMAR VE İSKÂN ©AKANI AHMET SAM
SUNLU — Ben de birşeyler söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Üç tane so
ru vardı, herhalde diğerlerini siz cevaplandıracaksı
nız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM 
SUNLU — Bu sorulardan birincisine ben şu bilgiyi, 
cevabı vermek isterim : Kanunun ismi oldukça geniş 
kapsamlı ve yerindedir. Belki içeriği biraz daha ge-
nişletilirse, Sayın Tutum'un bekleyişine cevap vere
bilir. Benim ve Komisyon üyesi arkadaşlarımın mad
de 9'da getirmeyi düşündüğümüz bazı maddeler ora
da yer alabilir. Esasında şunu dile getirmek duru
mundayım : Bu Kanun benden önceki dönemde ve
rildiği için • Maliye Bakanlığı gelmiş, bizim de Bütçe 
Komisyonuyla bir ilişkimiz olmuştu. Bu bakımdan, 
bence önemli bir isimdir. İcabında maddelerde takvi
yeler yapılabilir, ismin değişmesini ben şahsen uygun 
bulmuyorum; ama takdir Yüce Kurulundur. 

ikinci konu, nasıl sağlanacağı üzerinde yine bazı 
öneriler verilebilir, genişletilebilir. 

Üçüncü konunun, mülk konutlarının nasıl sağla
nacağının buraya girmesine gerek olduğuna inanmı
yorum. Çünkü mülk konut edinme çeşitli yollarla 
olabilmektedir, çeşitli kanunlar vardır. Bunun buraya 
girmesine gerek olduğuna inanmıyorum. Toplu Konut 
Kanunu var, Sosyal Sigortalar Kanunu var, çeşitli 
bankaların kanunları var; mülk konut edinmede bir 
memur veya diğer kısımlar içinde ayırım yapmak ye
rine tüm vatandaşları konut edindirme yolunda teş
vik edici önlemleri başka yasalarda yerleştirmek ye
rinde olur düşüncesindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, 1 inci maddeyle ilgili olarak Sayın 

Genc'in bir önergesi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kamu Konutları Yasa Tasa-

ısının 1 inci maddesinin ikinci satırındaki «yöneti
mine» kelimesinin «yönetimi» olarak değiştirilerek, 
bu kelimeden sonra «ile kamu kurum ve kuruluşla
rında çalışıp da kendilerine konut tahsis edilemeyen 
personele ödenecek kira tazminatına» ibaresinin ila
vesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
BAŞKAN — Sayın Genç, açıklamanız olacak her

halde, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Konut, bugün memurlar için önemli bir destek un

suru haline gelmiştir, özellikle son fiyat artışları kar
şısında. Bugün konut fiyatlarının, kira fiyatlarının ar
tışı, özellikle belki kamu kesiminde normal aylıkla ça
lışan memurların % 90'ının maaşına eşit bir duruma 
gelmiştir. Bugün İstanbul'da, Ankara'da konut bul
mak, hele birçok konutları kiralamak da memurlar 
için olanaksız hale gelmiştir. Özellikle sizler de belki 
duymuşsunuzdur, bugün birçok semtlerde bir senelik 
kirayı peşin ödemeden bir konut kiralamak mümkün 
değildir. 

Şimdi, daha önce bu Tasarının tümü üzerinde ko
nuşma yapıldığı için, bu Kanun Tasarısının tümü üze
rinde lütfen. Mümkün değil artık tümü üzerinde... 
mü üzerinde de birkaç görüşümü belirttikten sonra 
kendi önergeme geçmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sadece Önergeniz üze
rinde lütfen. Mümkün değil artık tümü üzerinde... 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, tamam, öner
gemle dolaylı olarak ilişkili. 

Bugün kamu konutlarının yapılmasında kanaati
mizce isabetli bir politika izlenmemektedir, özellikle 
kalkınmada öncelikli yörelerdeki birtakım illerde 
daha birtakım imar faaliyetleri tamamlanmamıştır. 
Mesela bugün Tunceli, Hakkâri veya bu gibi illerde 
daha şehir imar planları yeni çıkmıştır, belki de Hak
kâri'nin daha tasdikten bile çıkmamıştır. Yeni çıkın
ca, buralarda bir yapı yapma imkânı yoktur. Yapı 
yapma imkânı olmayınca konut da yapamıyor Dev
let. öncelikle, Sayın Bakanımız da burada olduğuna 
göre, bu konut yapmanın ön koşulunu teşkil eden 
imar faaliyetleri bu kalkınmada öncelikli illerde ön
celikle sağlanmalıdır. 

ikincisi : Zaten buralarda özel teşebbüs yeteri ka
dar konut yapmadığı için, Devletin, buraya gidecek 
memuru barındırabilecek bir konut yapması zorunlu 
hale gelmiştir. Aksi halde oraya görev yapmaya gi-
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den Devlet memuru açıkta kalmaktadır ve insancıl 
şartlan taşımayan birtakım yapılarda yaşama zorun
da kalmaktadır. Bu itibarla, özellikle bu şartların gi
derilmesi için de buralarda konut ve imar faaliyetleri
ne öncelik verilmesi zorunludur. 

Şimdi benim önergem şu sayın üyeler : Ben di
yorum ki, Devlet şayet kamu personeline eğer konut 
tahsis edemiyorsa, daha sonra verdiğim bir önergede 
de niteliğini belirttiğim Toplu Konut Kanununda ni
teliği belirlenen sosyal konut niteliğindeki bir konu
tun getirebileceği emsal kira bedelini buna tazminat 
olarak versin. Çünkü bugün uygulamada öyle birta
kım haksızlar yapılmaktadır ki; mesela eşlerin ikisi 
de hâkim, 1 inci derecede Devlet memuru maaşını 
alıyorlar. Eşlerin ikisi de hâkim olur ve 1 inci derece
de Devlet memuru maaşı alırsa, bunların eline net 
160 bin lira geçer. Bunlara konut tahsis ediliyor, öte 
tarafta, ayda 20 bin lira maaş alan bir memura her
hangi bir konut tahsis edilmiyor ve 20 bin liranın bu
gün insan hayatındaki geçim seviyesinin ve niteliği
nin ne olduğunu hepiniz takdir ederseniz. Yani bu
gün artık Devlet memurları kasap dükkânına gireme
mektedir, bu kesindir sayın üyeler... Eğer içinizden 
bir kasap dükkânına gideniniz varsa, göreceksiniz ki, 
oraya geliyor vatandaş 100 gram 200 gram kıyma is
temektedir. Bunlara ben kendim canlı olarak şahit 
olduğum için ve vicdanım da sızladığı için, insan is
ter istemez o manzara karşısında utanıp dükkânı terk 
etmek zorunda kalıyor. Bu derece müşkül; geçim 
şartlan memurları müşkül duruma düşürmüştür. 

Bu itibarla diyoruz ki, memurları hiç olmazsa ya
şam şartlarını artırmak için bir kira tazminatı öden
mesi zorunlu hale gelmiştir. Şimdi denilebilir ki; efen
dim, bizim bütçe imkânlarımız müsait değil. Ben mü
sait olduğunu iddia ediyorum. Nasıl ediyorum?.. 

Şimdi, her gün gazetelerde görüyorsunuz; Sayın 
Hükümetimiz ve özellikle Maliye Bakanımız şahıs 
şirketlerini kurtarma peşindedir. Gazoz imal eden 
Şirketlerin sahiplerine 73 milyar lira para vermektedir. 
Birtakım özel kişilere para vermişlerdir, MEBAN'a 
9 milyar lira vermiş, TRANS-TÜRK'e kendileri 25 
milyar lira veriyorlar, özel iki tane bankaya 75 mil
yar lira kaynak temin etmişlerdir... 

AKİF ERG1NAY — Daha verilmedi efendim. 
KAMER GENÇ — Verildi efendim verildi, ben 

biliyorum. 
BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayınız 

lütfen. 
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KAMER GENÇ — Şimdi, ne kadar kamu perso
neli vardır?.. Bunlara konutun yüzde yüzü kadar taz
minat verilmez; ama yüzde 50 tazminat verilebilir, 
yani böyle getirip de Devletin parasını birkaç tane 
aile şirketine vereceğine, önce Devletin faaliyetlerinin 
aynası olan, Devleti ayakta tutan, Devletin faaliyet
lerine yön veren memurlarına verilmelidir bunlar. 
Bir yandan bunlara para verirken, ondan sonra Dev
let memurlarından böyle hiç olmazsa onların hayat 
şartlarını iyileştirici bir davranıştan çekinmek bence 
Devlete sahip çıkmak anlamına gelmez. Bu itibarla 
kaynakta vardır; ama bu sene kaynakta yoksa önü
müzdeki sene verebilirler. 

Bu itibarla muhakkak ki, memurların durumunu 
biz ferahlatacak bir yol izlemek durumundayız. Son
ra eşitlik ilkesine de aykırıdır. Bir memura konut ve
riyorsunuz ötekine vermiyorsunuz, diyorsunuz ki, 
Devletin imkânları bu, bu kadar ancak verebiliyoruz. 
O zaman Devletin inşaat yapma imkânı yok veya 
satın alma imkânı yok denmiş oluyor. O zaman im
kânı yoksa, ötekine de burada bir tazminat verelim. 
Bu, memurun en doğal hakkıdır. Aksi takdirde me
mur aldığı maaşın yüzde yüzünün büyük bir kısmı
nı kiraya yatırmak zorunda kalacaktır. Geçim sıkın
tısı içinde olan bir Devlet memurunun veya bir ka
mu personelinin de geçinme imkânı da bu kadar zor 
şartlar içerisinde olunca, onun Devlette göreceği vazi
fenin zorluğu, sıkıntısı elbette vatandaşa aksedecek
tir. Devlet memuru dairede doğru dürüst çalışmaya
caktır, vatandaşa karşı iyi muamelede bulunmayacak
tır. Çoluk çocuğunu geçindirmek için mecbur olarak 
ne yapacaktır, gayrî meşru yollara başvurma zorun
luluğu duyacaktır. Bu itibarla biz bunun bir tedbirini 
almak zorundayız ve bu eşitlik ilkesinin de gerektir
diği bir zarurettir. 

Bu itibarla ben Sayın Genel Kurulunuza, özellikle 
memurlar için çok ferahlatıcı ve aynı zamanda sosyal 
adaleti temin edici olan bu önergemin kabul edilme
sini istiyorum ve kaynağını da size gösteriyorum. Sa
yın Hükümetimiz ikide bir işte vasıtalı vergilere baş
vurmaktadır; benzin, akaryakıt, tekel maddeleri fi
yatlarını artırıp vergilerini o yolla toplamaya gitmek
tedir. Yine Vergi Affı Kanunu Tasarısı ile birçok 
firmaların milyarlarca liralık kredi borçları affedildi, 
vergi borçlan da affedildi de tahsilat mı yaptı?.. Ha
yır. Yine gazetelerde görüyorsunuz; efendim çiftçi
nin mahsulünün bedeli ödenmiyor.x Maliye Bakanı 
dedi ki, «Efendim, ben bu Vergi Affı Kanununu ge-
tirirsem, işte büyük miktarda para toplanacak, fe-
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rahlık getireceğim...» Yine müteahhidin borcu öden
miyor, işçinin kıdem tazminatı ödenmiyor, yine çift
çinin taban fiyatı ödenmiyor. Bu paralar tahsil edil
diyse nereye gitti?.. Demek ki, o Vergi Affı Kanun 
Tasarısıyla amaçlanan vergi tahsilatını hızlandırmak 
değil, bazı kişilerin vergi borçlarını affetmek amacı
na yönelik olduğu böylece ortaya çıkıyor; yani bir 
yandan kendisine hizmet veren Devlet memurunu sı
kıntıya sokarken, öte yandan büyük vergileri affet
mek veyahutta çeşitli kaynaklardan toplanan paraları 
belirli şahıs şirketlerine kanalize etmek, bence doğru 
bir hareket değildir. Ben önergemin haklı olduğuna 
inanıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Genc'in önergesinin lehinde veya aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon görüşünüzü bildirin efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Savın Genc'in önergesi hakkındaki esasa müteal
lik görüşlerini cevaplandırmayacağım. Yalnız eli
mizde bulunan Kanun tasarısı kamu konutlarının tah
sisini, oturma biçimini ve tahliyesini ihtiva eden bir 
Kan^n tasarısıdır. Bütçe tekniği ve malî mevzuat açı
sından buraya oturmak imkânı yoktur. Sayın Genc'in 
önerpesini, Kanun tasarısıyla ilgili olmaması sebe-
bivle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Başkan, bu konu Sayın Komisyon 
Başkanının söylediği gibi, daha çok personel kanu
nunu veya malî konuları içeren bir kanun taslağında 
veya bütçe kanununda yer alabilecek bir konu bura
da görüşülen konu; konutların tahsisi ve işletilmesiy
le ilgili bir kanun tasarısıdır. Diğer konular hakkında 
bilgi vermeye kalkışılırsa, uzun bir tartışma ortamı 
doğabilecektir. Ben, Sayın Genc'e kişisel olarak da bu 
konuların bazılarına cevap verebilirim. Genel bazı ko
nuları da direk Maliye Bakanını ilgilendiren konulardır. 
onun için ben Yüce Genel Kurulu fazla işgal etmek 
istemiyorum; ama verilen teklifin madde 1 ile değil de 
başka bir kanun ile düşünülebileceğine inanıyorum. 

Onun için Hükümet olarak önergeye katılamıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet olarak önergeye katılmı
yorsunuz. Teşekkür ederim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, usul meselesi 
üzerinde efendim... 

BAŞKAN — Efendim bunun usulü yok. 
KAMER GENÇ — Hayır; ama konunun esas 

gecikmesinin Bütçe Kanunu ile ilgisi yok efendim. 
BAŞKAN — Efendim, siz bunun burada olduğu

nu ifade ediyorsunuz, Hükümet ve Komisyon da bu
rada olmadığını söylüyor. Demekki meselenin çözüm 
yerinin burası mıydı değil miydi diye saatlerce tartış
maya gerek yok, bunun manası yok. Burada olup ol
madığına veya bir başka madde de olup olmadığını 
Yüce Genel Kurul karar verecektir efendim. Mesele 
budur; Genel Kurulun kararı bizim için saygıdeğer
dir. 

Sayın üyeler; Sayın Genc'in önergesine Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılmadıklarını beyan et
mektedirler. önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Birinci madde ile ilgili bir düzeltme istemi var 
mı?.. 

Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKI CEBECİ — Sayın Başkanım, çok 

küçük bir değişiklik arz edeceğim. Birinci madde «Bu 
Kanunda Amaç» diye başlıyor. Burada «bu Kanunun 
amacı» demek daha uygun geldiği gibi, şimdiye ka-
darki kanunlarda kabul ettiğimiz metinlerle de uy
gunluk sağlanmış olur. Bu Kanunda amaç deyince 
sanki kanun var da; bu kanunda amaç; «bu Kanunun 
amacı» olması gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyorlar 

mı?.. Katılıyorlar. 
Dolayısıyla bu maddenin başlığını «Bu Kanunun 

Amacı» yapıyoruz. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkanım, düzeltme 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Son maddedeki ilkelerde 

ve nitelikleri deniyor. Bu birisi yönetime ilişkin ilke
ler oluyor; ama yönetime ilişkin nitelikleri gibi, bir 
anlam taşıyor. Şöyle olmalı; ilkelerde ve niteliklerde 
beraberliğin sağlanmasıdır olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon... 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılıyorlar. Burada; ilkelerde ve niteliklerde beraber
liğin sağlanmasıdır biçiminde değiştirdik ve maddeyi 
bu şekilde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) Genel ve katma bütçeli idareler, II özel İda

releri ve Belediyelerle bunlara bağlı müesselerde, 
b) Kamu îktisadî Teşebbüslerinde, 
c) özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği 

yetkiye dayanılarak kumlan banka, kurum ve kuru
luşlarda (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları hariç) 

d) Kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıkla
rında, Beden Terbiyesi bölge müdürlüklerinde; 

e) Yukarıdaki bentlerde sayılan idare, teşekkül, 
kurum, kuruluş ve bankalar tarafından sermayeleri
nin yarısından fazlasına iştirak sureti ile kumlan te
şekküllerle, bunların aynı nispette iştiraki olan mü
esseselerinde dönet sermayeli kuruluşlarında, birlikle
rinde ve işletmelerinde;, 

Çalışan kendi personelinin yararlanmasına ayrıl
mış kamu konutlarını kapsar. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Som sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Düzeltme istemi var mı efendim? 
M. FEVZt UYGUNER — Müsaade eder misiniz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner'in düzeltme istemi 

var. Başka, düzeltme istemi var mı efendim?.. Yok. 
Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkanım; 
maddenin (c) bendinde parantezle ifade edilen bir bö
lüm var. Bu kısım (c) bendinin baş tarafına konulup 
parantez kaldırılabilir. Parantezler yüksek malumları 
olduğu üzere, kanun yapma tekniğinde istenmeyen, 
lüzumsuz bazı işaretlerdir. 

Madde şöyle olabilir; 
«Kamu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç ol

mak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak kumlan banka, kumm ve 
kuruluşlarda» dersek parantez kalkmış olur, cümle 
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gayet sağlam bir yapıya kavuşmuş olur. Bunu arz et
mek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Komisyondan soralım efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet de kabul ediyor mu? 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet de kabul ediyor. 
(c) fıkrasındaki, «Kamu kummu niteliğindeki 

meslek kuruluşları hariç» ibaresi parantez içindeydi. 
Parantezi kaldırıp bunu başa alıyoruz, «Olmak üzere» 
ibaresini de ekliyomz ve cümleyi bu şekilde devam et
tiriyoruz. 

2 nci maddeyi bu düzeltilmiş biçimi ile oylarınıza 
sunuvorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir efendim. 

3 üncü maddeyi okutuyomm : > 
Yararlanma şekline göre konut türleri 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren ko
nutlar : 

a) Özel tahsisli konutlar; 
Temsil özelliği nedeni ile yönetmelikle belirtilecek 

makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilecek özel ni
telikteki konutlardır. 

b) Görev tahsisli konutlar; 
Görevin önemi, yetki, sorumluluk gereği puan sı

rasına bakılmaksızın tahsis edilecek konutlar; 
c) Sıra tahsisli konutlar; 
Belli bir puanlama esasına göre tahsis edilecek ko

nutlardır. 
d) Diğer konutlar; 

Meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zor
lukları olan, ulaşım imkânları kısıtlı ve başkaca iskân 
imkânı bulunmayan hudut karakolu, istasyon, rasat, 
irtibat, gözetleme, araştırma, inşaat, bekçilik gibi nor
mal çalışma saatleri ile sınırlandırılması kabil olma
dan, görev başında bulunmayı gerektiren hizmetler 
için, bu görev yerinde inşa ve tefrik edilmiş bina, ba
raka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş 
veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konut
lardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. 
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Sayın Öney söz istiyorlar. Başka söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Yok. 

Kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın öney, buyurunuz. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinde kamu ko

nutları belli niteliklerine göre dörde ayrılmış vazi
yette : 

Birinci niteliktekiler, «Özel tahsisli konutlar» di
ye belirleniyor ve burada bu konutların» Temsil özel
liği nedeni ile yönetmelikte belirtilecek makam ve 
rütbe sahiplerine tahsis edilecek özel nitelikli konut
lar» olduğu ifade ediliyor. 

ikinci bölüm, «Görev tahsisli konutlar» dır. Bu 
da, «Görevin önemi, yetki, sorumluluk gereği puan 
sırasına bakılmaksızın tahsis edilecek konutlar» diye 
belirleniyor. 

Şimdi ben zannediyorum ki, bugünkü tatbikatta 
da böyle temsil özelliği bulunan görevleri üstlenmiş 
olan kişilere özel konutlar elbette verilmektedir, tah
sis edilmektedir. Başbakanlık konutu gibi, Genelkur
may Başkanlığı Konutu gibi veya sanırım Büyük El
çiliklerin de konutları böyledir; ama yine şuna ina
nıyorum ki, özel tahsis biçimiyle tahsis ettiğimiz bu 
konutlar da aslında kişinin şahsı ile ilgili değil, yani 
ismi ile ilgili değil, yaptığı görevle ilgilidir. Bir sayın 
başbakan, Başbakanlıktan ayrıldığı zaman herhalde 
Başbakanlık Konutunu da terk etmektedir. Temsil ni
teliği büyük olduğu için, ağır bir temsil niteliği üst
lendiği için böyle bir özel konutta kendileri ikamet 
etmektedirler; ama o görev sona erince o konut da 
tahliye edilmektedir zannediyorum. Büyük elçilikler 
keza öyledir. 

O halde, bu «Özel tahsisli konut» diye getirilmiş 
olan konut da aslında ikinciden, yani göreve tahsis 
edilmiş olan konuttan hiç farklı değildir kanısında
yım. 

Nitekim, Tasarının gerekçesine bakıldığı zaman 
3 üncü maddenin gerekçesinde açıkça, «Bu madde 
ile konutlar yararlanma şekline göre dörde ayrılmış
tır.» denmektedir. Gerekçede, «Devletin çok üst gö
revlerinde çalışanlara tahsis edilecek konutlara «Özel 
tahsisli konut» diyoruz diyorlar. Yani «Çok üst gö
revlerde» bulunanlara. Demek ki bu da görevle ilgi
lidir. 

Gerekçede, onun altında, görev tahsisli konutları 
da yine tarif ederlerken, yine «Görev nedeni ile puan 
sırasına bakılmaksızın tahsis edilen konutlardır» den

mektedir. Demek ki her ikisinde de görev esastır. O 
halde; bir genel müdür de o görevi yaptığı sürece 
görev tahsisli konutta oturacaktır, bir sayın başba
kan da o görevi yaptığı sürece Başbakanlık Konu
tunda oturacaktır. Benim anladığım kadarı ile özel 
tahsis, eğer gerçekten özel tahsis olsaydı, kişinin is
mine tahsis edilen bir şey olması gerekirdi, öyle de
ğildir; tamamen göreviyle ilişkili bir tahsistir. O hal
de bunlar niçin bu biçimde ayrılmıştır? Bunu anla
makta güçlük çekiyorum. Eğer tatmin edici bir iza
hat getirilemezse, özel tahsisli konut ayırımının Ta
sarıdan kaldırılması için, çıkarılması için bir önerge 
vermeyi de düşünüyorum. Onun için Sayın Başka
nım, Komisyonun ve Hükümetin bu konuda Yüce 
Kurulumuzu aydınlatmasını istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın Komisyon mevcut konuşmaya cevap verir 

misiniz?. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkanım, Sayın üyeler; 
özel tahsisli konutlar, Sayın öney'in de ifade buyur
dukları şekilde, en üst yönetimde bulunan, Devletin 
en üst yönetiminde bulunan makamlara tahsis edi
len konutlardır. Sayın öney'in ifadelerinde yer aldığı 
şekilde kişiye tahsis, kamu kurum ve kuruluşlarına, 
makam açısından mevki açısından mümkün değildir. 
Kişiye tahsis söz konusu değildir. Herhangi bir ma
kam, nasıl ki isme tahsis edilemezse, burada da tah
sis edilen konut makama, mevkiye tahsis edilecektir. 
Dolayısıyla (X) şahsına şu konut tahsis edilmiştir 
şeklinde zaten bir konu söz konusu olamaz; ancak 
en üst yönetimde bulunan, mesela Paris Büyük Elçi
liğine diye tahsis edilecektir. Özel anlamı budur. 

O bakımdan, şahsa tahsis söz konusu değil, ma
kama tahsis olduğunu ortaya koymak istiyorum. 
Görev tahsisli konutlar ikinci derecede önemli olan, 
görevinin önemi ikinci derecede kalan makamlara 
ya da mevkilere tahsisi yapılan konutlardır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALI DtKMEN — Soru sorabilir miyim?. 
BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Soru sormak isteyen sayın üyeleri kaydediyo

rum : 
Sayın Dikmen, Sayın Uyguner, Sayın Akkılıç ve 

Sayın Kantarcıoğlu soru sormak istiyorlar. 
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız var mı?.. 

Yok. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
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ALİ DİKMEN — Efendim; halen tatbikatta şüp
hesiz bu konut meselelerinin bazı sorunlar yarattığı 
malum. 

Şimdi burada «Özel tahsis görevi» var. Acaba bu 
uygun üuşuyor mu? bunun hepsine birden burada 
madem ki «Makama tahsis» deniyor, niçin makama 
tahsis değil de, makamın görevine göre konutları sı
ralıyoruz? Çünkü «Görev tahsisi» derseniz, bunun 
biraz daha sorunlar yaratacağı kanısındayım; o ba
kımdan arz ediyorum. Yani, görevi alacaksınız, bir 
makamın mutlaka bir görevinin icabı, sorun yarata
cak bir lojman tahsisi durumuna düşürmez mi? «özel 
tahsis» diyorsunuz, makamdan bahsediyorsunuz. Böy
le olunca karışıklık yaratır mı yaratmaz mı? Sormak 
istediğim nokta burasıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen, 
Komisyondan soralım efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, Sayın üyeler; özel 
tahsisli ve görev tahsisli isimleri altında ikiye bölün
müştür bu babdaki ayırım. Tabiî her ikisi de maka
ma tahsis şeklindedir. Ondan sonra, sıra tahsisli ko
nutlar ve diğer konutlar olarak daha sonra gelen ki
şilere, ya da normal kişilere tah'sis edilen, barınak
larda göreceğimiz şekilde alt kademelerde görev alan
lara tahsis edilen konutlar söz konusudur. Burada 
hakikaten «Görev tahsisli» deyince ve «Özel tahsis
li» ibaresini kullanınca birisi isme tahsis, öteki de 
unvana tahsis veya makama tahsis gibi bir durum 
ortaya çıkıyormuş intibaını veriyor. 

Ne var ki, başlıklar burada pek önem taşımıyor; 
en üst yönetimde bulunan kişilere özel olarak ve «Ki
ra bedeli» başlığı altında ki 5 inci maddede öngörül
düğü şekilde, bir ayrıcalık tanındığı için bu ayırıma 
gerek duyulmuş. Yani, bunların korunması bakımın
dan özel olarak bir hüküm de getirilmiş. Orada, mad
de 5'de müzakere buyurulacak. 

«Özel tahsisli konutlarla barınaklarda oturanlar
dan kira vesair bedeller alınmaz.» Halbuki, sıra tah
sisli konutlarla görev tahsisli konutlardan bu alına
cak. Yani Devletin, birinci seviyede görev yapan ki
şilerinden 5 inci maddeye göre kira bedeli ve diğer 
bedeller, ücretler alınmayacağından bu ayırıma ge
rek görülmüştür. İkinci derecede önemli olan, gene 
önemli olmakla beraber, ikinci derecede önem taşı
yan kişilerden bu bedeller alınacaktır; 5 inci madde
ye bağlı olarak bu ayırım yapılmıştır. Bu ayrımın 
yönetmelikte bariz şekilde ve hatalara sebep olma
yacak şekilde yapılacağı ve unvanların orada dökü-
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leceği bir gerçektir. O bakımdan, tatbikatta özel tah
sisli konutlar hangileri, görev tahsisli konutlar han
gileri diye bir tereddüte düşülmesi söz konusu olma
yacaktır. 

Arz ettiğim gibi, «Özel tahsisli konutlar» denile
cek; ileriki maddelerde yönetmelikle ilgili kısma ge
leceğiz, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yö
netmelik; orada denilecek ki, «Şu şu şu Devletin gö
revlileri özel tahsisli konutlardan faydalanır. Onun 
dışında kalanlar da görev tahsisli konutlara ait kılı
nacaktır.» Zaten sıra tahsisli konutlar da, belli bir 
puanlama esasına tabi tutulacak derecedeki memur
lara veya yetkililere tanınan konutlardır; orada her
hangi bir müşkülatımız söz konusu değildir, özel 
tahsisli ve görev tahsisli konutlar arasındaki tered-
dütü de çıkarılacak yönetmelik halledecektir efen
dim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, bir şey söylemek isterim; bu mesele maddede 
çözümlenmiştir Sayın Başkan, yönetmeliğe gerek 
yok. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon «Yönetmelik
ten» bahsediyor; çözümlenip çözümlenmediğini, mü
saade buyurun efendim, müsaade buyurun... 

Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Meseleye yanlış bir teşhis konmak eğilimi belir

di. Ben bunu hem düzeltmek hem de bu yanlışlığın 
düzeltilmesi için Komisyona sual tevcih etmek için 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Şimdi, madde dikkatle okunursa, (a) bendinde 
«Temsil özelliği nedeni ile yönetmelikte belirtilecek 
makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilecek özel ni
telikteki konutlardır.» Yani burada konutun niteliği 
söz konusudur. 

Özel nitelikteki konut nedir?.. Onu da 10 uncu 
maddemiz tespit ediyor. 10 uncu maddemizde, «Bu 
Kanun kapsamına giren kuruluşların özel kanunla
rındaki hükümlere göre, inşa edecekleri veya satın 
alacakları konutların brüt inşaat alanı Toplu Konut 
Kanununda sosyal konut için belirlenen alanı geçe
mez» der; bu normal konutlar içindir. Müteakip fık
ra (10 uncu maddedeki) bunun istisnasını teşkil edi
yor ve diyor ki, «özel tahsisli konutlar hakkında bu 
hüküm uygulanmaz.» Yani bu ne oluyor?.. Madde-
mizdeki, yani 3 üncü maddedeki «özel nitelikteki 

— 215 — 
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konut» oluyor. Yani bu da demektir ki, özel tahsisli 
konutlar özel nitelikte konutlar olacaktır ve 10 uncu 
maddenin birinci fıkrasındaki tahdit dışında yapıla
bilecektir; yani sosyal konut için belirlenen alanın 
daha üstünde. Mesela 100 metrekare ise, bugün için 
uygulamada sosyal konutun alanı, bu 120 metreka
re olabilecektir, hatta 160-200 metrekare de olabi
lecektir. Bu özel tahsisli konutlar, özel nitelikteki 
konutlar olacaktır; işin özelliği budur. Komisyon 
acaba bu şekilde mi anlıyor?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HÎLMl 

SABUNCU — Sayın Başkanım, işin bir yönü budur. 
Konutun niteliği burada vardır; «100 metrekareyi 
aşacak şekilde özel tahsisli konutların dışındaki ko
nutlar inşa edilemez» diyor; bu ayrı. 100 metrekare
nin altında olması durumunda da özel tahsisli ko
nut söz konusu olabilecektir. Mesela bir büyükelçi
lik için 100 metrekarelik alan belki bulunamayacak
tır konut için, veya başka görevli için; teşekkür ede
riz Sayın Uyguner'e; bu, işin bir yönüdür. 

Diğer yönü ise, Hükümetten tasarı geldiğinde 
9 uncu madde yönetmelik konusunda, «Bu Kanu
nun kapsamına giren konutlardan yararlanacak ki
şilerin (5) yılı aşmamak koşulu ile oturma süresi, 
5 inci maddeye göre belirlenmiş kira, puanlama, 
tahsis ve bakım, onarım, korunma vesair hususlar 
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle sap
tanır» diyerek 5 inci maddeye atıfta bulunmuştu. 
Biz, her halükârda diğer maddelere de atıfta bulu
nabileceği düşüncesiyle 5 inci maddeyi metnimizden 
çıkardık ve tüm Kanunun öngördüğü hususlarda 
çıkarılacak bir yönetmeliği uygun bulduk. 

Özel tahsisli konutlardan kim faydalanacak; ister 
100 metrekare olsun, ister olmasın; ister özel yapıl
mış olsun, ister olmasın; görev tahsisli konutlardan 
kim faydalanacak?.. Hükümetin de Komisyon çalış
maları sırasında (Geçen dönemdeki komisyon çalış
maları sırasında, bu dönemdeki komisyon çalışmaları 
sırasında) bize verdiği bilgiler yönetmeliğe terkedil
miş bilgilerdir. Yönetmelikte, burada da Sayın Uy-
guner'in işaret buyurdukları gibi, «Temsil Özelliği ne
deniyle yönetmelikte belirtilecek makam ve rütbe sa
hiplerine...» Arz ediyoruz efendim; «... yönetmelikte 
belirtilecek makam ve rütbe sahiplerine» Konu yö
netmelikle çözümlenmektedir; 9 uncu maddeyle baş
ka maddelerle değil, yönetmelikle... «Temsil özeliği 

nedeni ile yönetmelikte belirtilecek makam ve rütbe 
sahiplerine tahsis edilecek özel nitelikteki konutlar
dır.» Yönetmelikle belirlenecektir efendim. «Temsil» 
özelliği ön plandadır. Bir Genelkurmay Başkanı, bir 
Başbakan, bir Cumhurbaşkanı, daha, alt seviyedeki 
belki bir büyükelçi; bu konularda yönetmelikte be
lirtilecek makam ve rütbelere girmektedir. Bunlar, 
Bakanlar Kurulunun tercihine ve yönetmeliğe terk 
edilmektedir. Böyle uygun bulunmuştur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, şimdi 3 ün

cü, 4 üncü ve 5 inci maddeler birbirleriyle ilişkilidir. 
Bu nedenle; çünkü biraz evvel gerek soru soran ar
kadaşlar ve gerekse Komisyon Başkanı cevap verir
ken maddelere atıf yaparak konuştular. 

Burada, «Görev tahsisli konutlar» bendinde «Gö
revin önemi, yetki, sorumluluk gereği puan sırasına 
bakılmaksızın tahsis edilecek konutlar» diyor. Onun 
dışında, konuşmalarından da anlıyorum ki, bir ma
kam işgal eden ve benzeri kişilere ve memurlara tah
sis edilmesi gereken yerler, dolayısıyla binalar ve ko
nutlar oluyor. 

Halbuki bunun dışında, (Gerçi bizim komisyona 
da geldi orada da bir nebze değinmiştik; ama tam 
olarak açıklığa kavuşmamıştır) birçok araştırma ens
titüsü, laboratuvar ve çiftlik binaları vardır. Bunla
rın çoğu yerleşim bölgelerinin dışındadır. Nitekim, 
4 üncü madde için bu konuda bir önergem vardır; 
ama burayla da ilgili olduğu için, eğer Komisyonu
muz uygun görürlerse buraya, bunların dercinde 
mutlak zaruret vardır. Çünkü, ancak 4 üncü mad
dede atıf, hatta 5 inci maddede de öneriler bakımın
dan atıf yapılması uygun olur. 

Şöyle diyelim : 5 yılda çıkarılması söz konusu 
ise, yurt dışında ya da yurt içinde uzmanlaşmış, an
cak o kadroyu bir, iki, üç kişi doldurabilir, başka 
bir kişi dolduramaz. Bunları belki biz, emeklilik so
nuna kadar orada istihdam etmek isteriz, ki hizmeti 
gerçekten mükemmel şekilde yürütelim; ama biz bu
na beş sene sonra buradan ayrıl dersek, işte orada 
hizmet aksar ve bu konut tasarısı da hedefine ulaş
maz. Bu konuda oraya bu gibi müesseselerin bir bent 
halinde ithalini «Görev niteliği konutlar» şeklinde 
arzu ederler mi, uygun görürler mi; ki 4 üncü mad
dede verdiğimiz önergeye de bir mesnet teşkil et
sin?.. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyon, buyurun. 

, MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Efendim, Sayın Akkılıç'ın soru
larından sonra, kısaca bilgi arz etmeyi, maddenin 
geneli veya dört bölüm hakkında, uygun buluyo
rum 

Arz ettiğim gibi, özel tahsisli konutlar yönetme
likte belirtilecek birinci derecede temsil kabiliyeti 
olan kişilere tahsis edilecek konutlar. 

Görev tahsisli konutlar, bir genel müdür mesela 
veya bir bölgede defterdar, merkez şube müdürü, 
bölge müdürü gibi müdürlükler. Eğer bunlar da sıra 
tahsisli konutlarda şef, şef yardımcısı, muhasebeci, 
devlet memuru gibi, memurlar gibi diğer kişilerle 
puanlamaya girerlerse ki, puanlama esasını da biz 
yönetmeliğe terk ettik, çerçeve kanun olduğunu da
ha önce arz etmiştim, yurtta kendisinin, eşinin, baş
kalarının konutları var mı yok mu, akarı var mı 
yok mu, özel arabası var mı yok mu; kaç tane ço
cuğu var, başka bakmakla mükellef olduğu kişiler var 
mı gibi konular, sıra tahsisli konutlarda puanlama
ya giren konulardır. 

Diyelim ki, çok uygun durumda olan genç bir 
kişi bir bölge müdürlüğüne tayin edildi. Arabası var, 
İstanbul'da evi var, bakmakla mükellef olduğu kişi 
de yok, çocukları da yok akarı da var. Bu durum
da burada oturtamayacağız, onun yerine puanı ön
de diye getirip şefi oturtacağız. Bu bakımdan, görevi
nin önemi nedeniyle mutlaka onun oturması gereke
ceğinden, biz o lojmanı bölge müdürüne, defterdara 
tevdi edelim, bırakalım; onun dışında kalan, yetki
si itibariyle... Tabiî ki bu da yönetmeliklerle halle
dilecek bir mevzudur nereye kadar gelecek, belki 
Bakanlar Kurulu yönetmeliğinde bu konu değil, daha 
üst mevkiler halledilecek, daha sonra iç yönetmelik
lerle halledilecektir; çünkü maalesef belirtmek ge
rekir ki, Devlet Memurları Kanununda veya bütçe 
kanunlarında sıralanan memur unvanları veya yet
kili unvanları çok değişiktir. Kimi yerde daire baş
kanıdır, kimi yerde müdürdür, kimi yerde defterdar
dır, öteki yerde bölge müdürüdür. Bunları çöz
mek, özellikle ikinci maddede, kapsam maddesinde 
ortaya konulduğu şekilde, bu Kanunun kapsamının 
son derece geniş tutulması, bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarını almış olması sebebiyle, her birimin; 
örneğin bir iktisadî devlet teşekkülünün kendi içe
risinde görevinin önemini belirtmesi, dahilî bir yö--
netmeliğe terk edilmiş olabilecektir. Bölge müdürü 

orada oturacaktır, şube müdürü veya daire başkanı 
orada oturacaktır; ama onu puanlama esasına koy
madık. Bu bakımdan, «görevinin önemi» diye Tasarı
da ve Komisyonumuzun teklifinde ortaya konulan 
husus budur efendim. 

Sıra tahsisli konutlar ise, arz ettiğim gibi, daha 
alt mevkide olan, muhasebeci, şef yardımcısı, şef, 
yetkili memur, memur niteliğinde olan kişilerin; hat
ta müdür yardımcısı. Bazı yerlerde bir tane varsa 
bir bölge müdürünün, lojmanı, birkaç tane daha var
sa, oraya müdür yardımcıları da sokulabilir veya çok 
fazla sayıdaysa müdür yardımcıları dışarıda tutulabilir; 
birime göre değişir nitelikte olmasında yarar görüyo
ruz. Burada belirli puanlama esasına göre bunlar o 
yetkililere, o memurlara tahsis edilecektir. 

Diğer konutlar ise, meskûn yerlerden uzak, ula
şım imkânları kısıtlı, hijyenik şartlan tam olarak 
yerine getirilmemiş ve fakat mutlaka bir kişiyi, bir 
bekçiyi veya diğer bir görevliyi mesai saatlerinin, 
hatta ötesinde çalıştırma durumumuz var. Arz etti
ğimiz gibi, burada «Hudut karakolu, rasathane, irti
bat bürosu, gözetleme, araştırma, inşaat, bekçilik 
gibi normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması ka
bil olmadan görev başında bulunmayı gerektiren 
hizmetler için» diyoruz. 

Arz ettiğim gibi, Sayın Akkılıç'ın da görüşlerine 
burada cevaz veren bir durum vardır. Diğer Komis
yonların görüşlerinde de her komisyon kendi branşı 
içerisinde bu şekildeki yerlerde ilgili gördükleri, 
meskûn yerlerden uzak konulan yazmışlardır; fakat 
biz burada «gibi» deyimiyle ve bent içerisinde ta
nımını yapmamız açısından, daha fazla çiftliklerdeki 
bürolar vesair konuları ortaya koymadan, «... gibi 
normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil ol
madan görev başında bulunmayı gerektiren hizmet
ler» tanımı içerisinde ve bendin başındaki «Meskûn 
yerlerden uzak» konusuna girebileceği açısından ta
dat etmekten vazgeçtik, tanımını ortaya koyarak içi
ne olabilecek bir imkân yarattık. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Başkan...: 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruya mı cevap ve
receksiniz efendim?... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Sayın Akkılıç'ın sorusuna bir cevap verece
ğim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Efendim, Sayın Akkılıç'ın belirtmiş olduğu 
konu, 7 nci maddenin (b) fıkrasında zaten var. Gö
rev tahsisli konutlar olabilir böyle şehir dışında, çift
liklerde ve benzeri yerlerde veya diğer konutlar olur; 
bunlar da yazılır. «Tahsise esas olan görevin son bul
duğu tarihten itibaren» diyor. Yani, orada görev 
devam ettiği müddetçe ıburada kalabilir, bunu yö
netmelikler düzenleyecek; yani bu açıkça belirtil
mektedir. 

Ayrıca, eğer bazı konutlar boş kalırsa; bir çift
likte yeni tayin yok, beş yıl dolmuş, boş kalırsa, o 
da (e) fıkrasında, konut boşsa aynı kişiler tekrar 
müracaat edip orada kalabilecekler, bu maddede 
buna imkân sağlıyor. Sayın Akkılıç'ın sorusuna bunu 
bilgi olarak sunmayı istiyorum. 

Sayın Öney'in sorusuna, Sayın Uyguner geniş 
bir şekilde cevap verdiler. Bu özel tahsisli konut
lar, özel durumu olan konutlardır. Bunu görevle bir
leştirmek pek yerinde olmaz, geldiği gi'bi kabul edil
mesi daha uygun düşer. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bir açık

lama yapabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu'mı müsaadenizle 

dinleyelim de, belki o konuşma arasında cevap da 
gelmiş olur. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Gerek 'bu madde metni, gerekse Komisyonun ve 
Hükümetin vermiş olduğu cevabın kifayetsizliği, benim 
bu soruları sormama vesile oldu. 

Önce mevcut bir kanunu okuyorum: 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 194 üncü maddesi, 
«Kurumlar, kuruluş ve görev kanunlarında belirtilen 
yerlerde ve görevlerde çalışacak personeli için, kira 
karşılığı olmadan eşyalı ve eşyasız konut tahsis edebi
lirler. Bu konutların tahsis şekli ve idaresi, Başba
kanlık Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı 
tarafından birlikte hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 
onanacak 'bir yönetmelikle düzenlenir.» Bundan 
maksat, valilerin oturmuş olduğu, Başbakanın otur
muş olduğu (Bunlar özel tahsislerdir) konutlardır ve 
özel tahsisli konutlarda da noksan hüküm olduğu 
için bu kadar münakaşaya sebep olmaktadır. Şu 
halde özel tahsisli konut demek, temsil özelliği nede
niyle yönetmelikte belirtilecek makam ve rütbe sahip

lerine tahsis edilecek özel nitelikteki konutlar de
ğildir, bu noksandır. Kuruluş ve görev kanunlarına 
göre temsil özelliği; başına bu kelimeyi koymakta bü
yük fayda vardır. Hükümet ve Komisyon buna katı
lırlar mı?.. Birinci sorum bu efendim. 

İkincisi, görev tahsisli konutlar hakkında da Ko
misyon Başkanının verdiği bilgiler beni tatmin et
medi; çünkü görevin önemi diye bir şey ortaya çıktı, 
genel müdürden bahsedildi; halbuki planlara göre, şu 
anda 150-200 bin civarında olan binalarımızda bugün 
öğretmen lojmanları vardır, okulun bitişiğindedir ve 
bu özel tahsisli de değil görev tahsislidir; beş tane 
öğretmen dahi gelse okul müdürü orada oturmak 
zorundadır ve bu da dikkate alınmamıştır. Sadece 
«görevin tahsisi» dendiği zaman, genel müdür, genel 
müdür muavini; onlar üst kademe sayılmıştır. Eğer 
bu diğer konut ise ki, diğer konut da vardır, ikinci 
ev, üçüncü ev, dördüncü ev yapılıyor şu anda köyle
rimizde; o halde diğer konutlar bölümünde böyle 
rasat, irtibat, gözetleme yerine, bir de okul kelimesi
nin ilave edilmesi gerekirdi. Bu da noksandır, buna 
da katılırlar mı efendim?.. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
MALÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKANI HILMI 

SABUNCU —Efendim, Sayın Akkılıç'ın görüşlerinin, 
Sayın Bakanın da değindikleri şekilde etksik bir bö
lümünü cevaplandırdım, diğer bir bölümünü cevap
landırmadım; dördüncü maddede geleceğiz efendim. 
Kanunun tümünün mütalaasında daha iyi anlayabile
ceği kanısıyla ilgilendirerek maddeleri arz etme duru
munda kalıyorum. 

Bu Kanunun kapsamına giren özel tahsisli konut
lar ve görev tahsisli konutlar ile diğer konutlarda 
tahsise esas görevin devamı süresince, sıra tahsisli 
konutlarda ise, en çok beş yıl süreyle oturabilirler. 
Yani (a), (b) ve (d) bentlerinde görevin devamı sü
resince, (c) 'bendinde ise en çok beş yıl olarak oturabi
lecekler, birincisi bu efendim. 

ikincisi, Sayın Kantarcıoğlu'nun, «görevin önemi» 
deyimi üzerindeki görüşlerini açıklamakta fayda görü
yorum. Kuruluş kanunları gereğince dersek, daha önce 
de arz ettiğim gibi, yukarıda kabul ettiğimiz ikinci 
maddede «özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulan» diye bir ifade kullandık; 
yani sadece kanunla kurulmuyor bunlar, kanunlarla 
kurulanların dışına da taştık biz, tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde bir çerçeve kanun 
hazırladık. Eğer buraya kuruluş kanunlarında veya 
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kuruluş statülerinde diye yazarsak belki boşlukta 
kalabilir diye düşündük; fakat bunu Komisyon adına 
açıklıyorum, görevin önemli ilgili hiyerarşik kademe-
leme, bir kurum veya kuruluşun ilgili hiyerarşik ka-
demelemesi itibariyle uygun bulunacaktır. Mesela bir 
bakanlıkta daire başkanına belki lojman düşmeyebi-
lecektir; ama taşrada daha düşük mevkide bulunan 
kişiye düşebilecektir. Bunun karşılığında genel müdüre 
de bir bakanlıkta belki düşmeyecektir. Ancak bir 
iktisadî devlet teşekkülünde kesin olarak düşecektir, 
aynı zamanda o iktisadî devlet teşekkülünde arz et
tiğim gibi, biraz önce de şube müdürüne, bölge mü
dürüne de düşebilecektir. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun görüşlerine katılıyoruz, 
yalnız daha önce de arz etmiştim bu konuyu, sadece 
genel müdürden bahsetmiyoruz. Görevinin önemi, bu
lunduğu yerdeki görevinin önemi olarak düşünülmek
tedir. Dolayısıyla genel müdür olacaktır, daha ön
cede arz ettiğim gibi, şube müdürü veya bölge mü
dürü de olabilecektir; daire başkanı olabilecektir, 
defterdar olabilecektir. Öğretmen, tabiî okul müdür ü-
de olabilecektir. Müdür olabilir, müdür, genel müdür; 
fakat biz burada bunu tadat etmeye kalkarsak o 
takdirde bir kuruluşta bir daire başkanına görevinin 
önemi dolayısıyla sıraya sokmadan lojman tahsis 
edemezken, öbür tarafta kesin olarak lojman tahsis 
etme durumuyla da karşılaşabileceğiz. Hakikaten 
kapsamının çok geniş olması sebebiyle oldukça esnek 
olmak ya da kuruluşlara terk etmek mecburiyeti his
sedilen bir Kanun Tasarısıdır. O bakımdan arz edi
yorum, her kuruluşun kendi bünyesindeki görevinin 
önemi önemlidir. Görevinin gereği icabı... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «gereğine» ka
tılırlar mı?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — «Görevinin önemi gereği...» 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «önemi» yerine 
«gereğine» katılır mısınız?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — «görevinin önemi yetki sorumluluk 
gereği..» Zaten efendim, «gereği» burada geçiyor. 
«Görevinin önemi, yetki, sorumluluk, gereği, görevi
nin önemi gereğince puan sırasına bakılmaksızın tahsis 
edilecek konutlar». 

Bir konuda Sayın Kantarcıoğlu, «diğer konutlar
dan» bahsetmişlerdi, Sayın Kantarcıoğlu «diğer ko
nutlara» «okulu» da koyamazlar mı?., dediler. «Di
ğer konutlar» meskûn yerlerden uzak, sosyal ve 
ekonomik zorlukları olan, ulaşım imkânları kısıtlı olan 

konutlardır. Bu bakımdan okullar meskûn yerlerde 
olduğu için, belki sokmak imkânı olmayacaktır. 

Benim burada arz ettiğim hususlar dahili ve Ba
kanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle 
halledilecek konular olabilir, suples getirmek istedik, 
çerçeve kanun olduğunu daha önce arz etmiştim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili önergeler var, 

okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kamu Konutları Yasa Tasarı
sının 3 üncü maddesine aşağıdaki (e) bendinin eklen
mesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Kira tazminatı; Personelin görev yaptığı yerdeki 
bu Kanunun 10 uncu maddesinde niteliği belirtilen bir 
konutun emsal kira bedelini ifade eder. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte bulunduğumuz Sıra Sayısı 161 'e 1 inci 

ek olan Tasarının 3 üncü madde birinci fıkra (d) 
bendindeki «diğer konutlar» deyiminin «barınaklar» 
olarak değiştirilmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, bir açıklamanız ola
cak mı efendim?.. Buyurun. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, benim önergem, 
birinci önerge kabul edilmediğine göre artık anlamı 
kalmadı. 

BAŞKAN — Öyle işlem görecekti efendim; ama 
okutmak mecburiyetindeydik. Geri alıyorsunuz?.. 

KAMER GENÇ — Geri alıyorum ve işlemden 
kaldırıyorum efendim. 

BAŞKAN — Kaldırıyorum efendim, öyle yapa
cağım zaten. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Esas Kanun metni incelenirse görülecek ki, ta
nımlar kısmında «konutlar, bu Kanun kapsamına 
giren konutlar özel tahsisli konutlar, görev tahsisli 
konutlar, sıra tahsisli konutlar ve barınaklar» olarak 
ayrılmış bulunuyor. Biz Malî İşler Komisyonunda bu
nu değiştirmişiz «diğer konutlar» şekline getirmişiz. 
Gene üçüncü maddenin (d) bendinde bu görülüyor. 

Şimdi «diğer konutlar» ne?., «meskûn yerlerden 
uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım 
imkânları kısıtlı ve başkaca iskân imkânı bulunmayan 
hudut karakolu, istasyon, rasat, irtibat, gözetleme, 
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araştırma, inşaat bekçilik falan gibi, normal çalışma 
saatleriyle sınırlanması kabil olmadan görev başında 
bulunmasını gerektiren hizmetler için bu görev yerin
de inşa ve tefrik edilmiş bina, baraka, prefabrik yapı, 
şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş ka
ravan, kulübe ve benzeri konutlardır.» Kanunu hazır
layan Hükümet ilgilileri, bunlara bir konut demek; 
yani bir «diğer konut» demek yerine bir barınak 
demeyi yeterli bulmuş. Hakikaten bunun açıklamasını 
yapan Maliye Bakanlığı temsilcisi Millî Emlak Genel 
Müdür yardımcısı demiştir ki, mesela bir istasyonda, 
diyelim ki sınırda, Nusaybin'de bir demiryolundan 
ayrılmış bir vagon, buraya bir bekçi geliyor oturuyor, 
işte bunlar konut değil, barınak bunlar, yani orada 
bir konut yapmak imkânı olmadığı için barınılacak 
yer anlamına barınaklar demişler bunlara. Hakikaten 
bu yani başka bulamıyoruz biz orada, imkân bulamı
yoruz o sebeple barınılacak bir yere yerleşiyoruz. 
Şimdi buna «diğer konut» dersek ne oluyor?.. «Görev 
tahsisi konutlar, sıra tahsisi konutlar ve diğer ko
nutlar...» Bakınız şimdi arkadaşlar: 

Oturma süreleri hakkında 4 üncü maddeyi oku
yoruz. «Bu Kanunun kapsamına giren özel tahsisli 
konutlar ve görev tahsisli konutlar ile diğer konutlara 
tahsisi esas görevin devamı süresince.» 

Şimdi ne demek arkadaşlar bu?.. Hem özel tahsisli 
konutlar, hem de görev tahsisli konutlar, hem de 
bunun dışında kalan konutlar, onlar kim?.. Sıra tahsisli 
konutlar ve diğer konutlar. Şimdi şu kadar süre otu
rulur süresince sıra tahsisli konutlarda ise, en çok 
beş yıl süresi. Demek ki, ilk okunuşta kişi, burada 
hemen yanlışla muhatap oluyor, okuyan bir insan 
«diğer konutlar» cümleyi bitireceksiniz ki, onun ne 
demek istediğini anlayasınız. 

Nitekim, buna binaen evvelki tasarıda yine ilk 
bizim Genel Kurulda kabul edilmeyip, diğer komis
yonların mütalaası alınsın denilen birinci Malî İşler 
Komisyonu Raporunda 5 inci maddede «bu Kanun 
kapsamına giren» belki şu anda sizde yoktur 161 Sıra 
Sayılı Raporda «...özel tahsisli konutlarda diğer ko
nutlarda oturanlardan kira bedeli...» Şimdi bu hemen-
ce karışıklığa sebep oluyor. Yine ikinci fıkrasında, 
nitekim bugün bu yanlışlığa mani olmak için diğer 
konutlar sözünü söylememek için Komisyon diğer 
komisyonların teklifine uyarak 5 inci maddede, 3 üncü 
maddenin (a) ve (d) bendi, 3 üncü maddenin (b) 
bendi gibi, o konutların isimlerini yazmadan bentlerini 
yazmak mecburiyetinde kalmış; aksi takdirde biraz 
evvel söyledim, yanlışlığa sebep oluyor. Çünkü diğer 
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konutları büyük harflerle yazamazsınız. Bir cümle 
içerisinde daima yanlışlığa sebep olacaktır. Buna «di
ğer konutlar» demenin de hiçbir nedeni yoktur. Efen
dim, devlet memuru barınaklarda mı bulunsun sözü
nün yaratmış olduğu bir reaksiyondan ibarettir. Devlet 
memuru eğer sırasında hizmeti icap ediyorsa barınak
larda bulunur, bunlar konut değillerdir, barınılacak 
yerlerdir. 

O sebeple bendenizin önergesi, bunların yanlışlıklara 
sebep olmamak ve işin mahiyeti bulunmak sebebiyle 
«barınaklar» şeklinde Hükümetin söylediği istikâmette 
düzeltilmesini temin etmektir, inşallah hiçbir memu
rumuzu biz barınaklarda oturtmayız; bunun, bu ba
kımdan da burada yazılmasında fayda olduğu ka
nısındayım. Teklifimi bu sebeple yazdım. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 

Sayın Kırcalı'nın önergesinin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen sayın üye?.. Sayın Bayer aleyhinde. Bu
yurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Efendim, benim 
şahsî kanaatime göre, «barınak» kelimesi, devamlı 
iskân için tahsis edilen yer anlamına gelmemektedir. 

Bugün, kırsal alanda barınaklar, muvakkat iskân 
sahalarıdır. Halbuki Kanunun 4 üncü maddesinde 
«diğer konutlar» dediği zaman, bu konutlar; hudut 
karakolu, istasyon, rasat, irtibat, gözetleme, araştırma, 
inşaat gibi normal çalışma sınırlarıyla sınırlandırıl
ması kabil olmayan ve devamlı görev başında bulu
nacak kimseler için inşa ve tefrik edilmiş binaları 
kapsamaktadır. Bina, barınak olamaz; ama onun al
tındaki baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi ve
yahut karavan barınak olabilir. Kanunun esas maksadı 
devamlı iskândan bahsetmektedir. Devamlı iskân edilen 
yerde de barınak olmaz; bu bakımdan önergenin red
dini istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 

Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 
lütfediniz efendim. 

MALÎ ÎŞLER KOMtSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Efendim, Komisyonumuzda müzakere edilirken, 
«barınak» kelimesini biraz psikolojik bakımdan uygun 
bulmadık; bir. 

İkincisi; «barınak» kelimesi daha çok çok hijyenik 
şartlardan yoksun olan yapıları ifade etmektedir. Hal
buki olabilir ki, hijyenik şartları yerinde, teknik açıdan 
«barınak» kelimesini aşan ve fakat tanıma giren binalar 
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da olabilir. «Diğer konutlar» demeyi bu iki bakımdan 
uygun bulduk. 

Oturma süreleriyle ilgili 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasını Sayın Kırcalı yarısına kadar okudular. 

«Bu Kanunun kapsamına giren özel tahsisli ko
nutlar ve görev tahsisli konutlar ile diğer konutlarda 
tahsise esas görevin devamı süresince, sıra tahsisli 
konutlarda ise...» dediğimize göre, diğer konutların 
ne olduğu ayan beyan ortada bulunmaktadır. 

Geçen dönemde Komisyonumuzun Başkanlığını 
yapan Sayın Kırcalı'nın, bu konudaki raporumuzda 
ve metnimizde yer alan değişiklikle ilgili herhangi bir 
muhalefeti de yoktur. Usulî açıdan da; oya koyup 
koyamamanız açısından arz ediyorum efendim. 
Önergeye katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeye katılıyor 

musunuz efendim? 

İMAR ve İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Komisyonun görüşündeyim. Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Kırcalı'nın öner-, 
gesine Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan 
etmektedirler. Önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir efendim. 

RAGIP TARTAN — Önergenin oylanmaması 
lazım. 

BAŞKAN — Efendim, oylanmaması lazım de
meyin. O zaman Komisyon Başkanı olarak bir tasarı 
gelmiş, geri dönmüş; yeniden işleme tabi tutulmuş 
ve tekrar huzurunuza gelmiştir. Mesele çok daha 
değişiktir. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz bir şey söylemek isterim: Komis
yonlar yeniledikleri zaman, tekabbül ederler yeni 
aldıkları tasarıları, içtüzüğün bu maddesi önemlidir. 
Ancak, diğerleri bunu tekabbül ederek savunma 
hakkına sahiptirler. Bu sözün anlamı budur. Doğru 
işlem yaptınız. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı daima 
doğru işlem yapmaya gayret göstermektedir. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgili düzeltme istemi 
var mı efendim?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

Oturma süreleri \ 
MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren 

özel tahsisli konutlar ve görev tahsisli konutlar ile 
diğer konutlarda tahsise esas görevin devamı süresince, 
sıra tahsisli konutlarda ise en çok 5 yıl süreyle oturu
labilir. 

Kurumlar bu süre 3 yıldan az olmamak şartı ile 
kısaltabilirler. 

Başka bir kuruma ait konutlardan yararlanmasına 
izin verilenler bu Kanunda öngörülen şartlar ve izin 
süresinde oturabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir di
yeceğiniz?.. Yok. Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. 
Sayın Uyguner, Sayın Öney ve Sayın Yarkın. Başka 
efendim?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Uyguner buyurunuz efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
4 üncü maddenin ilk fıkrasında, «en çok 5 yıl 

süre ile oturulabilir» hükmü yer alıyor. Bu, çok kesin 
bir hüküm. Şimdi şöyle bir durum hâsıl olabilir, bil
hassa küçük yerlerde. Mesela Ankara, İstanbul gibi 
büyük merkezlerde hiçbir zaman konut ihtiyacının 
peşinden yetişilemez. Dolayısıyla konut ihtiyacı olan
lar fazla olacaktır; ona nazaran konut daha az ola
caktır ve beşer yıl sıra ile bunları oturtmak gereke
cektir. Ancak, memur konutu ihtiyacının tümden kar
şılanması hedef tutulduğuna göre ve küçük yerleşim 
merkezlerinde bu ihtiyacın karşılandığını düşünelim. 
Yani (a) kasabasında veya (a) ilçesinde konut ihtiyacı 
memurlar için tümden karşılanmıştır veyahutta memur
ların tümü, memurlar için tahsis edilen konutta otur
maktadırlar. Şimdi burada başka bir talip yok ki 
beş yıl kalsın orada, beş yılda çıkarılsında yerine ötekisi 
getirilsin. Konut ihtiyacının tamamen karşılanmış ol
duğu yerlerde bu hüküm işlemez; aksine, «Beş yıl 
tamamlandı, çık dışarı» denilebilir. Talip de olmadığı 
için konut boş kalacaktır ve içinde oturanın da fi\-
şarıya çıkarılması gibi bir durum hâsıl olur. Bu durum
da ne yapılacaktır?.. Komisyonun bu sorumu cevap
landırmasını rica ediyorum. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Uyguner'in görüşlerine katılıyoruz. Başka 

tahsis edilecek kişi olmadığı takdirde, tabiî ki bir defa 
daha tahsis imkânı vardır. Bu şekilde anlaşılması da 
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gerekiyor idi. Ancak, eğer bu konuda bir tereddütleri 
varsa, önerge verirlerse müzakeresine gireceğiz efen
dim. Uygundur. Eğer 50 personel varsa, 50 konut 
varsa beş yılını' doldurduğu zaman hepsi birden çıkıp 
orası boş kalacak veya başka bir amaçla kullanılacak... 
Biz bunu düşünmedik. Düşünmüyoruz da... Bu metin 
dahilinde de düşünmüyoruz. Oturma süresini beş yıl 
olarak kısıtladık. Şartlı olarak bir beş yıl daha tekrar
lanabilir. Eğer anlaşılmada bir tereddüt söz konusu 
ise önergeyi tetkik edeceğiz efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Öney, buyurunuz efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, ben önerge ver

dim, onun için soru sormaktan vazgeçtim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Yarkın buyurunuz efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, oturma 

süreleri maddede en çok beş yıl ile ilke olarak belir
tilmiş; ama ikinci fıkrada, «Kurumlar bu süreyi üç 
yıldan az olmamak şartıyla kısaltabilirler» diye beş 
yıllık sürenin daha da azaltılabileceğini öngören bir 
hüküm eklenmiştir. Herhalde bu (gerekçede bir açık
lama olmamakla beraber) konutlardan daha çok sa
yıda kişinin yararlanması için, «üç yıla da indirilebilir» 
şeklinde bir hüküm ayrıca eklenmiş oluyor. Ancak, 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon, Devletin tahsis et
tiği bir konutun beş yıldan da daha az süreyle tahsis 
edilmesi halinde, bugün bir konuta yerleşmenin, çık
manın güçlükleri de dikkate alınarak bu sürenin azal
tılmasının yerinde olmayacağı, bunun sakıncalar do
ğuracağı hususuna iştirak etmiyorlar mı; bir. 

ikincisi; bazı kurumlar bu beş yılı kısaltma gibi 
bir takdire girişecekler, bazı kurumlar böyle bir 
takdirde bulunmayacaklar. Farklı uygulama da yarata
cak. Zaten beş yıl çok bir süre de değildir. Sadece 
biraz da'ha fazla tahsis verme için bu süreyi daha da 
aza indirmek herhalde doğru olmayacaktır. Bu dü
şünceme iştirak ederler mi? Sorum bu kadardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
MALÎ İŞLER KOMlİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Kurum ve kuruluşların bünyelerine göre değişen 

yönetmeliklerini çıkarabileceği düşüncesiyle bunu, yet
kiye, ihtiyare bırakarak suples getirdiğimizi düşünü
yorduk. 

Sayın Tülay Öney'in bu konuda bir önergeleri 
var. Biz bu önergeye katıldığımızı şimdiden arz edi

yoruz efendim. Bu bakımdan, Sayın Yarkın'ın ve Sa
yın öney'in sorularını böyle cevaplamak istiyoruz. 

ıBAŞKAN — Önerge geldiğinde katıldığınızı be
yan edeceksiniz... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Önerge geldiğinde katıldığınızı be
yan edeceksiniz? Teşekkür ederim efendim. 

'Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili önergeleri okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Kamu Konut Kanununun 4 üncü maddesi aşa

ğıdaki kayıtların 2 nci ve 3 üncü fıkra olarak veril
mesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet HAZER 
Bu tahsisler o bölgede kendisinin ya da eşinin özel 

konutu bulunmayan memurlara öncelik tanınarak ya
pılır. Oturma süresinin hesaplanmasında da bu husus 
göz önünde tutulur. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kamu Konutları Kanunu Ta

sarısının 4 üncü maddesine aşağıdaki yazılı fıkranın 
eklenmesine müsaadelerinizi arz ederiz. 

Mahmut AKKILIÇ Muhsin Zekâi BAYER 
Hayati GÜRTıAN 

Madde 4 Fıkra 3. — Araştırma enstitüleri ve la-
boratuvarları gibi özel ihtisas isteyen hizmetlerde ça
lışan personelin oturduğu konutlar ile yerleşim hu
dutları dışında kalan hizmet konutları için bu süreler 
uygulanmaz. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 4 üncü maddesinin 

2 nci paragrafının metinden çıkarılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tülay ÖNEY 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Memur Konutları Kanununun 

4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasındaki «Sıra tahsisli 
konutlarda ise en çok 5 yıl süre ile» kelimelerinin Ta
sarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, imzanız yok; ama 

size ait bu pnerge, bilahara bu işlemi tamamlatalım. 
Aykırılık sırasına göre Sayın Uyguner buyurun. 

F. MEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

4 üncü maddenin 2 nci fıkrası zaten gerekli bir 
kısıtlama getiriyor, burada deniliyor ki : «Kurumlar 
bu süreyi 3 yıldan az olmamak koşulu ile kısaltabilir-
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ler.» Zaten mevcut yönetmelikte de bu kısıtlama ge
tirilmiştir; ama 5 yıl olarak getirilmiştir. Şimdi, mad
dede bu 2 nci fıkra olduğuna göre, burada : «Sıra 
tahsisli konutlarda ise, en çok 5 yıl süre ile.» Keli
melerini çıkarırlarsa, madde şöyle olur : «Bu Kanu
nun kapsamına giren özel tahsisli konutlar ve görev 
tahsisli konutlar ile diğer konutlarda tahsise esas. gö
revin devamı süresince oturulabilir.» Yani genel pren
sip görevin devamı süresince oturmaktır. 

2 nci fıkra bunu tamamlıyor : «Kurumlar bu 
süreyi 3 yıldan az olmamak koşuluyla kısaltabilirler.» 
Kurumlar işin niteliğine, görevin niteliğine göre, hiz
metin niteliğine göre bunu 3 yılla tahdit edebilir, 5 
yılla tahdit edebilir, hatta daha fazla bir yılla da tah
dit edebilirler. Bu şekilde madde bir düzene girmiş 
oluyor, biraz evvel arz ettiğim mahzurlar da ortadan 
kalkmış oluyor. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Uyguner'in önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Sayın Azgur lehinde, Sayın 
Kırcalı aleyhinde. 

'Buyurun Sayın Azgur lehinde. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; benim bil

diğim kadarıyla bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
subay ve astsubaylara tahsis edilecek olan lojman
lar, hemen hemen bütün personele yeterli bir hale gel
miş durumdadır veya önümüzdeki bir kaç yıl içeri
sinde yeterli hale gelecek vaziyettedir. Böyle olunca, 
bunu kesin bir şekilde 5 yılla tahdit etmek, oturma 
süresine kesin bir kayıt koymak ileride birtakım müş
küller yaratacak, konutların boş kalmasına sebebiyet 
verecek ve konutlar boş kaldığı halde o konutlarda 
oturma hakkına sahip olanlar kiralık evlerde otura
caklar. Bu son derece sakıncalı, izahı gayri kabil bir 
durumdur. 

ıO itibarla, idareye bir esneklik verme bakımından 
2 nci fıkrayı yerinde muhafaza etmek şartıyla, yani 
gereken yerlerde, gerektiği hallerde idareye oturma 
süresini tahdit etmek şartıyla, bu ibarenin çıkarılma
sında büyük yarar vardır. Görev devam ettiği sürece 
ve lojmanlar, konutlar boş kaldığı takdirde ilgililer 
orada oturabilmelidirler. 

O itibarla, lehinde oy vereceğimi arz eder, saygı
lar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 

140 4 . 8 . 1983 O : 1 

Sayın Uyguner'in önergesi ve Sayın Azgur'un söy
ledikleri hakikaten Kanunun o anlamda anlaşılması 
halinde çok doğru, buna söylenecek başka bir söz 
yok; ama Devletin konutları hiçbir zaman boş kal
maz, bu konutlara daima puanlama ile ki, ne diyo
ruz 3 üncü maddede; «Sıra tahsisli konutlar belli bir 
puanlama esasına göre tahsis edilecek konutlardır.» 

Şimdi, 5 yıla yaklaştığı zaman eğer orada kimse 
yoksa, o kişiler tekrar müracaat edecekler, diyecek
ler ki, biz işte ihtiyacımız vardır, burada ev yoktur, 
tekrar o evler boşalırken yine yetkili olacak kişi yö
netmelikte gösterilen ölçüler esas alınmak suretiyle o 
konutlar hakkında müracaatları değerlendirecek ve 
bu müracaat edenler arasından hangisi yine sırada 
yer alıyorsa onlara verecektir. Eğer kişiler, başka ki
şi yok ise, tabiatıyla yerlerinde oturacaklar, kıymet
lendirme o sonucu verecek. Bunun dışında bir durum 
yaratılmasına imkân olmadığı açıktır. 

Bu sebeple, önergenin kabul edilmesi sadece mev
cut olan bir sistemi, belki tam anlaşılmamasından 
doğan bir durum yaratmış olacaktır, yoksa Kanun as
lında bunu sağlamaktadır, bu sebeple önergeye gerek 
yoktur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon, önerge üzerinde efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Esasında Sayın Uyguner'in biraz önceki konuşma
larına cevap verirken, bu konuda yanlış anlaşılmaya 
sebep olmayacak bir ifade kullanmıştım ve bu 5 yıl
lık süre dolduğu halde, inşallah o günleri görürüz, 
başka tahsis edecek hiç görevli kalmaz, fevkalade çok 
sayıda görevliyi kapsayacak sayıda konut yaparız, 
öyle bir durum sözkonusu olursa 5 yıl daha devam 
edebilir oturma süresi, tahsis süresi, 5 yıl daha tek
rar tahsis yapılabilir anlamında da anlaşılabileceğini 
arz etmiştim. Yani bizim Komisyon müzakereleri sı
rasında buna cevaz verecek bir imkânı yaratmıştık. 

Arz ettiğim gibi biraz önce de, 50 kişi var 50 ko
nut var, başka kişi gelmemiş, 50 kişi birden çıkacak 
bomboş kalacak değil mutlaka, kiraya verilecek de
ğil sosyal amaçlı bu konutlar, memurlara tahsis edi
lecek. Tekrar şartlı olarak, puanlama esası baki kal
mak kaydıyla yeni elemanlar gelinceye kadar tekrar 
bir 5 yıl daha tahsis edilebilir. 

Ancak, gelen önergede ifade buyurdukları şekil
de, sıra tahsisli konutlarda ise, «en çok 5 yıl süre ile» 
cümle kısmı ibaresi çıkarılacak olursa, o takdirde çok 
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enteresan bir durum oluyor, hiç süre kalmıyor orta
da, tamamiyle yönetmeliğe bırakma durumuyla karşı 
karşıya kalıyoruz. 

Ayrıca, bunu kaldırdıktan başka, bu süresizliği ya
rattığımızın ötesinde bir de 2 nci fıkra burada kala
cak olursa ki, Sayın Öney'in önergelerine iştirak et
tiğimizi arz etmiştim, geldiğinde tekrar arz edeceğim, 
3 yıl süre ile özel tahsisli konutu da, görev tahsisli 
konutu da, diğer konutu da sınırlandırmış oluyoruz 
ibare böyle kalacak olursa. Yani ikinci fıkra birinci 
fıkranın tamamını kapsamış oluyor. 

Bu bakımdan, bu ibarenin buradan çıkarılmasına 
karşıyız; önergeye bu şekliyle katılamıyoruz. Ancak, 
eğer ifadede bir müşkülat yaratmamış isek, konuttan 
yararlanacak başka bir görevlinin bulunmaması ha
linde bu süre şartlı olarak uzatılabilir görüşündeyiz. 
Yani yeniden uzatılabilir görüşündeyiz. İlerideki uy
gulamalara da belki Komisyon adına yaptığımız bu 
açıklama ışık tutabilir. Tahsis 5 yıllıktır, 5'er yıllık
tır. Oturma süresi 5 yılla kısıtlıdır; ancak başka bir 
görevli bulunmazsa bu süre şartlı olarak uzatılabile
cektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yani önergeye ka

tılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz efendim?.. 

Katılmıyorsunuz. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan; usul hakkında. 
BAŞKAN — Usulün nesi hakkında Sayın öney. 

TÜLAY ÖNEY — Oylamadan önce usul ko
nusunda bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; 
Gerek önerge sahibi, gerek önergenin lehinde ko

nuşan arkadaşımız önergeyle ilgili fikirlerini söylerler
ken maddenin 2 nci fıkrasının muhafaza edileceği var
sayımıyla ileri sürdüler. Oysa benim önergem o fık
ranın tamamen çıkarılmasını öneriyor ve Komisyon 
da katılmaktadır. Komisyonun katılması belki çok 
önemli değil. Benim önergem Genel Kurulca redde
dilmedi; fakat öyle dahi olsa, verilen önerge kabul 
edilirse, bir maddî hatayla karşı karşıya kalacağız 
efendim. İzin verirseniz izah etmek istiyorum; ama 
vermezseniz kalır. 

BAŞKAN — Sayın öney, sizin önergeniz, ikinci 
fıkranın çıkarılmasına ilişkindir. Sayın Uyguner'in 
önergesi, birinci fıkradan bir ibarenin çıkarılmasına 
ilişkindir. Bu bakımdan birinci fıkrayı görüşmeden 
ikinci fıkraya geçmek mümkün olmadığı için; çünkü 

ikisi de çıkarmaya ilişkin olduğu için mecburen birin
ci fıkradan başladık; ama ikinci fıkrayı şimdi çıkarma
yı Komisyonun kabul ettiğini zaten zabıtlara geçtik. 
ikinci fıkrayı çıkardıktan sonra birinci fıkraya tekrar 
dönme gibi bir şey sözkonusu olamayacaktı. Haklısı
nız; ama Yüce Genel Kurul zaten durumu takdir 
edecektir. Herhalde Komisyonun iştirak ettiği hususu
nu hem zabıtlara geçti, hem de zaten önergeniz üze
rinde bütün Genel Kurul da bu iştiraki duymuştur, 
ona göre de oyunu kullanacaktır efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMÎ 
SABUNCU — Sayın Başkanım; 

Sayın Uyguner'in önergesi kabul edilse de edilme
se de Sayın Genel Kurulun yüce takdiri buna yön 
verecektir. Biz Sayın öney'in önergesine Komisyon 
olarak katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu husus geldiğinde tabiî 
tekrar görüşülecek; müsaade buyurun. 

Sayın üyeler; 
Sayın Uyguner'in önergesine Komisyon ve Hükü

met katılmadığını beyan etmektedir. Önergenin dik
kate alınmasını kabul edenler lütfen işaret buyur
sun efendim... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınmasl kabul edilmemiştir. 

Sayın öney, bir açıklamanız olacak mı?.. Buyu
run. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; 
Komisyon katıldığını ifâde ettikten sonra bir açık

lama yapmama aslında gerek yoktur. Benim önergemi 
vermemin tek amacı, esasen birinci fıkrada sıra tah
sisli konutlarda en çok 5 yıl süreyle oturulacağı be
lirlendikten sonra, bunu bir de idarenin olur olmaz 
bir zamanda 3 yıla kadar kısaltmasının kişileri sos
yal açıdan çok rahatsız edecek bir durum olduğunu 
düşündüğüm için verilmiş bir önergedir. Komisyona 
teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın öney'in önergesinin lehinde aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, bu

rada 10 gün evvel kabul ettiğimiz 726 sayılı Askerî 
Personel Teşkilat Kanunu hakkında görüşülürken on
larda 4 yıl olan süreyi 5 yıla çıkarmıştık ve o sınırı 
biz tam bir sınır olarak, 5 yıl olarak kesin oylamış
tık. Bu da, Sayın öney'in önergesini 10 gün evvel 
Komisyonda ve Genel Kurulda kabul edildiğine göre 
haklı kılar. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, zaten katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet de katılıyor... Katılıyor musunuz, 

takdire mi bırakıyorsunuz efendim?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Efendim, ben takdire bırakıyorum. Gelişinde, 
Hükümetçe hazırlanıldığında ben yoktum, takdire bı
rakıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; 
Takdire bırakılınca bu defa kesin oylama olmu

yor. Mesele odur. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Çıkarılması... 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul kabul eder, o 
kabulden sonra siz çıkarıldığını söylersiniz, o zaman 
kesin oylarım tabiî. Farklı şeyler bunlar. 

Sayın Öney'in önergesine Komisyon katıldığını, 
Hükümet ise takdire bıraktığını beyan etmektedir. Bu 
nedenle önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir efendim. 

Sayın Hazer, bir açıklamanız olacak mı efendim?.. 
MEHMET HAZER — Efendim, önergem açıktır. 

Müsaade ederseniz bir - iki kelime söyleyeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Efendim, bu konutların 

tahsisinde göz önünde bulundurulması lazım gelen 
bir konu, memurun ve eşinin bulunduğu yerde, yani o 
bölgede, vazife gördüğü yerde ayrıca özel konutu olup 
olmamasının dikkate alınmasıdır. Kanunda bu husus
ta bir sarahat görmediğim için bu önergeyi takdim 
etmiş bulunuyorum. Memur eğer bulunduğu yerde 
kendisinin ve eşinin özel konutu yoksa, bu tahsisler
de tercih edilmelidir, öncelik tanınmalıdır. Müddetin 
hesaplanmasında da bu tercih göz önünde tutulma
lıdır. Takririm bu esası ihtiva ediyor. Hükümet ve 
Komisyon kabul ederse zannediyorum yararlı bir ka
yıt Kanuna geçmiş olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Hazer'in önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü lütfeder misiniz efen

dim?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Komisyonumuzda bu konu uzun müzakerelere 

sahne olmuştur. Geçen metnimizde de nitekim, bura-
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da değil; ama «Sıra tahsisli konutlar» başlıklı 3 üncü 
maddenin (c) bendinde belirtilmiş idi. «Yurtta ken
disinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının mes
ken ve akarı olmayanlara belli bir puanlama esasına 
göre tahsis olunacak konutlar» şeklinde tedvin etmiş
tik; ancak bu defa Komisyonumuzdaki müzakereler 
sırasında çok az bir farkla, Komisyonumuzun mü
zakerelerinde, bunun çıkarılması kabul edildi. Yani 
Sayın Hazer'in önergeleri aleyhine bir durum tecelli 
etti oylama sonuçlarına göre. 

Şöyle bir görüşle buna karşı gelme durumunda 
oluyoruz : 

Bir kişinin o bölgede kendisinin, eşinin üzerine ka
yıtlı bir konutu varsa, bu öncelik alamayacak; ama 
özel arabası varsa, mesken veya akarı varsa kirayı 
karşılayabilecek seviyede, onu önceliğe sokacağız; fa
kat bir konutu varsa, bir konut kredisinden yararla
narak elde ettiği bir konut varsa onu ikinci plana ko
yacağız. Krediyle almıştır, borçlanarak almıştır, di
şinden tırnağından artırarak almıştır; bunu ikinci pla
na alacağız; ama gelişigüzel harcamalarla hiç para 
biriktirememiş veya malı mülkü olmamıştır ya da mes
ken veya akarı vardır kirayı karşılayabilecek seviye
de ya da mal varlığı vardır; ama konut değildir; «On
ları taltif mi edelim?..» diye bir düşünce sözkonusu 
oldu. 

Bu bakımdan, başlangıçtaki görüşlerimizi bu şek
liyle dışta tutma durumunda kaldık. Bu şekliyle katı
lamadığımızı arz etme durumunda kalıyorum. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz efendim?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Efendim, ben bu konuyu da takdire bıraka
cağım. Yalnız, buradaki metinde «O bölgede» denmiş. 
«Bölge» tabiri yerine, arkadaşım kendileri de «Bulun
duğu yerde» tabirini kullandılar. Tahmin ederim bu 
dikkati çeker. Eğer bu metin girecekse, herhalde sıra 
tahsisli konutlar için geçerli olacaktır, yani özel ko
nutlar, görev konutları ve diğerlerini kapsamayacak. 
Takdire bırakıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, Sayın Hazerin önergesinin ve Ko
misyon önergeye katılmamakta Hükümet ise takdire 
bırakmaktadır, önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Akkılıç, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?.. 
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Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sayın ar

kadaşlar; 
Şimdi efendim, bu Kanunu görüşürken evvela bir 

soru sormamız lazım kendi kendimize. Devlet niçin 
Konut Yasası çıkarıyor? Devlet niçin konut yaptırı
yor ve konut tahsis ediyor?.. Bunun bence iki temel 
esası olması lazım. Biri; memurun maaşının kira öde
meye yetmemesi nedeniyle memurun düzeyi ile uy
gun bir şekilde bir evde oturmasını sağlamak ama
cıyla. İki; memurun bulunduğu yer kırsal alandadır, 
yerleşim yerlerinin dışındadır ya da özel bir görev 
yapılmaktadır memurun orada oturması gerekmekte
dir, çünkü gece görevi de yapmaktadır ya da belirli 
bir uzmanlığı gerektiren bir enstitü, bir araştırma 
enstitüsü ve benzeri bir yerdir. Binaenaleyh, memuru 
orada oturtmak istiyoruz. Hatta hepimizin malumu
dur, hemen yakınımızda Saraçoğlu Mahallesi vardır, 
bundan 45 yıl evvel yapılmıştır ve bu ihtiyaç o zaman 
duyulmuştur; çok mükemmel bir tasarı olarak me
murların belirli bir konutta rahat oturabilmeleri için 
bir mahalle yapılmıştır. 

Sayın Bakan açıkladılar dediler ki, «Ankara'da an
cak memurların % 3'ü ile 5'i konutta oturabilmek
tedir.» Bu bence hiç oturamamaktadır demektir. % 3 
ila 5'i hiçbir anlam ifade etmiyor. 

Eğer devletin verdiği maaş memura rahatlıkla her
hangi bir konutu kiralayabilecek, oturabileceği bir ko
nutu Kiralayabilecek düzeyde olsa idi, zannediyorum 
ki bu Konut Yasasına ve de konut yaptırmaya Dev
let ihtiyaç duymayacaktı. 

O halde, bir bakanın çocuğunu okutan bir öğret
men, (ilkokul öğretmeni) bir milletvekilinin ya da bir 
yüksek dereceli memurun dahi çocuğunu okutan bir 
ilkokul öğretmeni gidiyor dağın tepesindeki gecekon
duda oturuyor. Büz bu öğretmene niye bunu layık gö
rüyoruz?.. Neden?.. Maaşı yetmiyor oralara gidiyor. 
O halde, şimdi biz diyoruz ki, biraz evvel tahmin edi
yorum Sayın Hazer veya bir başka arkadaşımız Kan-
tarcıoğlu idi; okulların buraya sokulmasını istemişti; 
bu kısıtlamanın dışına çıkarılması için, maalesef ka
bul edilmedi. Pekli burada, bir hayli şey sayılıyor 3 ün
cü maddede; efendim, «İstasyon, hudut karakolu, ra
sat, irtibat, gözetleme, araştırma...» Biraz evvel Sayın 
Başkan benim soruma cevap verirken, «Görevin süre
since» diye bir açıklama yaptılar. Aslında o açıkla
malarda mütemadiyen defterdardan, muhasebe müdü
ründen ve belli genel müdürlerden bahsetti. Halbuki 
bizim önergemizde kastımız, bir araştırma enstitüsün

de çalışan bir uzmanın ki, biraz evvel sorumda da be
lirttim; bu uzman, uzman olduğu tarihten itibaren 
belki emekli oluncaya kadar orada çalışmak mecbu
riyetindedir. Beş yıl sonra «Hadi bakalım çık.» Bura
da açıklık yoktur; «Görevi süresince» diyor; ama ko
nuşmalarında genellikle genel müdürden, (Ve biraz 
evvel belirttiğim gibi) defterdardan şundan bundan 
bahsettiler. Değil efendim yani görevin önemi ya gö
revin özelliği bakımından bahsettiğimiz konu bu gibi 
istasyonlarda, çiftlik binalarında ve de enstitülerde, 
laboratuvarlarda bence bu süreler bu şekilde olursa 
büyük kargaşa olur ve buraların çalışmaz bir hale 
gelmesi kaçınılmaz hale gelir. 

O bakımdan, eğer uygun görürlerse; madem 3 ün
cü maddede bu kadar isim saymışlar o halde, 4 üncü 
maddeye bu fıkranın eklenmesi tahmin ediyorum ki 
maddeye de, Kanuna da açıklık getirir. 

Saygılarla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 

Sayın Akkılıç'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Tekraren arz ediyorum. Ben genel müdür, defter
dar üzerinde görev tahsisli konutları ortaya koyabil
mek bakımından görüşlerimi arz ettim; ama bu ara
da diğerlerinden de bahsettim. Zaten 3 üncü madde
de özel tahsisli konutlar (a) bendi, görev tahsisli ko
nutlar (b) bendi, diğer konutlar (d) bendi sıra tahsisli 
konutlar da (c) bendi oluyor efendim. Özel tahsisli 
konutlarda, görev tahsisli konutlarda ve (d) bendinde 
sayılan, Sayın Akkılıç'ın da ifade buyurdukları gö
revlerle oturulan konutlardaki kişiler süresliz olarak 
oturabilecekler. Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, arz 
ettiğim gibi, puanlama esasına göre oturacaklar; da
hilî yönetmeliklerince yön verilmesini uygun buluyo
ruz. Çünkü, arz ettiğim gibi, bir bakanlıkta belki daire 
başkanına gelmeyecektir bu; ama bir genel müdür
lükte bir müdüre gelecektir. O bakımdan, dahilî yö
netmelikle kuruluşun kendine has yönetmeliği üle (Ki, 
bu yönetmelik Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönet
melikle sağlanabilir) imkân verilebilir bu yönetmeliğin 
çıkarılmasına, uygun buluyoruz. 

Sayın Akkılıç'ın ifade buyurdukları araştırma ens
titüleri ve laboratuvarlar gibi özel ihtisas 'isteyen hiz
metlerde çalışan personelin hepsine ayrıcalık tanımak 
mümkün değildir. Eğer buralarda çalışan kişilerin gö
revleri hakikaten önemli, mutlaka oturmak mecburi-
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yetleri var ise, bu takdirde görevin önemi nedeniyle 
bunları görev tahsisli konutlara sokmak imkânı var
dır. Nitekim, uygulamada kambiyo memurlarına me
sela görev tahsisli konutlar babında aynı nitelikteki 
bir normal şef yardımcısına bu verilmez iken, zorla 
tutulan kambiyo şef yardımcılarına bu verilebilmekte
dir. Görevinin önemini unvanının önemi olarak al
madık efendim. 

O bakımdan, böyle bir tasnife gitmek yanlış an
laşılmalara meydan verebileceği; diğer konuları da 
sürükleyebilecek tefarruat niteliğinde olduğu için Sa
yın Mahmut Akkılıç, Sayın Zekâi Bayer ve Sayın 
Gürtan'ın önergelerine katılamıyoruz. Böyle bir te
ferruata ihtiyaç olmadığı kanısındayız. Bizzatihi için
de, bu hususu kapsayan hüküm vardır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Efendim, bu önerge hakikaten madde
lerin tam manasıyla belki iyice açıklığa kavuşma
dığından verildi; Sayın Komisyon Başkanının söyle
diği gibi, eğer herhangi bir kimsenin görevi nede
niyle önemli ise görev lojmanı alacaktır; sıra tahsisli 
konutlarda çalışan bir laborantsa, arkasından o ara
da üç tane daha aynı laborant gelmişse diğerlerinin 
de bir hakkı doğacaktır. Yok, orada tek laborant 
olarak kalmaya devam edecekse, başka da bir istek
li durumu yoksa, biraz evvel birinci pragrafta kabul 
edilen şartlı olarak uzatılma imkânı da sağlanıyor. 

Bu bakımdan, önergenin kabul edilmemesi gere
kir. Bu ayırmalar başlarsa çeşitli ayırımlar bu mad
deye eklenebilir veya bazı kimseler «Niçin bizim 
meslek dallarımız eklenmedi?» diyebilir. Bunun ben
zeri üniversitelerde de vardır; üniversitelerde de öğ
retim üyeleri ve tüm personel beş yıl kalmaktadır; 
arkasından gelir ki, onlar sırayla ilgili tahsisli konut
lardır; ama enstitülerde, şehir dışındaki yerlerde gö
rev lojmanı olarak verilecektir. 

'Bu bakımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Yani, «meskûn saha dışındakiler
de zaten süre diye birşey yok» diyorsunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Görevine... 

BAŞKASr — Evet, zaten 3 üncü maddenin (d) 
fıkrasına giriyordu zannederim. «O bakımdan, onlar
da bir ön şey yok» diyorsunuz, «Sakınca yok» otur
malarında «süreyle 'bağlı değiller» diyorsunuz Ve ka
tılmıyorsunuz. 

Sayın üyeler, Sayın Akkılıç ve arkadaşlarının 
önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını be
yan etmektedir, önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, dikkate alınması kabul edilen öner
gelerle birlikte 4 üncü maddeyi Komisyona veriyo
rum efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkanım, oylatma imkâ
nımız var mı efendim? Katıldığımız önergeler belli, 
bir eklememiz söz konusu. Eğer şu anda şifahi ola
rak arz etmemiz ve oylama imkânımız varsa, hemen 
takdim etmek istiyoruz. 

'BAŞKAN — Efendim biliyorsunuz 4 üncü mad
deye bir fıkra eklenmesi hakkında bir de metin gön
derdiniz. O nedenle, ikinci fıkra olarak onu iste
diniz, «Ancak, konuttan yararlanacak başka bir gö
revlinin bulunmaması halinde bu süre şartlı olarak 
uzatılabilir» diye de bir fıkra istediniz. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Evet efendim, o yazımızla bir
likte.. 

BAŞKAN — O zaman lütfen, madde üzerinde 
teker teker söyleyin hangilerine katıldınız, hangilerine 
katılmadığınızı... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın öney'in önergelerine ka
tılarak «ikinci fıkranın çıkarılması» şeklindeki öner
gesine katılıyoruz. Sayın Hazer'in önergelerine ka
tılıyoruz... 

BAŞKAN '— Katılıyorsunuz. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Evet efendim, katılıyoruz. «Bu 
tahsisler, bulunduğu yerde kendisinin, eşinin veya ve
layeti altındaki çocuklarının özel konutu bulunma
yan memurlara 3 üncü maddenin (c) bendinde be
lirtilen konutlarda öncelik tanınarak yapılır.» 

BAŞKAN — Sonra, «oturma süresinin hesaplan
masında bu husus göz önünde tutulur.» şeklindeki 
kısma katılıyor musunuz 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Hayır efendim, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — «Bu tahsisler, bulunduğu yerde ken
disinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının 
özel konutu 'bulunmayan memurlara 3 üncü mad
denin (c) bendinde belirtilen konutlarda öncelik ta
nınarak yapılır.» şeklinde oluyor. 
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NECİP BİLGE — Ters oldu gibi geldi bana. 
«Bu tahsisler» diye başlayıp, «bulunmayanlara ön
celikle tahsis edilir» şeklinde bitmesi lazım. 

BAŞKAN — «Bu tahsisler» diye başlayıp, «ya
pılır» şeklinde bitiyor efendim. Bu tahsisler, özel ko
nutu bulunmayan, velayeti altındaki çocuklarının da, 
eşinin de konutu bulunmayanlara öncelik tanınarak 
yapılacak. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Efendim, müsaade ederseniz arz 
etmek istiyorum. 

4 üncü maddeyi; birinci fıkrayı aynen alarak; Sa
yın Uyguner'in kabul edilmeyen önergesinin açıklığa 
kavuşturulması, daha doğrusu ilk görüşlerimize açık
lık getirecek şekilde arz ettiğimiz metni bu fıkraya 
ilâve ederek; mevcut metnimizdeki ikinci fıkrayı çı
karıp, yerine Sayın Hazer'in teklifinin birinci fıkra
sını arz ettiğimiz değişikliklerle koyarak kabul edi
yoruz efendim. 

BAŞKAN — O zaman müsaade ederseniz mad
deyi bu biçimde okuyalım; sayın üyelerin de ıttılaına 
arz edelim : 

«Oturma süreleri 
MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren 

özel tahsisli konutlar ve görev tahsisli konutlar ile 
diğer konutlarda tahsise esas görevin devamı süre
since, sıra tahsisli konutlarda ise en çok 5 yıl sürey
le oturulabilir. Ancak konuttan yararlanacak başka 
bir görevlinin bulunmaması halinde bu süre şartlı 
olarak uzatılabilir. 

Bu tahsisler, bulunduğu yerde kendisinin, eşinin 
veya velayeti altındaki çocuklarının özel konutu bu
lunmayan memurlara 3 üncü maddenin (c) bendinde 
belirtilen konutlarda öncelik tanınarak yapılır... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — İkinci fıkradaki «özel» ibaresini 
çıkaralım müsaade ederseniz efendim, «özel» ibaresi 
biraz fazla kaçıyor orada. 

BAŞKAN — «özel konutu» değil de, «konutu 
bulunmayan» şeklinde diyorsunuz. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan; bu konuda 
müsaade eder misiniz efendim? 

'BAŞKAN — Efendim, evvela önergelerin akıbe
tini gerçekleştirelim de, sonra düzeltme konusunda 
söz vereceğim tabiî. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan; düzeltme de
ğil, Komisyonumuz bu konuda son derece yanlış uy
gulamalara zemin hazırlayacak teklifle geldi. Bu 
konular hiç olmazsa zabıtlara geçsin, uygulamalara 

ışık tutması bakımından müsaade ederseniz arz ede
yim : 

Eğer memurun görev yaptığı yerde; yani bulun
duğu yerde bir işyeri varsa ve ayda 100 bin lira kira 
alıyorsa, bu konut sayılmadığı için ona tahsis yapıla
caktır, temayül öyle, veyahut bulunduğu yerde değil 
de; yani Ankara'da çalışıyorsa ve İstanbul'da da 10 
dairesi varsa, buna da tahsis yapılacak. Bunun ada
letle bağdaşan tarafı var mı? Müsaade ederseniz bu
nu Komisyona iade edelim. 

BAŞKAN — Efendim, mevcut önerge ışığı altın
da işlem yapıyoruz, yeniden Komisyona göndermek 
söz konusu olamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — «Şartlı ola
rak» ne demek, bunu anlayamadım Sayın Başkan? 
Şart ne? 

BAŞKAN — «Şartlı olarak uzatılabilir» demişler 
efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Efendim, 5 yıl süreyle tahsis edi
lecek; ama şart, başka bir memur gelirse tahliye 
etme şartıdır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Öney'in önergesine 
katılma olmuş. Sayın Hazer; önergenize katıldılar. 
Komisyon da bir metin daha getirdi. Maddeyi biraz 
evvel okuduğum biçimde oylarınıza sunacağım, baş
ka yapacak bir şeyim yok. 

Yalnız, burada birinci fıkradaki rakamla yazılan 
«5»i yazıya çeviriyoruz ve «beş» yapıyoruz. Bu de
ğişiklikle 'birlikte maddeyi Komisyondan geldiği bi
çimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

FUAT AZGUR — Yeniden sayılsın Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, tereddüt olursa sayılır. İç
tüzükte gayet açık hüküm var. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan; benim tespi
time göre kabul etmeyenler daha çoktur. 

BAŞKAN — Efendim, tespitte de eğer bir yan
lışlık varsa, o zaman da yine İçtüzükte usul var, 
kâfi sayıda üye ayağa kalkar ve yeniden oylama 
yapılmasını ister; konu bitmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Kira bedeli 
MADDE 5. — 3 üncü maddenin a ve d bentle

rinde sayılan konutlarda oturanlardan kira bedeli, 
ısınma, aydınlatma ve görevlerin özelliğine göre yö
netmelikte belirlenecek giderler alınmaz ve bunlar 
devletçe veya kurumlarınca karşılanır. 
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3 üncü maddenin b ve c bentlerinde sayılan ko
nutların aylık kira bedelleri; sosyal yardım amacı, 
konutların nitelikleri ve ısınma giderleri dikkate alı
narak, Millî Savunma, içişleri, Maliye, Ticaret, Ba
yındırlık, imar ve iskân Bakanlıkları, Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet istatistik Ensti
tüsü Başkanlığı temsilcilerinden oluşacak komisyon 
tarafından her takvim yılından önce tespit edilir ve 
Maliye Bakanlığınca yayınlanır. 

Kira bedelleri, görevlinin aylık veya ücretinden 
peşin olarak kesilmek suretiyle tahsil edilir. Konut
ların 100 m2 sinden fazlası için kira alınmaz. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Kırcalı 

ve Sayın Tutum soru sormak istiyorlar. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Burada alınacak kira hususunda bir hüküm geti
riliyor. Bunlar, maddede görüleceği gibi, 3 üncü mad
denin (a) ve (d) bentlerinde olanlar, (a) bendinde 
olanlar da, özel tahsisli konutlar; yani temsfil özel
liği nedeniyle yönetmelikte belirtilecek makam ve ki
şilere tahsis edilecek konutlar. 

Şimdi, biz bundan evvel 9.3.1983 tarihinde ko
nuşulup, 90 üyenin iştirakiyle 57 üyenin kabul etti
ği bir Kanun Tasarısı var; «Bakanlıklara Bağlı Bazı 
Binalar ile Dış Temsilciliklerimizde Görevli Bazı 
Memurlara Tahsis Olunacak Konutlara ilişkin Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu.» Arkadaşlarımız çok iyi hatır
layacak, bu; yurt içinde Başbakanlık konutu ve ba
kanlara ait lojman ile Başbakanlığa bağlı kuruluşla
rın müsteşarları, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, 
Bakanlık Müsteşarlığı lojmanlarında, yurt dışında 
Devlete ait veya kirası Devletçe ödenmek suretiyle 
büyükelçi, elçi, daimî delege falan şeklindeki kişile
rin konutlarında parasız oturacakları ve bunların büt
çeden nasıl karşılanacağı hakkında bir Tasarı idi ve 
Genel Kurulumuzda çok ciddî tartışmalarla kabul 
edildi, ve Konseye gitti. Sıra sayısı 341 olan bu Ta
sarı halen kanunlaşmadı. 

Şimdi biz burada bir noktada aynı meseleyi çö
zülmüyoruz; yani şu maddeyi kabul ettiğimiz tak
dirde, şurada sayılanların hepsi temsil niteliğinde ol
duğu için bu Kanun hükmünden yararlanacaklar. 
Acaba, 341 sayılı bu Tasarı ile (Ki, bunu Millî Sa-
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vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu getirmişti) 
hizim bugün ka'bul ettiğimiz Tasarı arasındaki ilişki 
ne durumdadır; şimdi görüşmekte olduğumuz tasarı 
ka'bul edildiği takdirde, o ne olacaktır; bu hususta 
bir bilgi almak mümkün müdür? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
O, (ismi üzerinde de olduğu üzere) bakanlıklara 

bağlı bazı binalarla ilgili özel bir Kanundur. Biz. bu
rada umumî olarak özel' kaideler getiriyoruz efen
dim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, Sayın Kır-
calı'nın sorduğu soruya verilen yanıt bence yeterli 
değil... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da Sayın Tutum, 
onu... 

CAHÎT TUTUM — Tabiî, ona ilşikin bir soru 
sormayacağım; çünkü yine aynı tür belki cevap ala
cağımız için. Yalnız, benim istirhamım şu; 

s Bu (a) bendinde, özeb tahsisli konutlardan kira be
deli alınmaması yöntemi getirildiğine göre, bu dü
zenlemeden önceki durum; yani şu andaki durum ne
dir; sembolik kira bedeli tahsili diye bir kavram var 
uygulamada, halen özel tahsisli konutlardan kira be
deli, en azından ısınma bedeli karşılığı olarak alını
yor mu, alınmıyor mu; yani şu andaki durum nedir 
ve ne değişikliği getiriyoruz bununla; sem'bolik be
del almayı düşünürler mi? 

Onu soracaktım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

'Bu konudaki teknik bilgileri Sayın Hükümet ve
recektir. Ben, Sayın Kırcalı'nın sorusuna bir kere 
daha Sayın Tutum değindikleri için, değinmek isti
yorum. 

«Bakanlıklara bağlı bazı binalar ile dış temsilci
liklerimizde görevli bazı memurlara» deniliyor; ya
ni bazı binalar, bazı memurlar ve bunlar da sayıl
mış efendim. Orada, ben şunu arz etmiştim, çok kı
sa olarak arzımın anlaşılacağı düşüncesi ile. 

Bazı binalar ve bazı memurlarla ilgili; biz, bura
da genel hatlarıyla özel kaideler; yani bütün kamu 
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kurum ve kuruluşlarının hizmetlilerine ait olan kai
deler getiriyoruz. Burada, Devlet Memurları Kanu
nuna tabi olanlar ve olmayanlar da olacaktır, kap
samla (ilgili 2 nci maddenin tetkikinde görüleceği 
üzere. 

Arz ettiğim gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, Başbakanlık konutu veya bakanlıklara ait 
lojmanlar ile Başbakanlık Müsteşarlığı, Başbakanlı
ğa bağlı kuruluşların müsteşarları gibi, özel unvan
lar sayılmıştır; daha önce 9 Mart 1983 tarihli 68 inci 
Birleşimde görüşülen konu. Ayrıca, bize, Bakanlık
lara Bağlı Bazı Binalar İle Dış Temsilciliklerimizde 
Görevli Bazı Memurlara Tahsis Olunacak Konutla
ra ilişkin Kanun Tasarısı, şu anda tetkik buyurduğu
nuz, huzurunuzda bulunan Kanun Tasarısı ile birlik
te gelmiş ve bu Kanun Tasarısına meczedilmek üzere 
Komisyonumuzda Hükümet Temsilcileri görüş ver
mişlerdir. 

Biz, bu görüş üzerine, bunları da kapsayacak şe
kilde, bu unvanları da kapsayacak şekilde bir Ka
nun Tasarısı olarak bunu görüp; daha sonra, Ba
kanlıklara Bağlı Bazı Binalarla İlgili Kanun Tasa
rısını Hükümete iade edilmek üzere Başkanlık Di
vanına göndermiş idik. Daha sonra, Sayın Bakanı
mızın Komisyonlarda ve Genel Kuruldaki ifadele
riyle, bu Kanun Tasarısından, Hükümet, daha geniş 
kapsamlı kanun tasarısı getireceğiz diye vazgeçtikten 
sonra, bakanlıklara bağlı bazı binalarla iilgili, spesi
fik memurlarla ilgili bu Kanun Tasarısı çıkmıştır 
efendim. Daha sonra, bu sefer, bu Kanun Tasarısı
nın gereği üzerinde durulduğundan, biz özel kanunda 
yer alan unvanları da kapsayacak şekilde yeni bir ka
nun tasarısı olarak huzurunuza bunu getirdik. Yeni 
değildir, bunları da kapsamaktadır; ne var ki, bu un
vanlar spesifiktlir, daha geniş kapsamlı, bunları da 
kapsayacak bir kanun niteliğindedir; tüm kamu ku
rum ve kuruluşlarını kapsar nitelikte, özel unvanla
ra değinmeyen bir Kanun Tasarısı buzurunuzdadır. 

O bakımdan, ben çok kısa olarak zamanınızı 
almamak bakımından arz etmiştim; bu vesile ile 
tekrarlamak lüzumunu duydum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Efendim, Maliye Temsilcisi arkadaşı
mız da burada, mevcut durumu kendilerine sordum; 
genelde 4 Mayıs 1981 tarihinde çıkarılan bir yönet
melik var, ondan önce (Bu yönetmelikten önce) ke

sin olarak alınıp alınmadığını bilmiyorum; fakat yö
netmelik çıktıktan sonra alındığını dile getirdiler. Be
nim, kendi özel tespitlerimi yok; yani arkadaşımız
dan aldığım bilgi ile bu 4 Mayıs 1981'de çıkan Me
mur Konutları Yönetmeliğine göre, aldıklarını ifade 
ettiler. Yalnız, bu (d) bendinde sayılanların durumun
da olanlardan alınıp, alınmadığını Maliye Temsilcisi 
arkadaşımızdan ayrıca sorayım?.. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SÜMER 
ATALAY — Hepsinden alınıyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Hepsinden alındığını ifade ediyorlar... 

BAŞKAN — Hepsinden alınıyor?.. Yani, Sayın 
Bakanım, benim öğrenmek istediğim konu da o za
man şu; özel tahsisli konutlar içinde örneğin; Cum
hurbaşkanlığı konutu, Vali konutu, Kara Kuvvetle
ri Kumandanlığının konutu, Hava Kuvvetleri Ku
mandanının konutu; çünkü burada hem anlatılıyor 
«makam ve rütbe sahipleri» diyor; yani bunlar şu 
anda bir ödeme mi yapıyorlar efendim? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Efendlim, ben konuyu Maliye Bakanlı
ğı Temsilcisine vereceğim, kendileri izah etsinler, ben 
ikinci elden söylemiş oluyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Atalay buyurun; ya
ni şu anda Sayın Cumhurbaşkanı bir ödeme yapıyor 
mu? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SÜMER 
ATALAY — Şu anda efendim, bütün kamu konut
ları için, Türkiye'de genel bütçeye tabi olan perso
nelin oturduğu bütün konutlar için, biraz evvel Sa
yın Bakanımın ifade ettikleri 4 Mayıs 1981 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kara
rına ek Memur Konutları Yönetmeliği uygulanıyor. 
Bu Yönetmelikte herhangi bir istisna söz konusu 
değil. Göreve tahsisli, sıra tahsisli konutlar, bunun 
haricinde ahşap ve buna benzer barınak tabir edilen 
yerler, tamamıyla kira kapsamının dahilindedir ve 
hepsinden de kira alınıyor. 

BAŞKAN — Ben, özel tahsisli konutları soru
yorum; çünkü getirdiğiniz maddede bakınız (a) ve 
(d) bentlerinden zaten kira almayacaksınız; kira be
deli, ısınma, aydınlatma, görevler değil mi efendim, 
onlar alınmayacak; peki... (a) bendinde bakınız özel 
tahsisli konut, (d)'de diğer konutlar. Yani şimdi bir 
hudut karakolunda oturuyor diye bundan bugün alı
nıyor mu? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SÜMER 
ATALAY — Alınıyor efendim. 
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BAŞKAN — Alınıyor?.. Bir Kuvvet kumanda
nından alınıyor mu bugün? 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SÜMER 
ATALAY — Alınıyor. Memur Konutları Yönetme
liği, uygulanan herhangi 'bir istisna kabul etmiş de
ğil. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Almıyorlar Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — «Alınıyor» deniliyor, bu nedenle 

mesele bitmiştir; bundan sonra almayacağız diyor
lar. Demek ki... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Başkan, benim bu noktada Hükü
met olarak bir diyeceğim var; bu bir Yönetmeliktir, 
görüşmekte olduğumuz ise bir Kanun Teklifidir. 
Daha önce bahsedilen, Sayın Kırcalı'nın bahsetmiş 
olduğu Kanun görüşmesinde burada bulundum; fa
kat ondan sonra yurt dışına çıktığım vakitte de dı
şarıdaki büyükelçilerden ve benzeri kimselerden bu 
% 20 mertebesindeki kararın büyük sorunlar yara
tacağını duydum; çünkü kendileri, bana yıllardan be
ri bu konutlarda herhangi bir şey ödemeden otur
duklarını söylediler. 

Yine, Sayın Maliye Temsilcisi dile getiriyor, va
lilerin de bahsedilen diğer makam sahiplerinin de 
ödedikleri şeklinde bir şüphem var; Sayın Tartan 
da «özel idareye aittir» derler, yeknesak olarak bu 
konunun inceliğini bilmiyorum, bilen arkadaşlara bı
rakmak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili olarak Sayın 

Kantarcıoğlu'nun bir önergesi var, okutuyorum 
efendim. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Tasarının 5 inci madde

sinde yer alan Komisyona Devlet Personel Dairesi
nin katılması Kanun gereğidir. 

Gereğini arz ederim, 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

BAŞKAN — Yani efendim o ibareyi koyaca
ğız, altında da zaten «Temsilcilerinden» ibaresi var, 
onu tamamlıyor. 

Sayın Kantarcıoğlu, bir açıklamanız olacak mı 
efendim?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet Sayın Baş
kan. 

•- BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, değerli arkadaşlarım; 

Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında «... 
sosyal yardım amacı...» diye bir ifade var. Sosyal 
yardım amacı ve kira bedeli işin içine girince hemen 
Devlet Personel Daiiresinin görevleri akla gelmekte
dir, memur meselesi bu. 

Devlet Personel Dairesinin görevi, Devlet me
murlarının hukukî statülerini, malî statülerini ve sos
yal statülerini düzenlemektir. Devlet Memurları Ka
nununun 16 ncı kısmında «Sosyal haklar» diye bir 
bölüm vardır ve bu bölümün de altında Kanunun 
193 ve 194 üncü maddelerinde konut ve konut tah
sisi yer almaktadır. 

Şimdi, bu Kanunun 194 üncü maddesinde «Ku
rumlar, kuruluş ve görevleri kanunlarında belirtilen 
yerlerde ve görevlerde çalışacak personeli için kira 
karşılığı olmadan eşyalı veya eşyasız konut tahsis 
edebilirler. Bu konutların tahsis ve idare şekilleri 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ve Maliye Ba
kanlığı tarafından birlikte hazırlanıp, Bakanlar Ku
rulunca onanacak bir yönetmelikle düzenlenir.» de
nilmektedir. Böyle bir Kanun var. 

Ayrıca, 193 üncü maddede de bu konunun İmar 
ve İskân Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu tarafından 
halledileceğini ve bunun da her yıl katma bütçelile
re konabileceğini, bunların ayrıca Devlet Personel 
Dairesi tarafından yapılacağı hükme bağlanmış du-
rumda< 

Bu bakımdan, Millî Savunma Bakanlığı kalacak. 
Çünkü askerî birlikler var; İçişleri! Bakanlığı kala
cak, özel idareler var, valiler var; Maliye Bakanlığı 
bu işin sahibi; Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dai
resi var, fiyat endekslerini ayarlamak zorunda; Ba
yındırlık Bakanlığı var; İmar ve İskân Bakanlığı var, 
konutların yapılması ve projeksiyonla ilgili hususlar 
var. Devlet Planlama Teşkilatını anlayamadım. Evet, 
bu da belki planı yapacak ve imar ve iskân Bakan
lığına yardım edecek; ama onun da Planlama Daire
si var. İstatistik Enstitüsü gene fiyat endekslerini 
ayarlayandır. Peki sorumlu daire, Devlet Personel 
Dairesidir, Devlet memurunun kaç lira maaş alabi
leceğini hesaplayacak kişilerden oluşan daire de ora
sıdır. 

Bu Devlet, Atatürk döneminde 48 lira 48 kuruş 
20 lira aslî maaş karşılığında maaş verirken, 4,5 lira 
mesken bedeli ödeyebilmiştir Devlet memuruna ve 
köydeki öğretmenine. Bugün bunları veremediğine 
göre, sorumlu bir daireyi de buradan çıkarmak hak
sızlık olur. Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesinin lehinde, aley
hinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz, yani «Devlet ista

tistik Enstitüsü Başkanlığı...» 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, protokolda ondan öncedir ondan sonra değil 
efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL-
Ml SABUNCU — «... Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Devlet Personel Dairesi ve Devlet ista
tistik Enstitüsü Başkanlığı...» şeklinde olacak efen
dim. 

BAŞKAN — «Devlet Personel Dairesi» de ka
nunî ibare midir, yoksa Başkanlığı mıdır?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim «Dev
let Personel Dairesi Başkanlığı» olacak. 

BAŞKAN — önergenizde «Başkanlığı» ifadesi 
yok da o nedenle soruyorum efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yeni adı ile koy
mak istiyorsanız Müsteşarlık. 

BAŞKAN — Ne zaman oldu efendim Müsteşar
lık?.. Daha böyle bir şey yok, görüşülüyormuş. 

«... Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ve Devlet 
istatistik Enstitüsü Başkanlığı temsilcilerinden...» ola
cak. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HÎL-
Ml SABUNCU — ilk olarak «... Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Dairesi ve 
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlıkları temsilcilikle
rinden...» olacak, bakanlıklarını birleştirmemişiz Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, «Başkanlığı» ve «Bakanlıkla
rı» olacak. 

«Devlet Personel Dairesi» ifadesini ilave ediyo
ruz, katılıyorsunuz. 

Sayın Hükümet, siz de katılıyor musunuz efen
dim?.. 

İ M A R V E İ S K Â N B A K A N I A H M E T S A M 
S U N L U — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Siz de katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesini 

bu nedenle Komisyon ve Hükümet katıldığından do
layı kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Bu konuda bir düzeltme var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi bu ilavesi ile birlikte oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci 
madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Birleşime 30 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.35 

»••-<« 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.06 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : AH Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

— * 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 140 inci Birleşimin 1 
ikinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bakım - onarım - yönetim 
MADDE 6. — Konutların bakımı, onarımı ve 

yönetimi yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre, ı 
bunları kullanan kurumlarca yapılır. Kiralanan ko
nutların bakım ve onarımları, kira kontratındaki hü
kümlere göre yapılır. Buna ait ödenek her yıl ku
rumların bütçelerine konulur. 

Ortak kullanım dahil aydınlatma, su, gaz ve ben
zeri her türlü giderler konutlarda oturanlar tarafın
dan karşılanır. Konut blok veya gruplarının bu hu
suslarla ilgili yönetimi, kendi aralarından seçilecek 
yönetici ve denetçiler tarafından sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Akkı-

lıç, Sayın Azgur... Başka soru sormak isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim Sayın ] 

Başkan. Efendim, burada ikinci paragraftaki yönet
melik hususu açıkta duruyor kanımca. Neye göre 
seçilecek, kim seçecek, hangi koşullarda seçilecek?.. 
Acaba bu bir yönetmeliğe mi bağlanacak?.. Bu hu
susta bir açıklık yok. Yoksa yarın, ne şekilde yapıla
cağı büyük anlaşmazlıklara neden olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; bura
da bir seleksiyon, bir seçim söz konusu değildir. Yö
netmelikte bu konu muhakkak aydınlığa kavuşacak
tır. Hiyerarşik düzen içerisinde yönetici durumunda, 
lojmanların genel yönetiminden sorumlu olan kişinin 
tayin edeceği, ondan sonra gelen, mesela bir bölge 

müdürünün tayin edeceği bir bölge müdür yardım
cısı ya da şefi, müdür yardımcısı olabilir. Yani, ta
mamıyla apartman yönetiminde, Kat Mülkiyeti Ka
nununda olduğu gibi, bir seçim söz konusu değildir. 
Yönetmelikle halledilecek bir konudur. Bu konu üze-
bunun hiyerarşik kademelerime göz önünde tutula
rak yapılacağı ve yönetmelikte yer verileceği üze
rinde durulmuştur^ 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Efendim; maddeyi okuduğumuzda, «Ko
nutların balkımı, onarımı ve yönetimi» diyor. İkin
ci kısım da yönetimidir. Yönetimin de yönetmelikle 
açıklığa kavuşturulacağı maddede bellidir. 

BAŞKAN — Sayın Azgür, buyurun efendim.-
FUAT AZGUR — Sayın (Başkan; ikinci fıkra

da, «aydınlatma, su, gaz ve benzeri giderler» diye 
bir deyim var. Bu «benzeri» ibaresinden »kasıt ne
dir? Yarın, müstecirlere öyle masraflar çıkartılır 
ki, bu «benzeri» deyimiyle ve buna istinat etmek 
suretiyle. Çünkü yukarıda beşinci maddede, ısıtma 
giderleri belli edilmiş. Yani bahçıvan, kaloriferci, 
bekçi vesair giderler de idareye ait. Isıtma giderleri 
de idareye ait; fakat lilkinci fıkrada, «aydınlatma ve 
gaz»; bunları anlamak mümkün. Çünkü kendi sarf-
fettiği elektriğin, suyun ve gazın bedellerini ödeye
cektir; fakat bunun yanında bir de «benzeri» gider
ler ilave edilmiş. Bu «benzeri» giderlerin hepsini 
idareye bırakırsak, ileride hangi masrafların bura
ya gireceğinde tereddüt ederiz. Burada hiç olmazsa 
bunlara bir açıklama getirirsek çok yararlı olur. 

Teşekikür ederim., 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon?... 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ortak kullanımla ilgili, yani kullanımla ilgili (gi

derler burada. Yani elektrik, su, gaz; mesela havaga
zı gibi giderlerden bahsediyoruz. Benzeri giderler, 
bir bahçenin tanzimi ile ilgili, tamir, tadille ilgili gi-
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derler bjunu kapsamaz. Yani her dairede oturan ki
şinin kendi gideriyle, kendi sarfiyatı ile ilgili gider
leri kapsayacağı görüşündeyiz. Yani bunu kesinlikle 
sınırlamayı doğru bulmadık, başka giderler de olabi
lir diye; ama ortak kullanımla ilgili giderler vardır. 
Onun dışında elektrik, su, havagazı, gaz gibi gider
ler vardır, bunun dışındaki tamir, tadille ilgili, genel 
bakımla ilgili giderler yukarıda da arz edildiği üze
re kurumlarınca karşılanacaktır. 

(Herhalde zabıtlara geçilmesi açısından Sayın Az-
gur sordular, cevap veriyorum efendim; arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde ile ilgili düzeltme istemli var mı efendim?,.. 

Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 

I M A R V E İ S K Â N B A K A M A H M E T S A M 
S U N L U — Sayın Başkan; esasen bu Kanunun ha
zırlanışı sırasında bulunmadığımı dile getirdim. Bu
rada eksik olan bir konu var. Bunu sayın üye ar
kadaşlarıma sunmayı isterim. 

Burada açıkça belirtilmeyen konu şudur: Biz de 
birtakım sosyal konutları kullanıma veriyoruz ve 
bunlarda çok açık, elle tutulur amir hükümler ol
madığı için, konutlar kısa bir müddet sonra aldığı
mız kira ile karşılanamayacak zararlarla terk edil
mektedir, bakımsız bırakılmaktadır, hatta bazı kı
sımlar (yerine göre) sökülüp götürülmektedir. 

Askeriyede bunu çok güzel halletmişler; kendi
lerine has özel yönetmelikleri var. Onun için, eğer 
uygun düşerse, ben derim ki; «Konutların kullanı
mından dolayı meydana gelecek zarar ve ziyanlar 
ve benzeri hususlar konutları kullanandan tahsil edi
lir.» diye bir madde getirmek lazım. Yani konutu kul
lanan o konutu kendi evi gibi kullanmalıdır. Bizde 
genellikle bu tip devlet tarafından tahsis edilen ko
nutlara büyük hassasiyetle bakılmamaktadır. Yani, 
bunu Komisyon veya ilgili arkadaşlarım değerlen-
direbilirlerse belki çok doğru olur düşüncesindeyim. 
Bu maddenin konulmasından büyük fayda uma
rım. 

Takdir, Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yalnız, bu aşamada Komisyonun da, Hükümetin de 
bir benimsemesi veya yeni bir şey getirmesi müm
kün değildir. Kaldı ki, zaten bu tip bir zarar ve zi
yan söz konusu ise, ayrı bir maddeye de gerek yok
tur; genel hükümler çerçevesinde her zaman ilgisi 
hakkında gerekli takibat yaptırılır gerekli tahsilat 

da yapılır efendim. Bir yazılı önerge olarak getir
mek lazım idi bunu daha önceden. 

Buyurun Sayın Başkan. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Esasında bu ortaya çıkan durumla ilgili olarak 

tazmin cihetine gidilmesi kurumların doğal hakla
rından birisidir, ancak kabul ibuyurulacak olursa, 
«ortak kullanım dahil aydınlatma, su, gaz ve ben
zeri her türlü giderler ile konutların kullanımından 
dolayı meydana gelecek zarar ve ziyanlar oturanlar 
tarafından karşılanır.» diyebiliriz. Bu, imkân dahi
linde değilse de bu şekilde anladığımızı arz ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Bu, yeni bir önerge niteliğinde de
ğil, sadece bir düzeltme olarak kabul edebilirim bu
nu; o zaman bir ibare eklenmesi şeklinde kabul eder
seniz onu da Genel Kurulun yüce ıttılaına arz ede
rim. Efendim. 

Sayın Kantarcıoğlu, düzeltme mi efendim?.., 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
buna gerek yoktur. Çünkü son Devlet Memurları 
Kanununda yapılan değişiklik buna açıklık getir
miştir. Arz ediyorum: 

Onikinci madde değitşirilmiş, «Kişisel sorumluluk 
ve zarar» diye bir bölüm konmuş: «Devlet memur
larının görevlerini dikkat ve itina ile yerine getir
mek için kendilerine teslim edilen devlet malını ko
rumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak 
için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Devlet me
murunun kaşıt, kusur, ihmal ve tedbirsizliği sonucu 
idare zarara uğramışsa bu zararın ilgili memur ta
rafından rayiç bedelin üzerinden ödenmesi esastır. 
Zararların ödetilmesinde bu konudaki genel hüküm
ler uygulanır.» diye devam ediyor ve yukarıdaki kı
sım bilhassa bunun için konmuştur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın Sabuncu, bu açıklama karşısında ayrıca 
bir ibarenin eklenmesini istiyor musunuz efendim? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; daha önce de arz 
ettiğim gibi, konu aslında Borçlar Kanununda, Dev
let Memurları Kanununda da tedvin edilmiştir; an
cak «Bakım, onarım, yönetim» gibi anabaşlık altın
da olduğu için böyle anlaşılması da gerekiyor. Ko
misyon olarak bu görüşle tatmin oluyoruz. 

BAŞKAN — O zaman o iki kelimelik ibareyi 
söyleyin efendim. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — «Ortak kullanım dahil, aydınlat
ma, su, gaz ve benzeri her türlü giderler ile konut
ların kullanımından dolayı...» 

BAŞKAN — Doğrudan doğruya, «kullanımdan 
dolayı» deseniz?.,. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — «Kullanımdan dolayı meydana 
gelecek zarar ve ziyanlar.» Bu kadar efendim; «otu
ranlar tarafından.» Yalnız bununla kastettiğimiz, 'bi
nanın normal amortismam değildir; kötü kullanı
mından dolayı camın kırılması, pencerenin kırılma
sı, musluğun kırılması, lavabonun kırılması gibi kö
tü kullanımdan dolayıdır; yoksa toeş yıl oturmuştur, 
beş yıl eskime payının oturana yüklenmesi açısından 
değildir efendim. 

BAŞKAN — O zaman efendim; «ikötü kullanım
dan dolayı meydana gelecek zararlar» deyimini kul
lanın ki, normal bir aşınma şeyini ortadan kaldır
mış olalım. Yani «giderlerle kötü kullanımdan do
layı meydana gelecek zararlar.» 

Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; böyle bir 

ibare birinci fıkra ile bağdaştırılamaz. Çünkü birin
ci fıkrada, «Kiralanan konutların onarımları, kira 
sözleşmesindeki hükümlere göre yapılır.» diyor. Bu 
sözleşmeler tdk tiptir. Burada hangi konuları devlet 
yapar, hangilerini kiracı yapar; bu belirtilmiştir. Bu
raya ikinci fıkrayı koymak sözleşmeyi hükümsüz ha
le getirebilir. Yani sözleşmede bu hususlar derpiş 
edilebilir. Birinci fıkra bunu düzenliyor, ilaveye lü
zum yok efendim. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel Başkanlık Di
vanı olarak bendeniz de aynı şeyi arz etmeye çalış
mıştım. Yani, bu zaten genel bir ilkedir. Mukavele, 
kira kontratosu dediğimiz nesnede kötü kullanımdan 
meydana gelecek olan konuların ödeneceğine ilişkin 
bir hüküm de vardır zaten. Her ilki taraf da bunu im
zalayacaktır, öyle girecektir devlet memuru, Ayrı
ca bunu bir de madde olarak 'buna koymaya gerek 
yok dedik; fakat Komisyon ve Sayın Hükümet, «ko
nulsun» dediği için şey ediyorum, 

Sayın Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan; böyle bir 

ıhüküm konması hukulken mümkün değildir. Çünkü 
bu takdirde kusur kollektif hale geliyor. Bu madde 
fcollektif masrafları öngören bir maddedir. Halbuki 
tahribat, zarar ziyan şahıs tarafından yapılır, kollek
tif bir işlem ve muamele sayılmaz; bir. 

Bir de buyurduğunuz gibi, bu konular genel hü
kümlerle halledilmiştir; ayrıca, Sayın Kantarcıoğ-
lu'nun ifade ettikleri madde de burada kabili tat
bik değildir. Çünkü o görev dolayısıyla tahsis olu
nan gayrimenkuller ve mallar hakkındadır. Bu bir 
âkittir, bir âkitten dolayı doğacak zararlar için de 
kanunlarımızda geniş hükümler vardır. Başka bir 
'kayıt koymak bu bakımdan mahzurlu olur; teşekkür 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bilge bu konu
da?... 

NECİP BİLGE — Genel hükümler yeterlidir 
efendim. 

BAŞKAN — Yeter değil mi efendim; teşekkür 
ederim. 

ıSayın Komisyon, buyurun. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, buradaki kira 
kontratosu ibununla ilgili değildir. Tahsis edildikten 
sonra yönetilen ile yönetici arasında veya kurumu 
arasında bir kira kontratosu yapılmaz. Kira kont
ratosu daha önce kabul buyurulan 1 inci maddede 
geçen, «Bu Kanunun amacı, ıkamu kurum ve kuru
luşlarına ait olan ya da kamu kurum ve kuruluşla
rınca kiralanan...» deyimindeki kira ikontratosudur. 
Yani kiralanmayla ilgilidir. Yoksa, bir kurum bir 
memuruna konutu tahsis ettiği zaman oturup onun
la kira kontratosu yapmaz. Burada öngörülen hu
sus budur. Bu bakımdan, çelişik değildir. Sayın Az-
gur'un ortaya koydukları, buyurdukları kira mev
zuunu bu şekilde tasvih etmek istiyorum. Kira, ki
ralanan konutlarla ilgili kontrattır. Oradaki hüküm
ler kurumla mal sahibi arasındaki hükümleri kap
sar. 

İki : Birinci fıkrasında diyoruz ki, kurum şun
ları karşılar, ikinci fıkrasında da oturan bunları 
karşılar. Bu şekilde, bir kurumla ilgili giderleri dök
tükten sonra, Sayın Bakan Hükümet Temsilcisi ola
rak, burada oturanlar hasar verirlerse kim karşı
layacak dediler. Biz de Komisyon olarak, mademki 
zarar ziyan da onarıma giriyor, (Onarım geneldir 
çünkü; aşınma onarımı olabilir veya bu şekilde ha
sar şeklinde onarım olabilir) bunu da kapsasın, bu
nun da ona ait olduğunu göstermesi açısından... Arz 
ettiğim gibi, Devlet Memurları Kanununda da var
dır, Borçlar Kanununda da vardır, mademki bunu 
burada belirttik, «Ortak kullanım dahil aydınlatma, 
su, gaz ve benzeri her türlü giderler ile kullanım 
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hatasından doğan zarar ve ziyanlar oturanlar ta-
rfından krşılanır.» şeklinde bir ifadenin kullanılma
sı açıklığa kavuşturur. Hatalı değildir, kira kontroto-
su söz konusu değildir efendim; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Yani 
şimdi biraz evvel söylediğiniz ibareyi biraz daha 
değiştirdiniz bu defa da. «Kötü» yerine «kullanım 
hatası» diyorsunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın 'Başkanım, bir şey de ben söyleye
bilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Efendim, genel maddeler, genel kanun
lar vardır; fakat bir yıldan beri bir uygulamanın 
içinde hakikatleri de görmek fırsatımız oluyor. Me
sela, bir şehrimizde 10 tane daire bir memur grubu
muza verilmiştir, o günün şartlan içinde verilmiş
tir ve kendilerinin çıkıp gittiği haberi dahi idareye 
verilmemiştir ve gidildiği vakit 'binada (hiçbir şey bu
lunamamıştır. IBunu kiminle yapacağız, ne diyece
ğiz?... 'Büyük zorluk çekiyoruz. 

Bulduğumuz konuları genel hükümler çerçeve
sinde mahkemelere aktardığımızda da netice almak
ta zorluk çekiyoruz. Bunun buraya konulması bir 
fayda temin eder ve genellikle bu binalar bakımsız, 
kullanımına hiç kimse yakınlık göstermiyor. Burada 
bir yara vardır, onun için hiç olmazsa bir defa da
ha vurgulanmasında fayda umarım. Genel hüküm
ler içinde aranıldığında her şeyi bulabiliriz; ama 
kanunlarda bazı şeyleri tekrar tekrar söylüyoruz. 
O bakımdan değerlendirilmelidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

O zaman «kötü kullanım» demekte yarar vars 

(«Hatalı kullanım» sesleri) 
Hatalı kullanır; fakat bir de kötü kullanır, kötü 

kullanımı dışarda bırakmış olursunuz. 
AKİF ERGlNAY — «Kötü kullanım» maksadı 

ifade ediyor. 
BAŞKAN — Maksada yeterli midir efendim 

«kötü kullanım?» 
AKİF ERGİNAY — «Kötü kullanım» daha ye

rinde, kasıt aranıyor. 
BAŞKAN — Kasıt önemli. 
Sayın Başkan, bir daha tekrarlar mısınız şu iba

reyi?,.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — «Giderler ile kötü kullanımdan 
dolayı meydana gelecek zarar ve ziyanlar...» ibare-

I sini eklersek, devamında «konutlarda oturanlar ta-
I rafından...» 
I BAŞKAN — Yalnız, Sayın Hazer biraz evvel 
I ifade buyurdular, «konutlarda oturanlar tarafından 
I karşılanır.» dediniz mi, kollektif bir karşılama ola-
I bilir. Acaba, «o konutta oturan tarafından karşıla-
I nır.» demek doğru olur mu, olmaz mı? Yani o cüm-
I lenin içinde yeri tamam, «ortak kullanım dahil, ay-
I dınlatma, su, gaz ve benzeri her türlü giderler...» ko-
I nutlarda oturanlar tarafından karşılanacak; ama «kö-
I tü kullanımdan doğan zarar ve ziyan...» 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL-
I Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, esasında burada 
I çıkıyor ortaya. Mesela su ve gaz da var orada. Ben-
I zeri her türlü giderler, ortak olarak karşılanmıyor 
I ki onlar da. «Oturan tarafından» da diyebiliriz. 
I Efendim, «aydınlatma, su, gaz ve benzeri her tür-
I lü giderler ile...» dediğimiz zaman nasıl münferit 
I anlıyorsak devamını da münferit anlamamız lazım. 

BAŞKAN — Oldu eefndim. 
I İSA VARDAL — Sayın Başkan, yalnız o iba-
I reye şu ibarenin de eklenmesinde yarar var: «Umu-
I mî hükümler gereğince» demek lazım. «Zarar ve zi

yanlar umumî hükümler gereğince filancadan alı-
I nır» şeklinde bir ibare eklemekte yarar var. 

I BAŞKAN — Efendim, zaten malumu ilam olur 
diyorlar. Biraz evvel de sorduk. 

İSA VARDAL ••• Zaten gerek yok o ibareye, 
BAŞKAN — işte artık var dedik, onun için ar

tık yok yok. 
6 ncı maddeye bu ilaveyi de yapmak suretiyle 

oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Et-
I meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, 7 nci 
maddeyi okutmadan bir şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Hükümet Teklifinde 7 
I nci madde olarak «Konuttan çıkma» vardır. Bu Ko-
I misyon raporunda çıkarılmıştır. Bu nedenle 7 nci 
I maddeye geçmeden evvel bu konunun bence açıklığa 
I kavuşturulması lazımdır. OBunu arz etmek istiyorum, 
I hatta bir de önerge hazırladım. 
I BAŞKAN — Efendim, bu konuda başka bir öner

ge daha var; ama zaten açıktır, ayrıca bir açıklık yok. 
MAHMUT AKKILIÇ — Şöyle açık yani, 7 nci 

maddeye geçmeden önce bu maddenin 7 nci madde 
olarak görüşülmesi gerekir diye arz etmiştim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Bizim de önerge-
J miz vardı. Hükümet Teklifindeki 7 nci maddenin Ta-
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sarının 7 nci maddesi olarak görüşülmesini arz et
miştim. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, var efendim; ama 
maddeyi müsaade edin de okutalım efendim. Çünkü 
huzurunuza gelen madde Komisyon metnidir. Genel 
Kurullar Komisyondan gelen metinle ilgilenirler. An
cak önergelerle bu durum düzeltilir veya devam eder. 

7 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
Konuttan çıkarılma 
MADDE 7. — Konut, belirtilen sürede boşaltılmaz 

ise, tahsise yetkili makamın isteği üzerine, mülkî veya 
askerî makamlarca başka bir bildirime gerek kalmak
sızın, kolluk kuvveti kullanılarak zorla boşalttırılır. 
Bu zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercile
rine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin icra ve in
fazını durdurmaz. 

Yetkili merciler tarafından kendilerine tahsis ya
pılmadan konutları işgal edenler veya gerçeğe aykırı 
beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında da aynı 
işlem uygulanır. 

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

ŞBRAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, bu 
maddeyle ilgili önergemizde olacak, eğer birinci öne
rimiz kabul edilmezse... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili Sayın Yarkın ve arkadaşlarının 

bir önergesi var, okutuyorum efendim : 
Sayın Başkanlığa 

Kamu Konutları Kanun Tasarısının Hükümet Tek
lifinde yer alan «Konuttan çıkma» başlıklı 7 nci mad
desinin Tasarının 7 nci maddesi olarak görüşülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Şerafettin YARKIN Isa VARDAL 
Cahit TUTUM Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan,. Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Kamu Konutları Kanun Tasarısının Hükümet Tek

lifinde «Konuttan çıkma» başlıklı bir 7 nci madde 
vardır. Bu madde, sıra tahsisli konutlarda oturanlar 
için 4 üncü maddede belirtilen sürenin bitim tari
hinde (ki, Kanunda bu belirtilmiştir) özel tahsisli ko
nutlarla görev tahsisli konutlarda ve diğer konutlar
da oturanlar tahsise esas görevin son bulduğu tarih
ten itibaren şu kadar ay içinde diye bir süre koyu
yor. Bu süre iki ay ve emeklilik, istifa ve başka bir 
yere nakil ve her nedenle olursa olsun memuriyet 
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sıfatı kalkanlar ilişkileri kesildiği tarihten itibaren yine 
iki ay içinde; ölenlerin aileleri ise, ölüm tarihinden 
tibaren altı ay içinde ve devam ediyor sıkıyönetim, 
savcılık ve mahkemelerinde görev alanlara da bir süre 
koyuyor, konutlardan çıkmak zorundadırlar diyor. 

Şimdi Kanuna çeşitli çıkıma nedenlerine bağlı ola
rak çıkma süreleri koymuş. Komisyon bunu çıkar
mış. Gerekçesi; bu süreler yönetmelikte belirlene
cektir diye. Bu mümkün, yani yönetmelikte bu süre
lerin belirtilmesi mümkündür, hatta yönetmelikte bu 
süreler belirtilmiş idi, yani yürürlükteki yönetmelikle. 
Şimdi, yönetmeliğe bu sürelerin konulması tespit edi
len sürelerin taşıdığı önem bakımından sakınca ya
ratabilir. Halen 1971 tarihli Bakanlar Kurulu kara
rıyla çıkartılan Memur Konutları yönetmeliğinde bu 
süreler buna yakındı. Mesela bir tanesine örnek ve
reyim; ölüm halinde ölenin ailesi fertlerine bırakılan 
süre 12 ay idi; fakat 1981 yılında çıkartılan yönet -
likte bu süre üç aya inmişti. Şimdi, bu süre bu Hü
kümet Tasarısında altı ay olarak konulmuş, yani sü
reler önemli olduğu için yönetmelikle sık sık değişe
bilir. Biz sürelerin en uygun şeklini bulalım; ama bu
nu Kanuna koyalım. Ayrıca, bu süreler içersinde çık
madığı takdirde zorla boşaltma diye bir işlem vardır 
bir sonraki maddede. Bu zorla boşaltma hükmünün 
de etkili olarak işleyebilmesi için konulan sürelerin 
yönetmelikle değil de Kanunda olmasında da daha 
fazla yarar vardır. 

Esasen konulacak şeylerde sıra tahsisli konutlar 
için bellidir. O dördüncü maddede belirtilen sürenin 
bitim tarihinde, o süre belli beş yıldır. Görev tah
sisli özel tahsisli konutlarda da bellidir, Kanunda bel
lidir. Bu da görevin bittiği tarihten itibaren, elbetteki 
hemen çıkma şeyi başlamayabilir, iyi aylık üç aylık 
bir süre konmuştur, bu doğrudur; ama ölüm, istifa, 
emekliye ayrılma, başka bir yere nakil gibi nedenlerle 
de ne kadar sürede çıkması gerektiğini biz uygununu 
bulup Kanuna koyalım. Bunu Hükümet Teklifi iki 
ay olarak tespit etmiş emeklilik, istifa, başka bir yere 
nakil ve memuriyet sıfatı kalkanlarla ilgili olarak; 
ölenlerin ailelerine ise, altı ay demiş; tabiî bu altı ayı 
on iki ay yapmak mümkündür, daha doğru olabilir; 
ama arz ettiğim gibi, bu sürelerin önemi dolayısıyla 
sık sık değişmesinin de sakıncaları göz önünde tutu
larak Kanunda; ama uygununu bularak yer alma
sında fayda vardır. Dolayısıyla elbetteki önerge kabul 
edildiği taktirde bu madde daha uygun şekilde mü
zakere edilip kabul edilebilecektir, önergemizin evvela 
Hükümetin getirdiği konuttan çıkma başlıklı madde-
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nin yedinci madde olarak müzakeresine dairdir. Arz I 
ettiğim gerekçelerle bunun kabulü uygun olacaktır. I 
Takdirlerinize sunarım. I 

Saygılar arz ederim. I 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. I 

Sayın üyeler; Başkanlık Divanının da bir yanlış I 
uygulamasını ıttılalannıza arz etmek isterim. Aslında I 
bu biraz da Sayın Yarkın ve arkadaşlarının verdiği I 
önergeden kaynaklanmaktadır. Çünkü; Tasarının 7 nci I 
maddesinin 7 nci madde olarak görüşülmesi demekte
dir. Halbuki bu bir madde ilavesidir, yeni bir ilave- I 
dir. Bu bakımdan, biz Tasarıdaki 7 nci maddeyi okut- I 
tuktan sonra bu önerge hakkında işleme geçtik. Hal- I 
buki yeni bir madde ilavesi olarak 7 nci maddesi ola- I 
rak huzurunuza getirilmiş olsaydı, biz de doğrudan 
doğruya bu önergeyi okutup, diğer maddeyi okutma
dan işleme geçecektik. Zabıtlara böyle geçmesinde ya- I 
rar görmekteyim. 

Arz ederim efendim. 

Sayın Yarkın ve arkadaşlarının önergelerinin le- I 
hinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı efen- I 
dim?.. 

AKİF EROİNAY — Sayın Başkan, lehinde efen
dim. 

BAŞKAN — Lehinde olarak buyurun Sayın Er- j 
ginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, özellikle uy
gulamada zaman zaman şahsî bazı hareketler nede
niyle memurlar tazyik altında kalabilmektedir. Bira- I 
kıyorum partizanlığı ki, bunu da ileride, daha çok 
ilerlerde belki nazarı dikkate almış olacağız. Çünkü, I 
eski partizanlık hareketlerinin nasıl yürütüldüğü açık
tı. Böyle bir hüküm olmadığı takdirde, ölen bir me- I 
murun bile daha cenazesi sıcakken kendisine çık di- I 
şan diyebilirler. Efendim, yönetmelikte koyacağız de- I 
nebilir. Ne malum koyacaksınız, ne kadar koyacak- J 
siniz, bilinir mi?.. Bu itibarla bir kimse, üstelik işgal j 
ettiği konutun hangi şartlarda boşaltılmasını gerekti- I 
ğini de önceden bilmesi de faydalıdır. Bu itibarla sözü I 
fazla uzatmıyorum, bu maddenin aynen veya biraz I 
düzeltme ile kabul edilmesi yerinde olur. I 

Arz ve teşekkür ederim. 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. I 
Sayın Komisyon, bir madde ilavesine ilişkin Sayın I 

Yarkm ve arkadaşlarının önergesi üzerindeki görü- I 
şünüzü lütfediniz efendim. j 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; t 
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Daha önce Komisyonumuz metninde yer alan 7 nci 
maddeyi sonraki müzakerede çıkarma lüzumunu his
settik. Daha önce sayın üyelerimizin buyurdukları 
şekilde suples tanıyabilme bakımından idi, ancak or
taya konulan görüşler muvacehesinde sayın önerge 
sahipleri Tasarıdaki 7 nci maddenin görüşülmesini 
teklif etmektedirler. Biz Komisyon olarak, Komisyo
numuzun daha önce kabul ettiği 7 nci maddenin gö
rüşülmesinin uygun olacağı kanısındayız. Bu şekliyle 
önergeyi değiştirmeleri halinde katılabileceğimizi arz 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet Teklifindeki 7 nci madde
nin 7 nci madde olarak ilavesine karşısınız?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Hükümet metnindeki 7 nci maddenin 
Komisyonumuzun daha önce birinci defa görüşme
ler sonucunda kabul ettiği, tekabülünden önce kabul 
ettiği 7 nci madde halinde girmesini kabul ediyoruz; 
yani orada değişikliğimiz şudur Sayın Başkanım; iki 
ayı üç aya çıkarmıştır. Buraya bir de (f) bendi ek
lemiştik. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Biraz evvelki be
yanınız sanki ademî kabul gibiydi de, siz kendi Ko
misyonunuzda Hükümet Teklifinin 7 nci maddesinin 
ilk görüşmelerde kabul ettiğinizi, yalnız oradaki süre 
yönünden bir değişiklik olduğunu söylüyorsunuz. 
Ona bakalım efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Arz ettiğim gibi, ilk görüşmeler
de kabul ettiğimiz metni ikinci görüşmede çıkarmış
tık. Şu anda bizim daha önce kabul ettiğimiz metnin 
daha uygun olduğu kanısındayız Hükümet metnine 
göre, süreyi uzatma bakımından. Onun müzakeresini 
Sayın Yarkın zannediyorum kabul ediyorlar, o şe
kilde efendim. 

BAŞKAN — İki ay, üç ay olmuştur, (e) bendin
den sonra da bir (f) bendi eklenmiş. Soralım; Sayın 
Yarkın ve arkadaşları da Hükümet Teklifinin ilave
sini mi, yoksa Komisyondan geçen ilk defa kabul 
gören ve huzurunuza gelip de tekrar geri dönen met
ni mi benimseyecekler... 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, bu 
metni alıyoruz, yani benimsiyoruz, ancak bu metni 
müzakere edeceğiz, o metin üzerinde de ölümle ilgili 
olarak (e) bendinde efendim. 

BAŞKAN — Evet, tabiî o metni 7 nci madde ola
rak görüşeceğiz ayrıca. 

Sayın Bakan, bu madde ilavesine katılıyor musu
nuz?.. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Evet. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Yarkın ve ar
kadaşlarının yeni bir madde ilavesine ilişkin önerge
lerine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katıldıkla
rım beyan etmektedirler. Bu nedenle kesin olarak oy
larınıza sunuyorum. Yeni bir 7 nci madde ilavesini 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Madde ilavesi kabul edilmiştir. 

Sayın Yarkın ve arkadaşları 7 nci madde olarak 
Komisyonun ilk hazırladığı metni göstermektedirler, 
okutuyorum efendim. 

Konuttan çıkma 
MADDE 7. — Bu Kanunun kapsamına giren; 
a) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, 4 üncü 

maddede belirtilen sürenin bitim tarihinde; 
b) Özel tahsisli konutlarla, görev tahsisli konut

lar ve diğer konutlarda oturanlar, tahsise esas göre
vin son bulduğu tarihten; 

c) Emeklilik, istifa, başka bir ile nakil ve her 
ne nedenle olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar 
ilişkilerinin kesildiği tarihten; 

itibaren üç ay içinde; 
d) Ölenlerin aileleri ise ölüm tarihinden itibaren 

altı ay içinde, 
e) Sıkıyönetim savcılık ve mahkemelerinde gö

revli olanlar, başka bir göreve atandıkları takdirde 
ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde, 
sıkıyönetimin kalkma tarihinden itibaren iki yıl içinde, 

f) Konuttan yararlanacak personelin olmaması 
halinde 4 üncü maddeye göre oturmasına izin veri
len kamu kurum ve kuruluşlarının personeli de ön
görülen sürenin bitiminde; 

Konutlardan çıkmak zorundadırlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı? 
Sayın Yarkın, Sayın Tutum söz istiyorlar. Başka 

söz isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Sayın Yarkın, buyurunuz. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; önce Sayın Komisyona ve Hüküme
te ben ve arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyo
rum. 

Sayın Başkan; 
7 nci maddede (d) bendinde «Ölenlerin aileleri 

ise ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde» diye hü
küm getirilmiştir. 
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Altı aylık süre yeterli olabilir, çok olabilir, az 
olabilir. Mesele şudur. Bu süre, 1971 tarihinden beri 
uygulanan yönetmelikte 12 ay idi. Ondan önceki yö
netmeliğe bakmadım, ne kadardır bilmiyorum. An
cak 1971 'den itibaren uygulanan yönetmelikte ölen
lerin ailelerine ölüm tarihinden itibaren 12 ay için 
konut tahsisli olarak tutuluyordu. Bu, elbette ki sos
yal bir ihtiyacı karşılamak için getirilmiş bir hüküm
dü. Bu, 1981'de çıkan ve çok kısa bir süre uygula
nan bir yönetmelikte ancak üç aya inmişti, bu üç 
ayın da hatalı bir takdir olduğunu ifade etmiştik. 

Şimdi, tasarı bunu altı aya çıkarıyor. Konut tah
sisi, konut sayısı çok daha az iken, çok daha az ol
duğu zamanlarda ölenlerin ailesine, ölüm tarihinden 
itibaren 12 ay için tahsis edilme şıkkını veya esasını 
şimdi konut tahsisini daha da artırdığımız, bu imkân
ları daha da çoğalttığımız bir zamanda altı aya in
dirmek zannederim uygun olmayacaktır. Kaldı ki, 
ölüm halinde ölenlerin ailesi ve çocuklarına, konu
nun taşıdığı önemi ve ağırlığı dile getirmeye de lü
zum yoktur, uygulama uzun yıllardan beri böyle de
vam etmiştir; bu uygulamayı değiştirmeye sanıyorum 
gerek olmayacaktır. Komisyon ve Hükümet ve sayın 
üyeler buna da katılırlarsa çok daha iyi olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Tutum, buyurunuz. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu mad
deyle ilgili üç önemli noktanın dile getirilmesini uy
gun buluyorum. Hepsi aslında (c) fıkrası ile ilgili; 
«Emeklilik, istifa, başka bir ile nakil..» diyerek cüm
le devam ediyor, 

Birinci tereddüdüm, bir başka ile nakil, Huku
kumuzda «Nakil» dendiği zaman, az çok belirli bir 
durum kastedilmektedir; ancak son zamanlarda rotas
yon, geçici süreli görevlendirme gibi haller vardır ki, 
sanıyorum bu uygulamada bazı sorunlar yaratabilir. 
Mesela rotasyon gibi, bir sömestrelik bir görevlen
dirme oluyor, bazen kadrosu orada kalıyor, bazen 
kadrosu ile gidiyor; oldukça karışık durumlar yara
tabilir. Acaba bu nakil yeterli midir? Bunu arkadaş
larımın dikkatine sunmak istiyorum. 

İkincisi; askere gidenler. iMaaşsız izinli sayılıyor
lar, dolayısıyla acaba o süre, geçici kısa süreli mese
la askere gitme hali veya uzun süreli askere gitme 
halini de bu kapsıyor mu? 

B : 141 
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Sayın Başkanım, üçüncü ve önemli bir nokta da, 
özellikle uygulamada çoğu kez mahkemelere intikal 
etmiş ve benim bizzat ilgilendiğim, zaman zaman be
nim bilgi alanıma dahil olan bir durumu arz etmek 
istiyorum. O da, evli olanların, karı-kocanın durumu
dur. Genellikle karıkocaların birleştirilmesi, aile bü
tünlüğü ilkesi nakillerde uygulanıyor; ama disiplin 
nedeni veya görev gereği olarak evli olan eşlerden 
biri başka ile nakledildiğinde, geride kalan, memur 
olan eşi fevkalade müşkül durumda kalmaktadır, 
Benîm görebildiğim en büyük dramatik aile sorunla
rına bu vesile ile tanık oldum. Dolayısıyla, acaba bu 
konuda bir hüküm getirebilir miyiz? Eğer iki ay gi
bi kesin bir kategorik süre koyduğunuz takdirde hiz
met gerekleri olarak alilelerin birleştirilmesi için ge
çecek süre içerisinde fevkalade önemli aile sorunları 
ile karşılaşılmakta, eğer misafirhane gibi bir başka 
şey de o yerde yoksa, kısa süre için çıkmak, eşya ta
şımak veya eşinin gittiği yere kendisinin gidemeyece
ği için tam bir çıkmazla karşılaşmaktadır. Acaba bu
rada, bu gibi durumlarda geride kalan, memur olan 
eşe bir müsamaha tanınamaz mı? 

Bu üç noktanın dikkate alınmasını, özellikle Ko
misyonumuzun bu konuda acaba bir formüle yanaş
maya hazır olup olmadıklarını öğrenmek istiyorum. 

Saygı ile arz ederim. 
BAİŞK'AN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon cevabınız olacak mı efendim? 

(MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; Sa
yın Tutum'un görüşlerinden somut bir önerge, so
mut bir nokta alamadık. Bizim düşünebildiğimiz; 
emeklilik, istifa, başka bir mahalle naklen tayin olu
nanlar şeklinde olmaktadır. Herhalde bu, Sayın Tu
tum'un tasviplerine mazhar olabilir. «Naklen tayin 
olunanlar» diyerek Sayın 'Başkanım, burada «ile na
kil» şeklindeki ifadeyi bu şekilde değiştirmiş oluyo
ruz; çünkü il hususunda örnek olarak arz ediyorum, 
Konya'nın Karaman ilçesine tayin olunursa, onu ta
biî çıkarmak gerekecek, aksi takdirde kalması gereki
yor. İstanbul için ise, daha başka bir sorun var; baş
ka bir mahalle naklen tayin olunanlar, daha çok be
lediye hudutlarını anlamak babında koymuş oluyoruz. 
Nakil ise, geçici görevle nakil olunabilir, kesin tayin 
olabilir; biz burada «Naklen tayin olunanlar» şek
linde bir ifade ile kesin olarak tayini de ifade etmiş 
olduğumuzu düşünüyoruz. 

Diğer açıdan, naklolun bir kişinin eşi de memur-
sa ve onunla beraber oturuyorsa, durum ne olacak 

diye dile getirildi. Herhalde ona, geride kalana tah
sis olunabilir veya Yönetmelikte, ki burada aslo-lan 
diğer konularda da Komisyon olarak hep atıfta bu
lunduğumuz Yönetmeliktir. Yönetmeliğe suples, ta
nımak istedik veya dahil yönetmeliğe suples tanımak 
istedik. Tabiî bu konularda eğer teklifler olursa biz 
müzakereye hazır olduğumuzu arz etmek istiyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi mevcut değişiklikle
ri lütfen bize tekrarlar mısınız? iBu; «Başka bir ile 
nakil» tabiri yerine yapılan değişikliği kastediyorum. 
Acaba «İBaşka bir yere» tabiri yeterli imidir burada? 

iMALÎ IgLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — «İBaşka bir yere naklen tayin olu
nanlar.» 

BAŞKAN — İBaşka bir yere nakil. 
CAHİT TUTUM — Sürekli bir görev. 
MALÎ İŞLER IBOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Yalnız burada Komisyon olarak 
anladığımızın belediye hudutları dahilinde olduğunu 
ve kesin tayini kapsadığını arz etmek istiyorum. Altı 
ay geçici süre ile birini gönderirsek onu kapsamı
yor. 

BAŞKAN — «Başka bir yere nakil ve her ne ne
denle olursa olsun» denmektedir. Her ne sebeple» de 
yil de, iki tane «Ne»li «Ne nedenle» gibi bir şey de 
olmasın. Kulağa çok değişik geliyor. 

FUAT AZGUR — «Her ne sebeple olursa olsun» 
diyelim Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — (Bu madde ile ilgili soru sormak is
teyen sayın üyemiz var mı efendim?.. 

ISayın Tutum, Sayın Kantarcıoğlu soru sormak 
istiyorlar. 

Sayın Tutum, buyurunuz. Yalnız soru olsun efen
dim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanını; iki sorum 
var: 

Acaba vekâleten bir yere atanması halinde ne ola
caktır; bunu düşünebilir miyiz? Bu birinci sorum. 

İkinci sorum; i(d) bendinde ölenlerin aileleri ise 
«ölüm tarihinden itibaren altı ay İçinde» dedik; ama 
bazı durumlarda bu sürenin kısaltılması da gereke
bilir Sayın Başkanım. Dolayısıyla bu fıkrayı böyle 
müstakil bent halinde bıraktığımızda «Konuttan çık
ma» başlığı altındaki 7 nci madde, özel tahsisli konut
lar, görev tahsisli ve sıralı konutların tümünü kap
sayacak bir anlam genişliği taşımaktadır. 

Şimdi, acaba bu özel tahsisli konutlarda bazı du
rumlarda, özellikle yurt dışında büyükelçiliklerimiz-
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de bazen ölümle boşalma 'hali olabilir, Bu takdirde, 
çok kısa sürede yerine, temsilcinin gönderilmesi zo
runluluğu doğabilir. 

Sayın Başkanım; acaba o takdirde bu sürenin özei 
durumlarda kısaltılabilımesine ilişkin (Çok özel du
rumlarda) ve yönetmelikle tespite ilişkin bir atıf hük 
mü bu maddenin altına getirebilir miyiz; bunu sor
mak istiyordum. 

Teşekkür ederim. 

©AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER IKOMlSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — 'Sayın (Başkan, sayın üyeler; 
Devlet yönetiminde iki türlü vekaletin olduğuna 

hepimiz bilmekteyiz; yüksek malumlarındadır. Bir, 
geçici olarak izin alma durumunda veya geçici görev
lendirmelerde bir başka kişinin onun yerini doldur
ması; yani aslın gelişine kadar onun yerine geçmesi. 
Bir de, asıl yok ortada; tedvirle görevlendirilip bir 
yere aslın görevi içerisinde gitme. 

Bu bakımdan, biz 'Sayın Tutum'un ifade buyur
dukları şekilde, örnek olarak arz ediyorum; bir mü
şavir müfettişin bir bölge müdürü yerine geçmesini, 
lojmana geçmesi için bir sebep görüyoruz. Müşavir 
müfettiş tedvirle görevlendirilerek gidebilir. Ancak, 
bir bölge müdürünün üç ay hasta olması veya izns 
ayrılması durumunda, bir başka kişinin başka bir 
mahalden gelerek onun gelişine kadar orada bulun
masını; yerinden ayrılma ya da o yere, o geçici ola
rak vekalet eden kişinin gelmesi açısından göremi
yoruz. Teknik bakımdan veya idarede görülecek bu 
durum açısından bu konuyu arz etmek istedim. 

Sayın Tutum'un ikinci sorusunu yeniden lütfet
mesini isteyeceğim; onu anlayamadım efendim. 

'BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu, ölenle
rin aileleri için «ölüm tarihinden itibaren altı ay için
de konutu terk etme» yükümlülülğünü getiriyor; bu 
kategorik bir hüküm. Öyle anlar ve durumlar olabi
lir ki, altı ay bir süre beklemeye Devletin tahammülü 
de olmayabilir, Devletin başka türlü tedbir alması 
gerekebilir. Nitekim, yurt dışı büyükelçiliklerde böy
le bir ölüm nedeni ile boşalma olduğu takdirde; özel 
tahsisli konutlar altı ay beklemek suretiyle, Devleî. 
hizmetlerinin yürütülmesi bakımından bazı sakınca
lar doğabilir. Orada Devlet süratle tedbir alınmasını 
gerekli görebilir. Bu takdirde, bu sürenin indirilmesi 

imkânını veren bir yönetmeliğe atıf hükmünü bu mad
deye ekleyebilir miyiz?. 

BAŞKAN — İSayın Tutum, zaten «Altı ay sonun
da» denmiyor; «Altı ay içinde» diyor. Bu 15 gün de 
olabilir, altı ay da olabilir efendim., «...içinde», ay
rıca bir yönetmeliğe gerek olduğunu bilemiyorum., 

•FUAT AZGUR — Sayın İBaşkanım; bu konuda, 
müsaade eder misiniz?.. 

Sayın Başkanım, 8 inci madde zaten bir «yönetme
likten bahsediyor. Şimdi madem çıkma ve çıkarıl
mayı da düzenleyen bir yönetmelikten; buyurduğu
nuz gibi, altı ay içerisinde de bu gibi özel durumlar 
için başka bir yönetmelik çıkarılabilir. 

'BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili Sayın Yarkın'ın 

bir önergesi var, okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

«Konuttan çıkma» başlıklı 7 nci maddenin (d) 
bendinde yer alan «Altı ay»lık sürenin, «12 ay» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Şerafettin YARıKIN İsa VARDAL 
BAŞKAN — İSayın Yarkın'm önergesinin lehin

de, aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Sayın Komisyon?.. 

MALÎ İŞLER (KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — «Altı ay»ın daha uygun olacağı, 
düşüncesindeyiz. Hakikaten sayın üyelerimizin orta
ya koydukları şekilde ölen 'bir kişinin arkasından he
men çocuklarına veya varislerine «Çık» demek hoş 
bir davranış değil; ama Sayın Tutum'un da biraz ön
ce ortaya koydukları şekilde, bazı durumlar olabilir, 
tamamıyla oturmalarını engellemek de, çıkarılmaları
nı sağlamak da uzun süreli mümkün olmayabilir. O 
bakımdan «Altı ay» olarak öngörmüştük. 

Önergeye katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 

Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz efen
dim?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... 
Sayın üyeler; Sayın Yarkın'ın önergesine komis

yon ye Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla-
larınıza sunuyorum. Önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir efendim. 
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Bu maddeyle ilgili düzeltme isteminde bulunan 
sayın üye var mı efendim?.. Biraz evvel yaptığımız 
düzeltme... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, sorum vardı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu sizin bir soru
nuz vardı; ama düzeltme biçiminde yaparsanız uy
gun olur. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Zaten düzelt
me biçiminde olacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, di

ğer maddede, 3 üncü maddede bir sıralama vardı: 
«özel tahsisli», «Görev tahsisli», sonra da «Sıra tah
sisli» idi. Getirilen maddede biz bunu ters olarak ele 
diyoruz, (b) fıkrasının (a), (a) fıkrasının da (b) fık
rası olmasını Komisyonumuz uygun görürler mi?.. 
Yani (b) fıkrası (a) olsun, (a) fıkrası da (b) olsun; 
yer değiştirsin; kanun tekniğine de uygun olsun de
rim. Yani daha önce «özel tahsisliler», «Görev tah
sisliler» sonra «Sıra tahsisliler» sonra diğer kade
meler gelsin. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 

Sayın Komisyon; Sayın Kantarcıoğlu, (a) fıkrası
nın (b), (b) fıkrasının da (a) olmasını istiyorlar. Bu 
konudaki görüşünüz?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; ı(a) bendi, «Sıra 
tahsisli konutlarda oturanlar 4 üncü maddede belir
tilen sürenin bitiminde» çıkacaklar. ı(b) ve (c) ise, ya
ni «Özel tahsisli, görev tahsisli konutlar ve diğer ko
nutlarda oturanlar tahsise esas görevin son bulduğu 
tarihten; emeklilik, istifa başka bir ile nakil, her ne
denle olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişik
lerinin kesildiği tarihten itibaren üç aydır». Yani (a) 
«bitim tarihinde», (b) ve (c) «...itibaren üç ay»; bir
liktedir o.... 

(SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
o halde başka bir teklif; bir hata çıkıyor ortaya. Bü
yük harfle 'İTİBARİYLE kelimesini, (a) fıkrası için 
söylemek doğru olmaz; (a) fıkrası için söylemek zor. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Anlamadım. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu bir daha tekrar
lar mısınız efendim; bizde anlamakta güçlük çektik. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, arka
daşım (a) fıkrasında «(Belirtilen bitim tarihinde», di
ğerlerinin ise, «...tarihinden, tarihinden itibaren üç 
ay içinde» diyorlar ise, ((a) sıra numarası koymaya 

gerek kalmaz; sıra numarası değişir. Yani burada 
«...itibaren üç ay içinde» ibaresi, yukarıdaki (a)'yı, 
(b)'yi, '(c)'yi de kapsar. Halbuki benimki gayet uygun 
bir ifade idi: 

«a) özel tahsisli konutlarda, görev tahsisli ko
nutlarda ve diğer konutlarda oturanlar; tarihten, 

t>) Sıra tahsisli konutta oturanlar 4 üncü mad
dede belirtilen sürenin bitim tarihinde, 

c) Emeklilik, istifa; belirtilen tarihten itibaren üç 
ay içinde, 

d) Altı ay içinde, 
Konutlardan çıkmak zorundadırlar.» 
BAŞKAN — (Efendim Komisyon, «Burada (b) 

ile (c)'nin illiyeti var» diyor... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Ben de aynı 

şeyi söylüyorum; «...itibaren.» 
'MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; aynı ko

nuda, müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade bu

yurun. 

«(b) ile (c)'nin illiyeti olduğundan»; ikisini bir
likte mütalaa ettiği için, «...itibaren üç içinde» ibare
sini, «Ancak yan yana yazabiliriz» diyor Komisyon. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; <b) ve 
(c); (a) ve (b) olabilir. Ondan sonra (a), (c) olabilir 
efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, bu da yeni bir öneri. 
Yani (b)'yi (a) yapacaksınız, (c)'yi (b) yapacaksınız, 
bitecek; «İtibaren üç ay içinde;» diyeceksiniz. On
dan sonra (a) da (c) olacak.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Kantarcıoğlu'nun bu tek
lifi.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Benim teklifim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — ...Daha rahat anlaşılmayı ortaya 
koymaktadır; katılıyoruz efendim. <a), ı(c) olacak; (b) 
ve (c) sırasıyla (a) ve <(b) olacak. 

(BAŞKAN — Evet; bu biçimde değiştiriyoruz. 
Başka bir düzeltme de olmadığına göre.. 

FUAT AZGUR — Var Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, (e) bendinin ikinci satırında iki 

defa arka arkaya «İçinde» deyimi geçiyor; «Altı ay 
içinde» sonra «İki yıl içinde». Zannediyorum birinci 
«İçinde» kelimesini çıkarırsak mana değişmiyor; 
«...tarihten itibaren altı ay, sıkıyönetimin kalkma tari
hinden itibaren iki yıl içinde» denirse, iki defa «için
de» kelimesini tekrara lüzum kalmaz. 

BAŞKAN — Bir soralım efendim. 
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Sayın Komisyon, Sayın Azgur «Maddenin (a) 
bendinin ikinci satırında yer alan «İçinde» kelimele
rinden birincisini çıkartalım» diyorlar, ne diyorsu
nuz?... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, burada (d) ile ı(e)' 
nin birbiriyle ilgisi yok; «içinde» yerine başka bir 
kelime kullanabiliriz belki. Sayın Azgur'un teklifleri 
vardı, ama bu her iki «içinde» kelimesi de burada 
kalma durumunda.... 

FUAT AKGUR — Ben ı(d)'den bahsetmedim; 
(e)'den bahsettim. 

IBAŞKAN — (e)'den efendim... Cümle içinde iki 
tane «tçinde» kelimesi var. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL-
Mt SABUNCU — Efendim, aynı şey burada da 
sözkonusu. 

'BAŞKAN — Efendim, Sayın Azgur diyor ki, «.. 
kesildiği tarihten itibaren altı ay, sıkıyönetimin 
kalkma tarihinden itibaren iki yıl içinde.» dersek yine 
uygun olur. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ 'SABUNCU — Efendim, başka bir kelime bulun
masında belki yarar olabilir; fakat burada» altı ay 
ve....» 

FUAT AZGUR — «Ve» yok efendim, virgül var. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, evvela 

bir kabul ettirelim de sonra nereye virgül koyacağı
mızı düşünelim. 

MALÎ İŞLER IKOMİSYONU BAŞKANI HİL-
IMıt SABUNCU — Efendim, bu şekilde anlaşılma
sında fayda var. 

BAŞKAN — Siz, «kalsın» diyorsunuz, değil mi 
efendim. 

MALÎ İŞLER IKOMİSYONU IBAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Kalsın efendim. 

BAŞKAN — Mesele yok efendim. 
Sayın üyeler, biraz evvel yaptığımız değişiklikler

le birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler, daha önceden 7 nci madde olarak 
okuttuğum maddeyi 8 inci madde olarak okutuyo
rum. 

Konuttan çıkarılma 
MADDE 8. — Konut, belirtilen sürede boşaltıl

maz ise, tahsise yetkili makamın isteği üzerine, mülkî 
veya askerî makamlarca başka bir bildirime gerek 
kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak zorla boşalt

tırılır. Bu zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı 
mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin 
icra ve infazını durdurmaz. 

Yetkili merciler tarafından kendilerine tahsis ya
pılmadan konutları işgal edenler veya gerçeğe ay
kırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında da ay
nı işlem uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. Sa
yın Azgur'un bir önergesi var efendim bu maddeyle 
ilgili, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 8 inci maddesi birinci fıkrasının üçün

cü satırında yer alan «..ve yargı mercilerine...» deyi
minin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Fuat AZGUR 
BAŞKAN — Sayın Azgur, bir açıklamanız ola

cak mı efendim?.. 
FUAT AZGUR — Kısaca Sayın Başkanım. 
'BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın iBaşkanım, mutlaka tah
liye için vaki her ikazın; yani idarenin bu konudaki 
her işleminin hukuka uygun olduğunu kabul etmek 
mümkün değildir. Özellikle Sayın Hazer'in biraz ev
vel vermiş olduğu önergenin kabulünden sonra, me
sela bir misalle durumu açıklığa çıkarayım. 

Konutta oturanın ailesinin veya kendisinin bulun
duğu yerde bir meskeni olduğu iddiasıyla idare tah
liye talebinde bulunursa, ilgilinin bunun aksini iddia 
etmeye hakkı olmalı. İlgili gerektiği takdirde mahke
meye başvurup tedbir kararı isteyebilmeli. Bu yargı 
mercilerine başvurmanın dahi tahliyeyi önleyememesi 
birtakım sakıncalı ve üzücü sonuçlara meydan vere
bilir. Ailevi ihtimal, ilgili yargı merciine başvurduk
tan bir ay sonra bir tedbir kararı alabilir. Mesela, ida
rî yargıdan bir yürütmenin durdurulması kararım ala
bilir. Bu süre zarfında konutun tahliye edilmesi, ilgi
liyi ağır birtakım masraflara mahkûm edebilir. İlgili 
kişi konutu tahliye edecek, kiralık bir yer bulacak, 
evini oraya taşıyacak, bu sefer davayı kazanacak, ted
bir kararı alacak, bu sefer idare «Efendim, senin ko
nutunu ben başkasına tahsis ettim, yerim yok» diye
cek veya «Yer boştur, gel buyur» diyecek; ilgilinin 
yapmış olduğu masraf yanına kalacak. 

O itibarla izin verirseniz, ve «yargı mercilerine» 
deyimini buradan çıkaralım. Esasen yargı merciine 
başvurmak zaen icrayı durdurmaz, bunun bir tek 

— 243 — 



Danışma Meclisi B : 140 4 . 8 . 1983 O : 2 

şartı vardır, tedbir kararı almış olsun veya yürütmeyi 
durdurabilsin. O itibarla bunun buraya yazılmasına 
hiç gerek yoktur, çıkarılmasında yarar vardır. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Azgur'un önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. 
SELÇUK KANTAROIOĞLU — Aleyhinde. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU— Son Kat Mül

kiyeti Kanununda yeni yapılan değişiklikle doğru
dan doğruya kişi tahliye talebinde her an bulunabi
lir, bulunamıyorsa en yakın karakola başvurmak su
retiyle tahliye ettirebiliyor. Böyle bir durum, kişiye 
bu hakkı tanıyor da devlet neden bu hak tanınmıyor?. 
Bu bakımdan önergenin aleyhindeyirn. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim öner

geye?... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU (BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın (Başkan, burada yargının 
bir tarafa bırakılması diye bir şey söz konusu değil; 
ama çok istismar edilecektir bu konu, çok sakıncaiı 
bir husustur ve amir hiçbir zaman haksız yere mai
yetindeki kişiyi mağdur duruma düşürüp verimin; 
azaltmak istemez. Aksini getirdiğimiz takdirde çok bü
yük mahzurlar doğacaktır, derhal müracaat edecek
tir, herkes müracaat edecektir ve kalacaktır. Çok sa
kıncalı olması hasebiyle katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın (Başkan, katılıyor musunuz efendim?. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Efendim, ben kısaca da bir bilgi ver
mek istiyorum. Aynı madde, hemen hemen aynı 
cümlelerle 9 Temmuz 1953 tarihli memur meskenle-
riyle ilgili bir Kanunda vardır ve uygulanagelmekte-
dir. Yargı organlarına gitme yolu açıktır; fakat olayı 
etkilemez. 

Sonra burada belirtilen «belirtilen sürede boşaltıl
mayan», süreler çok kesin belirlenmiştir. Buradaki 
cümle başlangıcı, «Konut, belirtilen sürede boşaltıl
maz ise» diyor; yani beş yıl dolmuş, boşaltılması ge
rekiyor. Bu bakımdan, bu halen uygulanan bir yön
temdir ülkemizde, yeni bir durum değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Azgur'un önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler.. Kabuİ 

etmeyenler., önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Maddeyle ilgili bir düzeltme var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

Eski 18, yeni 9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelik. 
MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren ko

nutlardan yararlanacak kişilerin (5) yılı aşmamak 
şartı ile oturma süresi, kira, puanlama, tahsis ve ba
kım, onarım, korunma, yönetim, çıkma, çıkarılma 
ve buralarda çalışanların statüleri ile yükümlülük 
esasları Bakanlar Kurulunca 3 ay içinde çıkarılacak 
yönetmelikle saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Gürtan, Sayın Hazer. Başka sayın üye 
iniz?.. Yok. 

Sayın Gürtan, buyurun efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı
değer üyeler; 

Biraz geç kalmış bir önerge üzerinde konuşaca
ğım. Önergem biraz sonra Sayın Başkanlıkça sizin 
takdirinize sunulacak. Esasında bu söyleyeceklerim, 
daha çok 5 inci madde ile ilgili; ancak arz etiğim gi
bi, geç kaldım. 

Değerli üyeler; 

5 inci madde bildiğiniz gibi kiranın niteliklerini 
söylüyor. Kira tespitinde dikkate alınacak hususlar; 
sosyal yardım amacı, konutların nitelikleri ve ısırtma 
giderleri olarak sayılıyor. Ben bunu noksan görüyo
rum; onun için şimdi görüşülmekte olan 9 uncu mad
dedeki yönetmelik kısmına bir eklenti yapmakla yu
karıda sayılan niteliklere bir ilaveyi açıklık getirmek 
amacıyla koymanın yararlı olacağını sanıyorum. Oda 
şuı: 

9 uncu maddede sayılıyor, «...5 yılı aşmamak şar
tıyla oturma süresi, kira, puanlama..» diye devam 
ediyor, İşte benim biraz sonra size sunulacak öner
gem, «kira» sözcüğünü, «bulundukları bölgelere gö
re kirası» olarak değiştirmeyi amaçlıyor. Böylece Tür
kiye düzeyinde (Benim anladığım böyle) kira bedeli 
tespit edilirken tekdüze, standart bir kiranın tespit edil
meyeceğine ilişkin bir işaret verilmiş oluyor. 

Bununla şunu sağlamak isterim. İster bölgesel ol
sun .ister aynı ilde, aynı yerde olsun, eğer kira bir 
ek metrekare için, bir tek tekdüze bir kira, standart 
bir kira tespit edilecek olursa, bunun çeşitli sakınca
ları olabilir sanıyorum. Örneğin, Ankara'da Saraçoğ
lu Mahallesi için metrekaresine tespit edilecek bir ki-
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ra~ yine Anakara'da Gölbaşında Polis Eğitim Merke
zindeki bir konut için de aynı olacak demektir. Aynı 
şekilde İstanbul'da tespit edilecek bir kira, Bitlis için, 
Hakkâri için, Van için; yani Türkiye'nin genelinde 
yapılmış olacaktır. Eğer bu kira tespit komisyonları 
yerlere göre, bölgelere göre bir kira tespitine giderse 
sanıyorum daha sağlıklı bir sonuç alınabilir. (Bu ne
denle yukarıdaki nitelikler eksik olduğu için, bu 9 
uncu maddeye «kira» kelimesinin yerine «bulunduk
ları bölgelere göre kirası» veya «bulundukları yerle
re göre kirası» veya «bulundukları mahallere göre ki
rası» denirse, tahmin ediyorum daha uygun bir kira 
tespit edilmesi yönetmelikte sağlanmış olacaktır. 

önergemi de böylece açıklamış oldum. Teşekkür 
eder, saygılar sunarım İSayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Gürtan'dan sonra Sayın Hazer. Buyurun 

efendim, 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, bu madde 

de «bu Kanun kapsamına giren konutlardan yarar
lanacak kişilerin (5) yılı aşmamak şartı ile» kaydı 
vardır. Bu «Beş yılı aşmamak» şartına lüzum yoktur, 
yararlanacak kişilerin oturma süresi, kira, puanlama, 
tansis ve bakım, onarım vesaire diye ifade etmek 
yeterlidir. Çünkü 'beş yıl biraz evvel kabul olunan 4 
üncü maddede gerektiğinde uzatılabilmektedir. Bu
rada beş yıl olmak şartını çıkarmak lazım gelir. 
«Oturduğu süre tahsis olunduğu süre» esas alınırsa 
mesele halledilmiş olur. Aksi takdirde ihtilâtlar, ih
tilâflar olabilir. Beş yıllık süre kaydını çıkarmak la
zım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Komisyon, konuşmalara cevabınızı lütfe

din efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU (BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Çok kısa olarak arz edeyim Sa
yın Başkan. 

Sayın Hazer'in görüşlerine gereksiz olması ha
sebiyle bazı deyimlerle katılıyoruz. Bu kanun kapsamı
na giren konutlarda oturma süresi; yani Sayın Ha 
zer'in ifade buyurdukları beş yılı aşmamak şartı ile 
deyiminin ötesinde «bu Kanun kapsamına giren ko
nutlarda, oturma süresi, kira, puanlama» diye devam 
edeceğiz efendim. 

Sayın Gürtan'ın önergeleri vardır, önergelerinin 
müzakeresi sırasında da zannediyorum arz etme im
kânımız olacak, «bulundukları bölgelere göre kirası* 
diyoruz.'Buna zannediyorum lüzum yok. Çünkü yö
netmeliğe terk edilmiş bir konudur, Bakanlıklardan 

ve ilgili kuruluşlardan müteşekkil bir komisyon ta
rafından bu tespit edilecektir ve yayınlanacaktır Ma
liye Bakanlığı tarafından, bunda süples getirelim, bu 
şekilde mutlaka ayıracaksın şeklindeki bir ifadeye ge
rek yok. Bu süplesi yönetmeliğe bırakalım, ona gö
re bir düzenleme getirsinler. 

Arz ediyorum efendim.. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. Yani 

«'Beş yılı aşmamak şartıyla» ibaresini çıkarıyoruz?.. 
MALÎ İŞLER (KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Evet. 
'BAŞKAN — Oldu efendim. 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgili soru sormak is
teyen sayın üye?.. Sayın Barangil, Sayın Dikmen, Sa
yın Orel, Sayın Tutum, Sayın Kırcalı. 

Saym Barangil, buyurun efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Saym Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
Yeni 9 uncu madde çıkacak yönetmeliklerin ko

nularını saymış, sıralamış durumda ancak 3 üncü 
maddenin {a) fıkrasında «özel temsil nedeniyle ken
dilerine konut tahsis edilecek rütbe ve makam sahip
lerinin bir yönetmelikle belirtileceği» açıklanıyor. 
9 uncu madde de bu ifade edilmediğine göre, acaba 
bu maksatla ayrı bir yönetmelik,mi hazırlanacaktır?.. 
Bunu sormak istemiştim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun. 

MALÎ İŞLER IKOMİSYONU IBAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, özür dileyerek Sa
yın Barangil'in sorularını yeniden ortaya koymaları
nı lütfetmelerini istirham edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Barangil diyor ki, burada ko
nutlardan yararlanacak kişileri saydınız, kira, puan
lama, tahsis, bakım, onarım falan filan şartlar için 
yönetmelik hazırlıyorsunuz halbuki daha evvel ken
disine 3 üncü maddede özel tahsisli konut verilen ki
şilerin durumu için bir ibare yok, onların durumu 
ne olacak, onlar için bir yönetmelik 'hazırlanmaya
cak mı diyor. Çünkü temsil ödeneği nedeniyle yönet
melikte belirtilecek dendiğine göre, ayrı bir yönetme
lik mi hazırlanacak, yoksa bahsettiğiniz yönetmelik 
bu mudur?., diyor. 

MALÎ İŞLER IKOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Tahsis kelimesi var burada, tahsis kelimesi bunu 
kapsayacaktır. Tahsis, oturma süresi, kira miktarı ve
ya şekli, sıra tahsisli konutlarda neyin puanlamaya 
esas olacağı, Tahsis; hangi konutlara kimlerin, sıra 
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tahsisli konutlara mesela kimlerin gireceği ve diğer 
hususları biz tadat ederek burada açık bir nokta bı
rakmadığımız kanısındaydık. 

BAŞKAN — Yani tahsis bunu karşılayacaktır 
diyorsunuz, oldu efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın ıBaşka-
nıım, büyük hata yaparız efendim burada. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu görüşte. 
SELÇUK KANTAIRJCIOĞLU — Efendim, du

rumu arz edeyim. Beş yılı aşmamak şartını koyduk
tan sonra.. 

BAŞKAN — Kaldırdık efendim onu, dedik ki 
«yararlanacak kişilerin oturma süresi, falanı, filanı» 
dedik ve o beş yıl oturma şartını kaldırdık. 

ıSayın Dikmen, buyurun efendim. 

ALÎ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ben bu beş yıl süre meselesinin çıkarılmasını Ko

misyonumuz kabul edince onun için bunun üzerindi; 
durmak bakımından bir soru sormak ihtiyacını duy
dum. Belki sebepleri söylendi ben anlama
dım, hangi faktörlere dayanılarak bu beş yıl 
çıkarıldı?.. Yani, bugün uygulanan yönetmelikler var, 
bunlar bazı bölgelerde önce oturma süresi iki yıl, 
sonra üç yıla, bugün beş yıla kadar çıkarıldı; yani 
söylemek istediğim lojman adedi çoğaldıkça, yani 
yüzdeler artıkça, buna tahsis edilen memur sayısı 
% 50, % 60'a çıktıkça bu süre de uzatılıyor. Şimdi 
burada beş yıla çıkarıyorsunuz bunu anlayamadım, 
neden bu beş yılı kabul etmedi de bu süreyi hemen 
Komisyon kabul etti?.. 

tkincisi yine kira teklifi meselesinde de yine Ko
misyonumuz onu yönetmeliğe bıraktı. ISayın üye ar
kadaşımızın bunun Ankara'da başka, Kars'ta başka, 
diğer tarafta başka başka olmasını, yani bunun ba
rakamla tespit edilmemesi bir konuyu da zannederim 
olumlu karşılar mahiyette gözüktü ve bunu da yönet
meliğe bıraktı. Bunu da anlayamadım, neden yanı 
Ankara'da bin lira yahutta on bin lira olursa, efen
dim küçük bir şehirdir veyahut imkânlar daha mü
saittir gibi Kars'da beş yüz liradır; yani bu kira me
selesi neden onu da şehirlerin büyüklüğüne veya ge
lişmiş olmasına göre kiraları böyle ayrı ayrı bölge
lere göre bölmesini kabul etti onu da anlayamadım. 
Çünkü rotasyon usulüne göre bir memur üç sene 
burada bulunur, yarın o gider, öbür tarafta beş sene 
bulunur, bu' sefer büyük şehire gelir; yani böyle bir 
dengeyi nasıl sağlayacaksınız onu da merak ettim, 

onun da faktörleri nedir?.. Bunları öğrenmek istiyo
rum. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Bu yönetmelikle ilgili madde; ama buyurun Sa
yın Komisyon. 

MALÎ İŞLER (KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın [Başkan, yönetmelikle ilgi
li bir madde olduğu için biz zaten 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasında sıra tahsisli konutlarda ise, en çok 
beş yıl dedik. Yönetmelik de buriu en çok olarak tıp
kı burada olduğu gibi, kabul edecektir. Dolayısıyla 
burada «(5 yılı aşmamak şartı ile» ibaresinin kalması 
veya çıkması o kadar önem ifade etmemektedir. Yal
nız Sayın Hazer bu görüşlerini ortaya koydukların
da tabiî yönetmelik 3 üncü maddede sayılan bütün 
konutları kapsadığından özel tahsisli, görev tahsisli 
konutları ve diğer konutları da mı kapsıyor bu beş 
yıl ifadesi diye anlaşılmasın diye bunu çıkardık; çı-
karmasak da olurdu aslında. Çıkarmakla çıkarma-
mak arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü bu çıkacaic 
yönetmelik Kanununun diğer maddelerinde konulan 
hükümlere ancak açıklık kazandırabilecektir. Dola
yısıyla bu hüküm daba önce tedvin edildiğinden bu
rada kalıp kalmaması o kadar önemli değildi. (Bir de 
burada biz bunu tekrar yazmışız beş yılı aşmamak 
diye; tahsis, bakım falan bunları da açıklamamız 
lazımdı o zaman uygun geldi onu öyle yaptık; kal
sa da kalmasa da farklı değildi. «İBu kanun kapsamı
na giren konutlarda» dedik ve diğerlerini oturma sü
resine kadar çıkardı, bir. 

İki; ben Sayın Gürtan'ın görüşlerine kira farklılı
ğı konusunda Komisyonumuzun katıldığını ifade e£-
medim, yönetmeliğe bir hak tanıyalım, ona göre, gü
nün şartlarına göre buna veya o şarta göre ayarlansın 
diye düşündüm; yönetmelik konusudur efendim. Bu
rada nasılki beş yılı aşmamak şartını biz gereksiz gö
rerek, açışklamaya gerek duymayarak çıkarmış isek, 
Sayın Gürtan'ın da bulundukları bölgelere göre iba
resini bu bakımdan gereksiz bulduk, yönetmeliğe terk 
etmeyi uygun kabul ettik, katılmadık efendim; ka
tılmayacağız da. 

Arz ederim . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Orel, buyurun sorunuzu sorun efendim. 

ÖMER ADNAN OREL — ISayın Başkan, 9 un
cu maddenin sonunda, «Yönetmelikle saptanır» diye 
bir ifade var. 5 inci maddede ise, bunun yerine, 
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«yönetmelikle tespit edilir» denmiş. Biliyorsunuz, ha
tırlarsınız, Anayasada bu saptanırlar hep düzenle
nir, belirlenir şeklindedir. Umumiyetle gerek Anaya
sada, gerek diğer kanunlarda yönetmelik ve kanuna 
atıf yapılırken, «yönetmelikle düzenlenir, kanunla dü
zenlenir, yönetmelikle belirlenir» ifadelerini kullandık. 
Acaba Muhterem (Komisyon, hem aynı sayfada aynı 
manada iki kelime kullanmayı önlemek, hem de Ana
yasada değiştirdiğimiz şu «saptama» kelimesini kal
dırmak bakımından «yönetmelikle düzenlenir» veya 
«yönetmelikle belirlenir» şeklini kabul buyururlar 
mı..?| 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 

Sayın Komisyon buyurunuz efendim. 

MALÎ İŞLER IKOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — «Düzenlenir» şeklini kabul edi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz de kabul ediyor 
musunuz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Komisyona katılıyoruz. Kabul ediyo
ruz. 

Sayın Tutum, buyurun sorunuzu sorunuz. 

CAHİT TUTUM — Sayın (Başkanım, 9 uncu 
maddede sözü geçen yönetmeliğin Bakanlar Kuru
lunca üç ayda çıkarılacağı belirtiliyor. Bu üç ay için
de çıkarma mükellefiyeti Bakanlar Kuruluna tahmil 
ediliyor; ama bizim uygulamamızda bunun hangi 
bakanlığın insiyatifiyle hazırlanacağı belli edilmedi
ği sürece, bir yönetmelik üç ay değil üç yıl içinde çık
maz. Üç ay içerisinde bu yönetmeliği kim çıkaracak; 
üç ay içerisinde bu yönetmeliği kim kesinleştirecek, 
üç ay içinde Bakanlar Kuruluna kim götürecek diye 
tartışır bizim bürokrasi. Onun için, acaba Sayın Ko
misyon, «üç ay içinde İmar ve iskân Bakanlığınca 
hazırlanıp IBakanlar Kurulunca çıkartılacak bir yö
netmelikle» dememiz halinde çok ters bir şey yapmış 
olur muyuz? Tüm bakanlıkları ilgilendirdiği ortada; 
ama bunu birinin hazırlaması lazım. Yukarıda kira 
tespit komisyonunda olduğu gibi, çok sayıda kuru
mu bir araya getirip bunlar hazırlatılabilir. Bu da 
bir yoldur; ama bu işte en yakın, bu (Kanunun yürü
tülmesinde büyük ölçüde uygulamasını izleyecek 
olan İmar ve İskân Bakanlığına böyle bir görev ve
rilmesi Sayın Hükümetçe acaba nasıl karşılanır?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon buyurunuz efendim. 
MALÎ İŞLER IKOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bu konuda bir bakanlığı görevlendirmeyi Komis
yon olarak 5 inci maddedeki kira bedelinin tespitin
de birden fazla bakan ve kurum ortaya getirildiği 
için, pek uygun bulmadık. Nitekim, orada da böyle
dir. Sürükleyici bakanlığın hangisi olduğu belli değil
dir. 

Burada da kira bedelinin tespitinde Maliye Ba
kanlığı zımnen görevlendirilmiş oluyor. Diğer konu
lar İmar ve iskân Bakanlığının konusudur. Biz, mü
saade ederseniz burada İmar ve İskân Bakanlığının 
sürükleyici bakanlık olması temennisinde bulunalım. 
Sayın Bakan da herhalde buna katılacaklardır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan bir ilaveniz var mı efendim? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Efendim, burada sürükleyici bakanlık 
belli değildir. Esasında bu Kanun daha önceki dö
nemde Maliye Bakanlığınca getirilmiştir; fakat ko
nut sektöründe Türkiye'de birkaç yıl öncesine kadar 
bir 'boşluk vardı. Kimin neye sahip çıktığı tam belli 
değildi. Yalnız Kamu Konutları Kanunu Tasarısı 
gibi bir hazırlığımız oldu ve kamu konutları, memur 
lojmanları ve hepsinin koordinatörlüğü Bakanlar Ku
rulunda imar ve İskân Bakanlığına verilmiştir, onu 
dile getirmeyi isterim. Eğer bir bakanlık konulması 
isteniyorsa, «onun koordinatörlüğünde» deyip, şu 
yukarıda 5 inci maddedeki bakanlara da atfetilebilir. 
Bugüne kadar konut konusu çok darmadağınıktı, 
kimin sorumluluğunda olduğu 'belli değildi. Tüm 
konuları biz koordine ediyoruz. Tabiî ki Maliye Ba
kanlığı para konularında yetkilidir; ama artık bu 
konut konulan yalnız bir para konusu değil; bakımı, 
onarımı, işletilmesi, dağıtılması gibi konuları da kap
sıyor. Biz bugün buraya sunmadık. Esasında onun 
ötesinde 'bizim hazırlamış olduğumuz Kamu Konut
ları Kanunu Tasarısı (Bakanlardan görüş alınmıştır) 
bir konut ofisi kurulmasını da içermektedir. Bu ne
denle ben, eğer uygun görülürse, «koordinatörlüğün
de» diyerek Sayın Tutum'un teklifine katılırım; 
ama illa biz yapalım diye de bir iddia içinde değiliz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kırcalı, buyurun sorunuzu sorun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar; 
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Ben bu maddeyi incelerken daha baştaki bir mad
dede başka bir hata yaptığımızı anladım. Bazen in
san tabiatıyla 'her tarafı birden düşünemiyor. 

Şimdi 4 üncü maddede biz ikinci fıkrayı çıkar
dık, yani «Kurumlar 'bu süreyi üç yıldan az olma
mak şartıyla kısaltabilire sökündeki fıkrayı. Onun 
üstündeki birinci fıkra, <<?Sıra tahsisli konularda ise 
en çok beş yıl süre ile oturulabilir» diyor. 

Şimdi bendeniz bu maddeyi incelerken beş yılı 
dan az olmamak şartıyla kısaltabilir» sözünü) o za
man bir azamî ve asgarî hat tayin etmiş olacaktık. 
Yani en üst seviyede beş yıl, en az üç yıl olacaktı. 
Şimdi 'biz üç yıla inmesin arzusuyla beş yılda karar 
kılınsın derken bu sefer «en çok beş yıl süre ile 
oturulabilir» deyince, üçten daha aşağıya hatta, iki 
yıl, bir ay, altı ay bile tespit edilmek olanağını ver
dik. Bu, çok zor bir durum yaratmış. 

Şimdi 'bendeniz bu maddeyi incelerken beş yılı 
aşmamak şartıyla oturma süresinin artık yönetmelik 
konusu olamayacağı düşüncesiyle bunun tamamının 
çıkması gerekir diye düşünürken, bu sefer «beş yılı 
aşmamak şartıyla» kalktı; (çünkü o şart öbür ta
rafta belli, 'burada lüzumsuz artık) oturma süresi 
kaldı (ki yönetmelikte oturma süresi, benim başlan
gıçtaki müzakerelerden, konuşmalardan anladığıma 
göre, bir süre tayin edilmemesi, tespit edilmemesi 
gerekir). Sıra tahsisli konutlarda beş yıl sabit. Nite
kim, onun kabulü sırasında söyledim. 

Geçen gün kabul ettiğimiz 726 sayılı Askerî Per
sonel Kanununda da 'bu süre dört yıldan beş yıla 
çıkarıldı. Şimdi 'biz burada yönetmelikte ne yapa
cağız: 'Beş yılın altında bir süreyi tespit edebileceğiz 
demektir bu. Halbuki 4 üncü maddenin müzakeresi 
sırasında çıkarmış olduğumuz ikinci fıkra, sırf bu 
olmasın diye çıkarıldı. Sayın Komisyonumuz şimdi 
bu noktada bunun düzeltilmesini mümkün kılacak 
bir şekilde hareket etmesi lazım. Aksi takdirde, Ge
nel Kurul olarak istemediğimiz miktarda idarî yö
netmelikle daha fazla bir imkân vermiş oluyoruz. 
Bu düzeltilemez mi, bu hususta 'bir yardım yapıla
maz mı? Evvelki düşüncemizin canlanması bakımın
dan. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon buyurunuz efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Esasında buradaki, «beş yılı aşmamak şartıyla» 

deyiminin çıkarılmasıyla Sayın Kırcalı'nın hu görüş

leri arasında bir irtibat kuramadım. Herhalde yeni 
bir teklif getirmemizi ve 4 üncü maddeyi açıklama
mızı istediler. 4 üncü maddede Genel Kurulun ka
rarı, ikinci fıkranın çıkması şeklinde belirmiştir. 

Yalnız ben bununla birlikte cevap vermek istiyo
rum; her ne kadar 4 üncü madde ile de ilgili ise de; 
emeklilik, istifa, başka bir yere nakille ilgili üç ay 
daha oturma süresi veren bakanlıkların veya yöne
timin biz bir yerden bir yere nakil edip ev eşyasını 
taşıdıktan sonra üç yıldan daha az süre verecekleri 
kanısında değiliz, hatta Genel Kurulun bu 4 üncü 
maddedeki eğilimini biz beş yıl otursunlar şeklinde 
zabıtlara geçirmekte yarar görüyoruz. 

Bu 4 üncü maddeyle ilgili bir konudur, burada 
beş yılı aşmamak şartıyla deyiminin çıkarılması veya 
çıkarılmaması durumu değiştirmemektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
FUAT AZGUR — Efendim, Sayın Kırcalı çok 

haklı. 
BAŞKAN — Efendim, artık bir şey mümkün de

ğil efendim.' 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sorumu açıklayabilir miyim, oturma süresini 
burada tespit edecek miyiz? 5 inci madde ile ilgili 
oturma süresi olacak mı? 

BAŞKAN — Efendim, yönetmelikte oturma sü
resini elbette tespit edecek; fakat Komisyonun da 
dediği, bu zaten 4 üncü maddede 5 yıl süre ile otu
rulur denildikten sonra artık... '(«En çok» sesleri.) 

Efendim, müsaade buyurun, «En çok beş yıl sü
re ile oturulabilir» denildiğine göre, Genel Kurulu
nuz kabul etti. 

FUAT AZGUR — İşte bunu arz edeyim Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Yeniden bir değişme, yeniden bir 
şey Sayın Azgur müsaade buyurun. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, 9 uncu mad
deyle ilgili? 

BAŞKAN — Efendim, 9 uncu madde yönetme
likle ilgilidir. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, şu ilave edi
lirse müsaade ederseniz; «Beş yılı aşmamak şartıy-
la»yı silip atar; onun yerine üç yıldan az olmamak 
şartıyla dersek eğer mesele halledilmiş olur. O za
man 4 üncü maddede sildiğimiz yer, burada yerine 
gelir. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Efendim, zabıtlar incelendiğinde 

görülecek ki, Sayın öney'indi önerge, neden üç yıl 
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oturtuyorsunuz, yarın üç yılda çıkartacak mısınız, 
bu nedenle fıkranın çıkmasını istiyorum demişlerdi 
ve Genel Kurul da haklıdır üç yıl oturmasın en az 
'beş yıl otursun «en çok» tabiri var; ama en az beş 
yıl otursun denildi ve ayrıca da, bazı yerlerde eğer 
yeniden oturacak devlet memuru yoksa bir de uza
tılacağına dair fıkra ilave ettiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALl — Burada ne 
süresi tespit edeceğiz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Genel Kurul olarak 'bunu oyladı
nız; artık bunun dışında benim yapacağım bir başka 
işlem yoktur efendim. 

Sayın üyeler; madde ile ilgili Sayın Gürtan'ın 
bir önergesi var okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 9 uncu maddesine 

aşağıdaki ilavenin yapılmasını Genel Kurulun ona
yına sunulmasına izinlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hayati GÜRTAN 

Madde 9. — (Beş) yılı aşmamak şartıyla otur
ma süresi, bulundukları bölgelere göre kirası, puan
lama,... 

BAŞ/KAN — Sayın Gürtan'ın önergesinin lehin
de, aleyihinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Tutum 
lehinde, buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, aslında 
Sayın Komisyon Sözcümüz verdiği izahatla buna Sa
tılmayacaklarını peşinen beyan ettiler; ama sanı
yorum ki Sayın Gürtan'ın bu önergesinde belirtilen 
unsur 5 inci maddede aylık kira bedellerinin tespitin
de başvurulacak kıstaslardan 'biri olarak, ek bir kıs
tas olarak dikkate alınabilir; çünkü daha önce aylık 
kira bedelleri tespit edilirken işte ısınma giderleri, 
diğer iki önemli unsur dikkate alınarak, konutun 
niteliğine de bakarak kira 'bedelini tespit edeceğini 
öngörüyordu. Burada bulunduğu bölgelere göre ki
rasının dikkate alınması sanıyorum ki 5 inci madde
deki o hükmü burada bir miktar tamamlamış ol
maktadır. 

Dolayısıyla bu Kanuna giren konutlardan yarar
lanacak kişilerin oturma süresi, bulunduğu bölgelere 
göre kirası; tabiî kiranın tespiti dendiği zaman is
ter istemez 5 inci maddeye otomatik göndermede 
bulunmaktadır 'bu madde; dolayısıyla bulunduğu böl
gelere göre kira tespit edilirken, sosyal yardım amacı 
ve konutun niteliği ve ısınma giderleri büyük ölçü
de ğöz önünde tutulacaktır; ama bir adaletli farklı- ' 
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laştırma imkânını getireceği için böyle bir önergeye 
olumlu oy vereceğimi saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon katılıyor musunuz efendim öner

geye? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Biz bunun yönetmeliğe terk edilmesinin uygun 

olacağı kanısındayız. Yönetmeliğe supleks tanıya
lım, yönetime supleks tanıyalım görüşündeyiz; fazla 
müdahale etmeme düşüncesindeyiz. 

O bakımdan biz böyle bir kısıtlamanın, açıkla
manın lüzumsuzluğuna inanıyoruz, katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan katılıyor musunuz 
efendim önergeye? 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Başkan, şimdi bu konuda iki du
rum vardır; mevcut yönetmeliğe göre, hakikaten ül
kenin her tarafından aynı kira alınmaktadır. Buna 
karşılık İmar ve İskân Bakanlığının uygulamasın
daki kiralık konutlarda yörelerin durumlarına göre, 
yöredeki kiralara göre kira tespit edilmektedir; ama 
biz buraya bölge tabirini koyduğumuzda bu uzun 
uzun tartışmalara sebep olur. 

Mesela, bizim ısı yalıtımı yönetmeliğimizde «böl
geler» tabiri vardır. Şimdi bütün ilgililer bu ısı ya
lıtım yönetimeliğine esas teşkil eden bölge harita
larına itiraz etmektedirler. Biz bölge tabirini koyar
sak; bölge nedir, nerededir tartışmaların sonunu ala
mayız. Bence bunu yönetmeliğe bırakalım, !bu dü
şünüş idarede hâkimdir, 'biz İmar ve İskân Bakan
lığında 1000 lira ile 3000 lira arasında alıyoruz; ki
raların yüksek olduğu yerlerde biraz daha yüksek, 
kiraların düşük olduğu yerlerde biraz da'ha düşük 
alıyoruz. 

Bence buraya «bölge» tabirini koyarak bir tar
tışmaya girilmesinin doğru olacağını tahmin etmi
yorum, yönetmeliğe bırakmak yerindedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Gürtan'ın önergesine Ko

misyon ve Hükümet 'katılmadığını beyan etmektedir., 
Sayın Gürtan önergeyi geri mi alacaksınız efendim? 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, konuş
mamda Sayın 'Bakanımızın temas ettiği hususa te
mas etmiştim, bölge yer olur, mahal olur, esprisi 
önemli bence. 

BAŞKAN — Sayın Gürtan müsaade buyurun, 
bendeniz oyluyorum, ben de zannettim ki önergeyi 
geri çekeceksiniz. 
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Sayın üyeler, önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler lütfen işaret buyurun efendim... 
Önergenin dikkate alınması ka'bul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın Komisyon, düzeltme için de Sayın Azgur 
ve Sayın Kırcalı'da «beş yılı aşmamak şartıyla» çı
karıldı; ama «Beş yıldan az olmamak şartıyla otur
ma süresi» şeklinde bir ibare eklerseniz bu anlaşılır 
hale gelecek mi acaba efendim? 

MALI İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, 'böyle bir ibare 
koyarsak 4 üncü maddenin kabul ettiğimiz «en çok» 
ibaresiyle çelişir. Tekriri müzakere talebiyle 4 üncü 
maddeyi ele almak, 'belki görüşmek mümkün; ama 
orada bir ifade kullandık «En çok 'beş yıl süre ile 
oturabilirler.» Sayın Genel Kurulun temayülü bu şe
kilde belirmiştir. Biz Komisyon olarak zabıtlara geç
mesi ve yönetmeliğe yön vermesi bakımından ki, 
arz ettiğim gibi, sürekli Komisyon olarak bu yönet
meliğe bir esneklik, bir yetki tanınmasından yana
yız. Diyoruz ki, beş yıl olarak tespit edilsin. Eğer 
buraya «Beş yıldan az olmamak» dersek bu sefer 4 
üncü madde ile çelişeceğiz veya «üç yıl, beş yıl ara
sında» dersek yön vermiş olacağız. Yetki kanunları 
verilirken veya yönetmelik çıkmasına esneklik getiri
lirken böyle bir yetki veriliyor, müsaade ederseniz 
böyle bir esneklik kalsın. 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, katılmıyorsunuz. 
Ben, Başkanlık Divanı olarak bir uyum sağlanması 
bakımından demiştim. 

Yalnız bunun Resmî Gazetede yayınlanacağına 
ilişkin bir düşünceniz var mı efendim? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yani ne olur, «Yönetmelikle dü
zenlenir ve Resmî Gazetede yayımlanır.» 

Sayın Bilge buyurun, yalnız düzeltme. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, Resmî Gazete

de yayınlanma işini yürürlükle ilgili 13 üncü madde
de söylersek daha doğru olur. 

BAŞKAN — Orada yapalım diyorsunuz, oldu 
efendim, oraya bırakalım. 

Evet «saptanım «düzenlenir» biçiminde yaptık, 
«beş yılı aşmamak şartıyla»yı çıkardık. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Metni okuyorum efendim: «Bu 
Kanun kapsamına giren konutlarda, oturma süresi, 

kira, puanlama yararlanacak kişilerin beş yılı aşma
mak şartıyla.» Deyimini çıkartıyoruz. 

BAŞKAN — Tamamen çıkarıyorsunuz, oldu 
efendim. 

Bu düzeltilmiş biçimiyle maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir efendim. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Konutların nitelikleri 
MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren ku

ruluşların özel kanunlarındaki hükümlere göre, inşa 
edecektir, veya satın alacakları konutların brüt in
şaat alanı Toplu Konut Kanununda sosyal konut 
için belirtilen alanı geçemez. 

Özel tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygu
lanmaz. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği-
' niz?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim: 

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

11 inci maddeyi okutuyorum. 
Yasak hükümler' 

MADDE 11. — Toplu iş sözleşmesi, özel sözleş
me ve idarî yetki kullanımı yolu ile bu Kanuna ay
kırı hükümler konulamaz ve 'bu Kanun hükümleri 
dışında konut tahsis edilemez. 

Konut tahsisi yapılan personele ayrıca kira yar
dımı adı altında ödeme yapılamaz. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın Tutum, «10 uncu maddeden sonra» diyor

sunuz. Halbuki 10 uncu maddeden sonra 11 inci mad
de var eski metinde de. Bir ek madde istiyorsunuz; 
«Ek madde 1» demişsiniz. 

CAHİT TUTUM — ll'den sonra gelebilir Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — ll'den sonra diyorsunuz; oldu efen
dim. 

250 — 



Danışma Meclisi B : 140 4 . 8 . 1983 O : 2 

12 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 12. — 1.7.1944 tarihli ve 4626 sayılı Ka

nunun 5 inci maddesi ile 9.7.1955 tarihli ve 6126 sa
yılı Kanun, 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, 
14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 194 
üncü maddesi, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 
184, 185, 186 ncı maddeleri ile diğer kanunların bu 
Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme istemi var mı efendini?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, önergem var. 

186 ncı madde var 926 sayılı Kanunun. Onun değiş
tirilmesi hakkında önergem var. Yürürlükten kaldırı
lan maddeler hakkında önergem. Tabiî şimdi değişti
ğinden numarası 12 oldu; o bakımdan belki karıştı. 

BAŞKAN — Evet evet, oldu efendim; affedersi
niz. 

Bu maddeyle ilgili Sayın Azgur'un bir önergesi var; 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddede söz konusu olan 926 sayılı Kanu

nun 186 ncı maddesi, 30.7.1983 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan 29.7.1983 günlü ve 2870 sayılı Kanunun 
12 nci maddesiyle değiştirilmiştir. 

Bu sebeple Tasarının 12 nci maddesinde söz ko
nusu olan «186 ncı madde» deyimi yerine «29.7.1983 
tarih ve 2870 sayılı Kanunla değişik 186 ncı madde
leri» deyiminin yazılmasını arz ve teklif ederim. 

Fuat AZGUR 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkanım; 

Redaksiyon niteliğinde bir değişiklik. Müsaade 
ederseniz, «Değişik 186» desek; kabul ederlerse Sayın 
Azgur, redaksiyon niteliğinde katılıyoruz efendim. 

«184, 185, değişik 186 ncı»... 
FUAT AZGUR — Olur Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz, redaksiyon oluyor. O 

zaman önergenizi işlemden kaldırıyorum efendim. 
Bu maddeyle ilgili başka bir düzeltme var mı efen

dim?.. Yok. 
Bu ilaveyle «ve değişik 186 ncı maddeyle» deyimiy

le birlikte oylarınıza sunuyorum maddeyi. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Sayın Tutum'un bir ek madde ilavesine ilişkin öner
gesi var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 10 uncu maddesin

den sonra aşağıdaki ek maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

«Kamu görevlileri için mülk konutu ihtiyacı, 
Ek Madde 1. — Kamu görevlilerinin mülk konu

tu ihtiyacı için sosyal ipotek kredisi, emekli aylıkla
rını ödemekle görevli Kurum tarafından tesis edile
cek fondan karşılanır. Gerekli şartları taşıyan ihtiyaç 
sahibi kamu görevlileri bu fona gönüllü olarak katı
labilirler. 

Bu madde hükmünün uygulanma esasları Bakan
lar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenle
nir.» 

BAŞKAN — Sayın Tutum, açıklamanız olacak; 
buyurun. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 

Aslında Kanunun adının «Kamu Konutları Ka
nunu» olması dolayısıyla bu Kanunun kapsamı çer
çevesinde belki amaç maddesindeki sınırlayıcı tanım
lama karşısında teklif ettiğim konunun bu Kanunun 
kapsamı içerisinde düzenlenmesinde bir terslik var
mış gibi gözükür; ama özellikle Kanunun ismi böyle 
bir teklif yapmamı kolaylaştırıcı nitelikte gördüğüm 
gibi, bizatihi konunun kendisi de her ne kadar ka
mu konutlarının tahsis usulüne veya tahsis biçimine 
ve yönetimine ilişkin düzenlemeye ağırlık vermekle 
birlikte belki bu konuya ek olarak öteden beri bizim 
ihmal ettiğimiz maalesef 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununda olup da her nedense niçin çıkarıldı
ğını bilmediğimiz bir kanun hükmünün bu vesileyle 
tekrar bu Kanun çerçevesinde bir ek madde halin
de veya yeni bir madde halinde önerilmesinin yarar
lı olacağını düşündüm. 

Üzülerek şunu ifade etmek isterim ki, marjinal 
fayda teorisine göre herhalde en kolay vazgeçilen 
kategorilerden bir tanesi de memurlar olmaktadır 
düzenlemelerde ve bunlar için bir sosyal hak getiri
liyor, ondan sonra uygulayamıyorlar ve ondan sonra 
da ortadan kalkıyor ve herhangi bir açıklama da 
yok. Mesela, MEY AK. MEYAK'ın hazin sonucunu 
hepimiz biliyoruz. Nasıl bir hazin sonuç?.. Bugünkü 
gazetelere bakarsanız OYAK'ın mensuplarını mülk 
konutu edindirme konusundaki başarısına ait bir is
tatistik yayınlanmıştır. Sanıyorum Saygıdeğer Baka
nımızın dikkatine çarpmıştır. OYAK'ın başarısı pe-
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kâlâ MEYAK'ın başarısıyla karşılanabilirdi; olma
dı. 

Şimdi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 
mevcut olan bir hüküm nedense çıkarılmıştır. Be
nim getirdiğim hüküm gönüllü katılma esasına daya
nan, özellikle sosyal ipotek kredisi niteliğinde olan 
bir öneri getirmekteyim. Burada sosyal verilecek 
olan kredi kuşkusuz normal kredi şekillerinden son 
derece farklı, sosyal özellik taşıyan bir sosyal ipotek 
kredisi olacak. Bu deyimle uzun vade, düşük faiz, 
bazı vergi ve resimlerden muafiyet, kamu yararlan
dırmaları ve nihayet kamu himayesi gibi, birtakım 
unsurları içeren bir kredidir. Bu krediye katılma gö
nüllü olacaktır. Eğer bunun inisiyatifi Saygıdeğer 
Bakanımızın tarafından, bildiğimiz o son derece di
namik izleyicilik yeteneğine güvenerek bu yönetme
liği en kısa zamanda çıkartıp sanıyorum ki, bu malî 
yılda olağanüstü bir külfet de tahmil etmeyecektir, 
önümüzdeki malî yıl için söz konusudur; dolayısıy
la böyle bir ipotek fonunun, bir fonun yaratılması
nın sanıyorum büyük ölçüde sevabını kabullenecek
tir. 

Sayın Başkanım; 
Önergemin lehte telakki edilmesini saygıyla arz 

ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un önergesinin lehinde aleyhinde?.. 

Aleyhinde. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Önce ek madde olarak teklif edilmesi usule aykı

rıdır. Muhtevası itibariyle yürürlükteki bir kanunun 
bünyesinde yer alması gereken; ancak herhangi bir 
maddeye bir veya birkaç fıkra halinde eklenmesi 
hukuk tekniği bakımından ve özellikle kanunun in
sicamını bozmak yönünden sakıncalı görülerek müs-
takilen düzenlenen hükümlerden oluşan maddeye ek 
madde denir. Bunun yeni bir madde olarak ele alın
ması gerekir eğer uygun görülecekse. 

İkincisi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 193 üncü maddesinde Arkadaşımızın teklifi yer 
almış idi. Hüküm aynen şöyledir : 

«Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen 
yerlerde kiralık konut ihtiyaçlarını, imar ve İskân 
Bakanlığınca tespit edilerek Bakanlar Kurulunca ona
nacak programlar gereğince genel veya katma büt
çelere her yıl konulacak ödeneklerle, 

b) Mülk konutu ihtiyacı için sosyal ipotek kre
disi memurların da iştiraki suretiyle emekli aylıkla
rını ödemekle görevli kurum tarafından tesis edilecek 
fondan karşılanır. «Bu madde hükümleri özel kanun
larla düzenlenir» idi. Sonra bu 193 üncü madde 1327 
sayılı Kanunla değiştirildi; değiştirilince madde ay
nen şu hale geldi. «Devlet memurlarının, lüzum ve 
zaruret görülen yerlerde kiralık konut ihtiyaçları 
İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edilerek Bakanlar 
Kurulunca onanacak programlar gereğince genel ve 
katma bütçelere her yıl konulacak ödeneklerle tesis 
edilecek fondan karşılanır. Bu madde hükmü özel 
kanunlarla düzenlenir.» Bunun neden böyle olduğu
nu arkadaşımız sormakta ve önergelerini bu yönde 
savunmaktadırlar. 

«Ek, Sosyal sigorta ve yardımlaşma» diye aynı 
Kanunun 190 inci maddesinde «Özel kanunlarla Dev
let memurlarının istekleriyle katılabilecekleri sosyal 
sigorta dinlenme kampları ve yardımlaşma kurum
ları da kurulabilir» diye bir hüküm var idi 657 sayılı 
Kanunun ilk çıkışında. Sonra bu madde 1327 sayılı 
Kanunla şöyle değiştirildi: 

Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma : 
Devlet memurlarının ek sosyal sigorta, konut, 

dinlenme kampları ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak
la yardımcı olmak, tasarruflarını yurt kalkınmasına 
yararlı olacak verimli sahalarda değerlendirmek üze
re bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir 
yıl içinde kurulacak özel bir kanunla Devlet Memur
ları Yardımlaşma Kurumu kurulur. Kurum bütün 
Devlet kanunlarını kapsamına alır. Ordu Yardımlaş
ma Kurumu hakkında 3.1.1961 gün ve 205 sayılı Ka
nuna tabi Devlet memurları bu hükümden müstes
nadır. Bu Kanunun 155 inci maddesinde tanımlanan 
aylık tutarlarının % 5'i bu kurum için kesilir. Halen 
bu Kanunun kapsamına giren kurumlara ait dinlen
me kampları ilerde Memur Yardımlaşma Kurumu
na devredilmek üzere, müşterek bir idareye tevdi 
olunur. Müşterek idarenin kuruluş şekli ve bağlı ol
duğu merci Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir tü
zükle tespit olunur. 

Durum böyle iken ve MEYAK adını verdiğimiz 
ve bugün yaklaşık bir hayli kalabalık bir hale gel
miş miktarı, bir parası Devlet memurlarının var iken 
ve bunlar tasfiye edilmemiş iken ve bunlara bir çö
züm getirmemiş iken bu Kanunla o Kanunun yürür
lükten kaldırmak mümkün görülmemektedir. Bu ba
kımdan, önergenin aleyhindeyim. 
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Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Bu Kanunun konusuna, kapsa
mına girmemektedir mahiyet itibariyle münderecatı 
itibariyle ayrı bir konudur. Sayın Tutum'un iyi ni
yetli görüşlerine tamamiyle katılıyoruz; ama bu Ka
nun kapsamında görmediğimiz için katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Efendim, Sayın Tutum'un ileri sürdüğü 
noktalar önemlidir; kendilerine şu bilgiyi de vere
yim: Ordu Yardımlaşma Kurumunun sağladığı des
tekler gibi, MEYAK'da da başlangıçta bu destekler 
sağlanmıştır. MEYAK Kanunu ile ilgili maddeleri 
tam bilmiyorum; ama İmar ve İskân Bakanlığına , 
MEYAK'la ilgili kesintiler bir imkân getirmiş ve 
MEYAK kesintilerinin bir kısmı memurlara konut 
yaptırmada yardım etmek için İmar ve İskân Bakan
lığındaki fona tahsis edilmiştir ve bu fondan 6 bin 
200 tane konut yaptırılmıştır; ama tabiî fon kesilin
ce, fonla ilgili çalışmalar bitince bu bitmiştir, ora
daki sorunlar toplu konuta kaymıştır. 

Genelde konut sektöründe konutla ilgili sorunlar 
çok yönlüdür. Yüce Kurulun bu konular üzerinde, 
ister memur lojmanları olsun ister işçi lojmanları ol
sun hangi sıfatla olursa olsun; ister toplu konutla 
ilgili olsun, düşünmesi ve daha kapsamlı çalışmalar 
yapılması faydalı olacaktır. Bunun buraya bağlan
ması tam yeri olmadığı görüşündeyim. 

Dile getirdim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Sayın Tutum'un önergesine Sayın 

Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın üyeler, geçici 1 inci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce kamu konutlarına girmiş kiracılar
dan; 

Sıra tahsisli konutlardan (5) yıllık oturma süresi
ni doldurmuş olanlar ile görevinin önemi, yetki ve 
sorumluluğu gereği kendisine konut tahsis edilenler
den görevi değişmiş olanlar, bu Kanunun yayımın
dan itibaren 3 ay içinde konutu boşaltırlar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

, Sayın Komisyon ve Sayın. Hükümetin bir diyece
ği var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Akkılıç. 
Başka üye? Yok. 

Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, bu «Üç ay
da» çok çabuk, çok erken bir süre. Acaba Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet bu 3 ayı 6 ay olarak de
ğiştirmekte yarar görmezler midir? Çünkü, o an için 
bir memur görevden ayrılamıyor; hemen üç ay içe
risinde apar topar bir ev bulma imkânı yoktur. An
kara gibi yerde bir yılda dahi bulunamıyor. Bu ba
kımdan, lütfen bunu altı aya çıkarmak mümkün gö
rülürse, önergem yok; ama Komisyon ve Hükümet 
anlayışla karşılarlarsa çok memnun olurum. 

BAŞKAN — Yani, «Bunun üç aydan daha faz
la olmasını düşünüyor musunuz?., diyorsunuz soru 
olarak. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Burada beş yıl dolmuş görev ye
ri değişmiş; fakat hâlâ yerini değiştirmemişler var 
Sayın Başkan, sayın üyeler. Bunlar için bir ek süre 
üç ay düşündük, altı ay düşünemiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Altı ayı düşünemiyorsunuz. 
Sayın üyeler bu madde ile ilgili iki önerge var, 

okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
161'e birinci ek sıra numarasmdaki Kamu Konut

ları Kanunu Tasarısında prensip itibariyle (beş yıllık 
kira süresi) metinden çıkarıldığından ve konu ile uy
gulamaya dönük işlemler yönetmeliğe bırakıldığından 
geçici madde 1 in Kanun Tasarısından çıkarılması 
gereği ortaya çıkmıştır. 

Genel Kurula teklifinin arz ve müsaadelerinize 
arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

Sayın Başkanlığa 
Konut Tasarısının 7 inci maddesinde konuttan 

çıkma, 8 inci maddesinde de çıkarmaya dair yeter ka
yıt vardır. Ayrıca kabul olunan 4 üncü maddede de 
bu sürenin şartlı olarak uzatılması hükme bağlanmış 
olduğuna göre ayrıca bir 1 inci geçici maddeye ihti
yaç olmadığından Kanun metninden çıkarılmasını ar? 
ederim. 

Mehmet HAZER 
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BAŞKAN — Her iki önerge de geçici 1 inci mad
denin çıkarılmasına ilişkindir. 

önergenizi açıklamak üzere buyurun Sayın Ba-
yer. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Sayın Mehmet Hazer'in de önergesinde belirtil
diği üzere, gerekçesi de açıktır. Bu Kanun Tasarısıy
la birlikte hükümete bir yetki verilmekte ve 3 üncü 
maddede belirtilen değişik konutlarda süreler hükü
metin takdirine bırakmaktadır. Bir araştırma enstitü
sü ve diğer buna benzer sıra ile dağıtılan konutlarda. 
Bu bakımdan, bu bir yönetmenlik maddesidir. Böyle 
kısıtlayıcı bir maddenin burada bulunması gereği ol
madığı kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Devrimsel aleyhinde, Sayın Akkılıç le
hinde. 

Buyurun Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, Kanu
nun sonunda bu Kanun yayımı tarihinden itibaren 
yürürlüğe girecek. Ondan önce oturanlar hakkında 
beş yılı kullanması için böyle bir hükme isabet ol
duğu kanısındayım. Onun için, bu madde konması 
lazım. Yoksa, bundan evvel uzun süre oturan kişiler, 
«Bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra şimdi başladı, 
biz bu Kanuna bundan sonra tabiyiz» diye daha bir 
beş yıl iddia eebilirler. Onun için, buna gerek var ol
duğu kanısındayım. Onun için, önergenin aleyhinde-
yim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, biraz 
evvel soru olarak yönelttiğim zaman Komisyon ve 
Hükümet buna uymadılar, sebebini bilemiyorum. 

Şimdi, biz bu sorunun < dışını düşünmemiz lazım 
ve biraz işin içine girip incelemek ve ondan sonra da 
sonuca göre karar vermek durumundayız. Biraz ev
vel «Bulma imkânı yoktur dendi» bir arkadaşım bu
radan seslendi dedi ki, «Parayı verirseniz bulursunuz.» 
O para var mı efendim?.. Yok. 

Binaenaleyh... 
BAŞKAN — Şimdi, bu bir soru mu efendim, ya

ni Komisyona? 
MAHMUT AKKILIÇ — Soruyu yönelteceğim 

efendim. 

Şimdi, ne yapılıyor?.. Olmadığına göre memur da 
olabilir ki görevi değiştirilmiştir, üç ay içinde ev bu
lamazsa ne yapsın? Bir de önümüzdeki maddelerde 
devlet kuvveti ile çıkarmayı önerdik. Bu nedenle bu 
madde bari; oradan çıkarsa öbür maddelere göre iş
lem yapılmak suretiyle memur sıkboğaz edilmemiş 
olur. 

Onu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın üyeler, çalışma süremiz dolmuştur; bu esna

da Sayın Devrimsel, Sayın Süngü, Sayın Kuzuoğlu, 
Sayın Demirel, Sayın Genç ve Sayın Seçkin'in bir 
önergesi var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kamu Konutları Kanunu Tasarısının sonuna gel

miş bulunuyoruz. Sonuçlandırılıncaya kadar görüş
melere devam edilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

A. Lâmi SÜNGÜ Fikri DEVRİMSEL 
A. Fehmi KUZUOĞLU İsmail Hakkı DEMİREL 

Kamer GENÇ Haym SEÇKİN 

BAŞKAN — Kanun Tasarısının bitimine kadar 
sürenin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kaibııl edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Komisyon; önerge üzerindeki görüşünüz 
lütfen. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce beş 
yıllık oturma süresi dolmuş veya oturma süresini 
doldurmuş, hatta 7 nci madde olarak ka'bul ettiğimiz 
süreyi de doldurmuş; fakat henüz çıkmamış; görev 
yerini değiştirmiş, yine çıkmamış. Bu geçici maddey
le yeni bir süre veriyoruz üç ay içerisinde çık diye. 
Bu durumda Sayın Ak'kılıç'a da hak vermiş oluyo
ruz. Esasında 7 noi maddede getirdiğimiz konuttan 
çıkma süresi dolmuş olmasına rağmen, yeniden bir 
üç aylık süre vermiş oluyoruz. 

«Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu 
konutlarına girmiş olan kiracılarla sıra tahsisli ko
nutlardan oturma süresini...» diye düzeltelim müsaa
de ederseniz. Çünkü, «beş yıllık» ibaresini biz 4 üncü 
maddede oturma süreleriyle ilgili olarak Komisyonu
muzun ilavesiyle («Ancak» diye başlayan ilaveyle) 
bunun uzatılabileceğini söylemiştik. «... sıra tahsisli 
konutlarda oturma süresini doldurmuş olanlar ile gö
revinin önemi,...» şeklinde devam etmesi ve bu şek
liyle geçici 1 inci maddenin, derhal çıkmayı önleye-
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ceğinden kalmasında fayda görüyoruz ve önergelere 
katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
Sayın Bakan; önergeye katılıyor musunuz? 
İ M A R V E İ S K Â N B A K A M A H M E T S A M 

S U N L U — Efendim, zaman geçti; ama bu madde 
hakkında birazcık bilgi vermeyi ve kanayan bir ya
rayı da dile getirmeyi isterim. 

İster kamu konutları olsun, ister normal vatan
daşlara kiraya verdiğimiz konutlar olsun, (Biliyor
sunuz ben bir teknokratım, hukuktaki bazı madde
leri tam bilmeyebilirim; ama yasalardaki bazı hü
kümler suiistimal edilmektedir.) burada geçici mad
de l'de kastedilen, bu Kanunun çıkmasından yıllar
ca önce kiraya verilmiş olan konutlarla ilgili olarak 
yasal boşlukları kullanarak, çıkarılan yönetmelikler 
hakkında davalar açarak (Ki, bu olmuştur; bir yö
netmelikle «Beş yıldır» diye süre getirilmiştir. Ya
salarda buna amir hüküm olmadığından bu yönet
melik iptal edilmiştir.) konutlarda uzun yıllardan be
ri oturanlar var. 

İlk defa 1981 yılında yasalarda «Beş yıl» hük
mü girmiştir. Burada kastedilen, artık Devletin bir 
kıstas olarak koyduğu beş yıldan çok daıha fazla 
oturmuşlara son bir defa daha üç aylık süreyi tanı
maktır. Bunun için bunun kalmasında fayda vardır. 

Bir konuyu bilginize sunayım : Bugün öğrendim; 
1966 yılında bir ilimizde kiraya vermiş olduğumuz 
sosyal konutların kirası o zaman 35 liraymış. Bu
güne kadar beş defa mahkemeye gitmişiz, beşer yıl
ları dolduğu için bunların tahliyesi, bu mümkün de
ğilse kiranın artırılması için. Son olarak 1982 yılın
da açtığımız dava da reddedilmiştir arkadaşlar ve 
bugün bu ilimizdeki sosyal konutlardan altığımız ki
ra 35,— TL. dır ve yetkili yargı mercilerinin hep-
since de onaylanmıştır.: Yani, böyle yasaları mızdaki 
bazı eksiklikleri toplumun tümünün aleyhine kullan
mamız büyük sorunlar yaratmaktadır. Burada oldu
ğu gibi gecikmiş olsak da, önemli olan ve bulabildi
ğimiz her noktada dengeyi sağlayacak maddeleri ka
nunlara koymak durumundayız. 

Üzülerek belirteyim; bugün bir il merkezindeki 
sosyal konuta 1966 yılında girenler 35 liraya otur
maktadırlar. Bunun için bu madde çok yerindedir ve 
bunun kaldırılmasını gerektirecek hiçbir nokta olma
dığı görüşündeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler;.. 
MUHSİN ZEKÂ t BAYER — Sayın Bakanın 

izahatından sonra önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Hazer; önergenizi geri alıyor musunuz? 
MEHMET HAZER — Oylayın efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Hazer'in öner

gesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan 
etmektedir. Önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; geçici 1 inci maddede «(5) yıllık» 
ibaresini çıkartıyoruz, «sıra tahsisli konutlarda otur
ma süresini doldurmuş olanlar» şekline getiriyoruz. 

Başka bir düzeltme var mı efendim?... Buyurun 
Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 
«Sıra» kelimesini küçük harfle başlatmak suretiyle 
bir cümle halinde yazılması gerekir. Çünkü, tek fık
ra bu. «kiracılardan» kelimesinden sonra bir virgül 
koyup, «sıra» kelimesinin başharfini küçük harfle 
yazar ve paragraf yapmadan devam ederiz. Rakamla 
yazılan 3'ü de yazıyla yazarsak düzelmiş olur. («Beş 
yıl kalsın» sesleri) 

BAŞKAN ,— Sayın Komisyon; bazı arkadaşla
rımız «Bu «Beş yıl» ibaresi kalsın» diyorlar. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Efendim, buradaki beş yıllık oturma sü
resi öbür maddelerle ilişkili bir konu değildir, bunu 
dile getirdim. Bunun kalması gerekir. Bu kalmadığı 
takdirde, «oturma süresi» diye bir tabir yoktur, Ka
nunda belirlenmemiştir. Bunun kalması lazım. Bu ge
çici madde, bundan yıllarca önce verilmiş konutların 
durumunu düzeltmek için konulmuştur Kanuna. 

BAŞKAN — Yani, «Beş yıl» kalsın diyorsunuz. 
Sayın Komisyon da «Çıksın» demişti de, o nedenle 
soruyoruz. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HIL-
Mt SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Biz «Beş yıllık süre çıksın» derken, bundan altı 
ay önce bir yıllık ek süre verilmişse o da sayılma
sın, mutlaka beş yıllık oturma süresi dediğimiz ve 
4 üncü maddeye getirdiğimiz ilave ortadan kalkıyor 
gibi düşündük. Ancak, bu şekilde bununla ilgisini 
kumıramnş oHlaH'im ve «Beş yılllMk» •deyliımi' fcall'sımi. Ancalk 
«Bu Kan'uınuîi yürürlüğe gimresiındeın önce ikamu ko-
ınulök'ınınıa ginmıiış dllan görevffierıden...» şelklimıde ola-
•caik. 

BAŞKAN — «Kiracılardan» şeklinde efendim, 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — O zaman «girmiş olan kiracılar
dan» şeklinde olsun efendim. Yalnız, geçici madde 
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l'in neden burada kalması gerektiğini Komisyon ola
rak biliyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Oradaki «5» rakamını da yazıyla yazıyoruz, «3» 

rakamını da yazıyla yazıyoruz; «kiracılardan» sonra 
cümle devam ediyor ve «sıra» kelimesini küçük harf
le başlatıyoruz. 

Maddeyi bu değişikliklerle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — «5 inci madde uyarınca 

Devlet tarafından karşılanması gereken giderlerden; 
bu Kanunun yayımı tarihine kadar Bütçeye gider 
kaydedilmiş tutarlar aynen kabul edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Azgur söz istediler. Söz isteyen başka 
sayın üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; geçici 2 nci 
madde 5 inci maddede söz konusu olan bazı gider
lere hukukilik kazandırıyor. Şimdi, geçici 2 nci mad
deye göre 5 inci maddede söz konusu olan özel tah
sisli konutlarla «barınak» diyebileceğimiz konutların 
kira bedelleri, ısıtma ve aydınlatma giderleri bütçe
ye konuyor; yani içinde oturan kiracıdan alınmı
yor, bütçe tahsisinden karşılanıyor. Şimdi geçici 2 nci 
madde, «Bu giderler aynen kabul edilir.» diyor. Pe
ki, bu giderler zaten bir kanunî hükme dayanmıyor 
muydu? Yani, bu giderler bütçeye konurken bu gi
derlerin dayanağı olan bir kanun yok muydu ki, şim
di biz bu Kanunla bunlara geçerlilik tanıyoruz? Ne
den lüzum duymuşlar bu geçici 2 nci maddeye? Bu
nu istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon; Sayın Azgur'un konuşmasına 

cevabınız lütfen. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Geçici 2 nci maddeyi Maliye Bakanlığı temsil
cisi, bütçeye gider kaydedilmiş olmakla birlikte, ka
nunî gerek duyularak, kanuna müstenit kılınması ge
rek olan özel tahsisli konutlarda yapılan bazı mas
rafların olduğundan bahsetti, bu çıkan' yönetmelik
lerde bunların alınması gerekli olduğu yazılmaktay
dı, daha önce arz ettiğimiz, Maliye Bakanlığı Temsil
cisinin de söylediği şekilde, özel tahsisli konutların 
bazılarında yapılan giderler var. Bu giderlerin, Dev- { 

İleli itaırafunldaın Ikarşı'lanaralk foültçeye gider kaydedil
mesinin kabulünün uygun olacağı kanaatini izhar et
tiler; Geçici madde 2 yi bu şekilde koyduk. 

Genel Kurulun Yüksek takdirleri eğer bunun çı
karılmasından yana olacak olursa, katılacağımızı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili soru sormak is

teyen sayın üye var mı?.. 
Sayın Kantarcıoğlu söz istemiştir, başka sayın 

üyemiz yok. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, Maliye Bakanlığı Temsilcisinin tırnak içinde 
verdiği ifade, Bütçe Kanununda vardır. Bu bakım
dan, zaten belli oluyor durum; bunu bu Kanuna mal 
etmek suretiyle geçici bir madde haline getirmek ge
rekir. Bu bakımdan, tırnakları kalıyor «Bu Kanunun 
5 inci maddesi uyarınca Devlet tarafından karşılan
ması gereken giderlerden, bu Kanunun yayımı tari
hine kadar Bütçeye gider kaydedilmiş tutarlar aynen 
kabul edilir.» diye bir ifade kullanalım veya bu mad
deyi çıkaralım derim. 
FUAT AZGUR — Çıkarmakla mesele hal olmu

yor. 
BAŞKAN — Bu Kanunun 5 inci maddesi... 
SELÇUK. KANTARCIOĞLU — «5 inci madde

si uyarınca Devlet tarafından karşılanması gereken 
giderlerden (Orada noktalıvirgüle gerek yok, virgül 
koyuyoruz)... 

BAŞKAN — «Kanunun yayımı tarihine kadar» 
bir daha «bu Kanunun» var orada; ama? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, olsun ar
tık, mecburuz, o ifadeyi kullanmak zorundayız. 

«Bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca Devlet ta
rafından karşılanması gereken giderlerden bu Kanu
nun yayımı tarihine kadar Bütçeye gider kaydedilmiş 
tutarlar, aynen kabul edilir.» 

BAŞKAN — Efendim, bu soru olmadı?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hangisini kabul 

ederlerse; ya çıkarılsın veya bu şekilde bir ifadeyi 
kabul ederler mi? 

BAŞKAN — Efendim, Komisyondan teklif ge
lirse çıkarılır; ama yazılı bir önerge olmadığına göre 
de işlem görmez. 

Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, her halde, sehven 
tırnaklar konulmuştur. Bu tırnakları kaldıralım. «Bu 
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Kanunun» diye başlarsak, arkadaki «Bu Kanunuh»la 
birlikte iki tane «Bu Kanun» olacak, onun için ka
bul etmedik efendim bunu. 

«5 ikici madde uyarınca» dediğimizde; eğer bu 
Kanunun 5 inoi maddesi anlaşılmıyorsa, başına «bu 
Kanunun» koyalım. Biz, anlaşılabilir diye düşünmüş
tük. Şimdi «Bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca 
Devlet tarafından karşılanması gereken giderlerden 
bu Kanunun yayımı tarihinde» denildiğinde iki ta
ne «bu Kanunun» oluyor. 

BAŞKAN — Efendim «bu»yu kaldırın; «Kanu 
nun yayımı tarihine kadar Bütçeye gider kaydedil 
miş tutarlar, aynen kabul edilir.» deyiniz?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL 
Mî SABUNCU — Sayın Başkanım, Geçici 1 inci 
maddede de aynı şey var... 

BAŞKAN — Efendim, 1 inci maddede de var ha
kikaten «bu Kanunun» diye; ne ise, yani «bu Kanu
nun» dîye koyuyorsunuz «gereken giderlerden bu Ka
nunun» diye devam ediyor muyuz? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Devam ediyoruz. 
Başka bir düzeltme var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

, Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADpE 13. — Bu Kanunun kira bedellerine 

ilişkin hükümleri ilgili yönetmeliğin yayımını izle
yen aybaşında diğer hükümleri yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunacak sayın üye var mı? 

Sayın Bilge ve Sayın Kantarcıoğlu düzeltme istemin
de bulunmuşlardır. 

Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Efendim, Anayasanın hükmü 

icabı, yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayınlanıp, 
yayınlanmayacağının kanunda belirtilmesini gerekti

riyor. Bu itibarla, burada «hükümleri, ilgili yönet
meliğin Resmî Gazetede yayınlanmasını izleyen ay
başında» demek suretiyle Anayasa hükmü yerine ge
tirilmiş olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aynı şeyi söy
leyecektim efendim. 

BAŞKAN — Aynı şeyi söyleyecektiniz. 
«Bu Kanunun kira bedellerine ilişkin hükümleri 

ilgili yönetmeliğin Resmî Gazetede yayımını izleyen 
aybaşında» şeklinde düzeltme yapıyoruz efendim. 

Başka bir düzeltme var mı?.. Yok. 
Mad'dlayti oylarınıza sunıuyorum efenidkn. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir, 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak ve düzeltme isteminde bulunmak is

teyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa>-

yın üye?.. Yok. 
Kanun Tasarısının tümünü oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun Ta
sarısı kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, günlük çalışma süresi vaki uzatma 

ile birlikte sona ermiş bulunmaktadır. Bu nedenle, 
8 Ağustos 1983 Pazartesi saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.15 

. . . . •» »m<i .<... 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

140 inci BİRLEŞİM 

4 Ağustos 1983 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) Kamu Konutları Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân. Turizm ve Tanıt
ma; Millî Eğitim; Adalet; Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Sağlık ve Sosyal İşler; Tarım ve Orman, 
Köy işleri ve Kooperatifler; İktisadî işler; Malî iş
ler komisyanları raporları. (1/142) (S. Sayısı : löl'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.7.1983) 

(2) Dernekler Kanunu Tasarısı ve Adalet; Mil
lî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporla
rı. (1/696) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(3) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, tçiş 
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S, 
Sayısı: 450) (Dağıtma tarihi: 3.6.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Da
ğıtma tarihi : 13.1.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik 
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi 
1.2.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe • Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2,1983) 

(7) Taşınmaz Mal ZilyetÜiğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon 
lan raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta 
rihi : 25.2.1983) 

(8) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler, Bütçe - Plan ve Mil 
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(9) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmaı 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(10) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 2423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad 
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Vasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 



(14) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu-
aun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy tşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı 
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(15) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü 
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril 
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Plan ve Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da 
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî tşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(17) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve MiHî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık. 
Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma ko 
misyonları raporları. (1/62) (S. Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(18) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri thracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak 
kında Kanun Tasarısı ve Malî tşler Komisyonu Ra 
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi 
12.4.1983) 

(19) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş 
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(20) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine tliş 
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
tlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma. 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(21) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 
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• (22) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen tkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(23) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
I Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı ve îktisadî tşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal tşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

I (24) IpekböcekçMiği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
I Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler ko-

misyonlları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(25) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
I Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta-
I sarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Bütçe - Plan ko

misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(26) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As-
I kerî Sina'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu-
I nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine tlişkin Kanun 
I Tasarısı ve Millî Savunma, tçişleri ve Dışişleri Ko

misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(27) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka-

I nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak-
I kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, tçişlep ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 

I ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.194? 
I Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
I Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
I Kanun Teklifi ve tktisadî tşler. Adalet ve Millî Sa-
I vunma, tçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 

(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 
(29) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-

OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur -
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile tçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 



(30) 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(31) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta 
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi • 25.5.1983) 

(32) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve is
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma. 
içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(33) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(34) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(35) Danışma Meclisi Üyesi Halil GELEN-
DOST ve 14 arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU ve 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(36) Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(37) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(38) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa tki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 
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• (39) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
I Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
I Bayındırlık, Ulaştırma, tımar ve İskân, Turizm ve Ta-
I nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
I 470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 
I (40) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
I ve Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 
I Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
I 387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 
I (41) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
I Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
I Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
I Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt-
I ma tarihi : 23.6.1983) 
I (42) Devlet Memurluğuna Giriş Sınav Fonu Ka-
I nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 
I (43) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
I Anayasa, Malî İşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İş-
I 1er, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, 
I Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, 
I Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, içişleri ve 
I Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 

484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 
(44) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De-

I nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
I 8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
I Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun-
I ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 

(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 
(45) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 

I Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
I Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
I Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
I Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 

(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 
I (46) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad-
I delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
I Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 

(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 
I X (47) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
I Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması-
I nın idarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
I Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
I Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 

(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 
I (48) Danışma Meclisi Üyesi Recep MERtÇ ve 
I 39 Arkadaşının, Orman Köyleri Halkının Kalkındınl-
I ması Hakkında Kanun Teklifi ile Danışma Meclisi 
I Üyesi Doğan GÜRBÜZ ve 13 Arkadaşının, Orman 



Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Malî İşler ve Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonları 
Raporları. (2/95; 2/121) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma ta
rihi : 7.7.1983) 

(49) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(50) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (51) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1 /665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (52) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(53) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir [Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

(54) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma, 
tarihi : 21.7.1983) 

(55) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım 1Ğ-
NEClLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (56) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(57) Danışma Meclisi Üyesi M. Velid KORAN 
ve 49 Arkadaşının, Kanser İlaçları ile İnsülinin İthal 
ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu. (2/91) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(58) Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI 
ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler 
Komisyonu Raporu. (2/16) (S. Sayısı . 78'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(59) 4 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıf
lar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 
(1/581) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(60) 1593 Sayılı' Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(1/701) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(61) 4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esen-
leştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dö
ner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(62) 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdi-
riyet'i Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(63) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî 'Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Rapora. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(64) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 



(65) Tahsil Edilmeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/674) (S. Sayısı : 
509) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(66) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek tdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(67) Yalbancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (68) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) ' (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(69) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve İş/birliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(70) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(71) 8.6.4949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(72) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/112) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(73) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 15 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa 20.5.1976 Tarihli ve 2012 Sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Maddenin (a) Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (2/114) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(74) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(75) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 Arkadaşının, 1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 26 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/107) 
(S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(76) Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarısı 
ve Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

(77) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(78) Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Bütçe - Plan; Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/671) 
(S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 2.8.1983) 

(79) Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
lîşler Komisyonu Raporu. (1/706) (S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 2.8.1983) 

(X) Açık Oylama 




