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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

23 Haziran 1981 Saik 

İki oturum yapılan ibu birleşimde : 
Ahmet Saner ile Kadir Tandoğan haklarındaki 

ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/76) ı(S. Sayısı : 215) kaibul 
edildi. 

'23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun Kapsa
mı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Atama Usulüne ilişkin Kanun Teklifi. (2/52) (S. Sa
yısı : 20)9 ve 2019'a 1 nci Ek), 

töl'36 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Ek Madde ile Bir Ek 
Geçici Madde Elklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sı. (1/1911) ^S. Sayısı: 219), 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Do
layısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Ka
nun Teklifi. (2/53) (S. Sayısı : 214) ile; 

4759 sayılı tiler Bankası Kanununun Değişik 
2 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ge

çici Madde Eklenmesi Hakkında. (1/183) (S. Sayısı : 
213) ve, 
, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Ağustos 1979 
tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair. (1/28) 
(S. Sayısı : 40) Kanun tasarıları da kaibul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Fe
deral Cumhuriyeti, Federal Askeri Hükümeti Arasın
da Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/29) (S. Sayısı : 
41) ise, tekrar görüşülmek üzere Komisyona geri ve
rildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 15.40' 
ta son verildi, 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
MilK Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BÎRlNCl OTURUM 
Açılma Saati : 10.25 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan Evren (Devlet Başkanı, 
Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 

ÜYELER : Orgeneral Tahsin Şahinkaya (Hv. K. K. ve MilK Güvenlik Konseyi 
Oramiral Nejat Tttmer (Dz. K. K. ve MilK Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat Cetasun (J. Gn. K. ve MilK Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Üyesi) 

BAŞKAN — Milli' Güvenlik Konseyinin 60 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. '— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya 
Federal Cumhuriyeti, Federal Askeri Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas Komis
yonu Raporu. (1/29) (S. Sayısı : 41) (1) 

(1) 41 S. Sayılı basmayan 23.6.1981 tarihli 59ncu 
Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasan ve 
tekliflerinin görüşülmesine başılayacağız. 

'1 nci sırada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Nijerya Federal Cumhuriyeti, Federal Askeri Hükü
meti Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı var. 

Biliyorsunuz, geçen birleşimde 41 S. Sayısıyla yer 
alan bu tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam-
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lanarak maddelere geçilmiş ve 1 nci maddenin görü
şülmesi sırasında ortaya çılkan tereddütleri gidermek 
için tasarı Komisyona iade edilmişti. Komisyonun 
'bu konudaki hazırladığı rapor çoğaltılarak dağıtıl
mıştır. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık Temsil
cisi arkadaşlarımız yerlerini almışlardır. 

Şimdi Komisyonun ıhazırlarnış olduğu raporu Oku
tuyorum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
'Milli Güvenlik Konseyinin 59 ncu Birleşim gün

deminin 7 nci sıra numarasında «yer alan ve görü
şülmesi esnasında tekrar incelenmek üzere Komis
yonumuza havale edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal As
keri Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarı
sı» Komisyonumuzca •incelenmiştir. 

Sözü geçen kanun 'tasarısında ve anlaşma metnin
de yer alan «Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal 
Askeri Hükümeti» ibaresi; anlaşmanın imzalandığı 
21 (Ekim 1976 tarihinde görev başında dan Federal 
Askeri Hükümeti ile -anlaşmanın İmzalanmasından 
'kaynaklanmaktadır. Rejimlerin değil, devletlerin de
vamlılık arz ettiği görüş ve düşüncesinde olan Ko
misyonumuz, anlaşma metninde geçen bu ibarenin 
ikanun tasarısında da yer almasının uygun olduğu 
görüşünde 'birleşmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin tensiplerine arz olu
nur. 

Başkan Başkan Yardımcısı 
Cumhur EVCİL Dinçer ÎNCE 
Kurmay Albay Kurmay Binbaşı 

Üye 
Salih Zeki KARACA 

Dışişleri Bak. Afrika Dairesi Başkanı 

BAŞKAN — Hükümetimizin bu konu hakkında 
bir diyeceği var mı efendim? 

BÎLGİN UMAN '(Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— tştiraik ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz. Dün de zaten 
görüşülürken mevzubahis olmuştu bu, mademki an
laşmada o şekilde geçmiştir, «Kanun da o şekilde 
geçmesinde 'bir sakınca yoktur» dendi; ama Komis
yon bir defa dana/bunu etüt etmek arzusunda oldu
ğu için iade etmiştik; Komisyon da demek aynı ka
naati taşıyorlar, mesele kalmamıştır. 

Şimdi kanunun 1 noi maddesini okutuyorum : 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal 
Cumhuriyeti Federal Askeri Hükümeti Arasında 

Kültür Anlaşması» nın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — 21 Ekim 1976 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal Askeri 
Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması» nın onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ediilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımlandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür^ 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 44 sa
yılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun 35 nci Maddesinin 2 nci 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/190) (S. 
Sayısı : 218) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 2 nci sıra
sına geçiyoruz. 

2 nci sırada, 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yar
gıtay Kanununun Bazı 'Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve 44 sayılr Anayasa Mahkemesıinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanunun 35 nci Madde-

(1) 218 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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sinin 2 nci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
mevcuttur. Bu rapor 2118 sıra sayısıyla basılıp dağıtıl
mıştır. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü ve sayın bakanlar 
yerlerini aldılar. 

Şimdi kanun tasarısı üzerinde Komisyon Sözcüsü 
Başkaynak'a söz veriyorum, tümü üzerinde bize bir 
açıklamada bulunsunlar. 

Buyurun efendim. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 32 nci 
maddesi Yargıtay Başsavcısının seçim sistemini hük
me 'bağlamış 'bulunmaktadır. Yargıtay Başsaivcısı olabil
mek için, 8 yıl Yargıtay üyeliğinde bulunmuş olmak ve 
Yargıtay Genel Kurulunun 2/3 çoğunluğu ile toplantı 
halinde bulunduğu Büyük Genel Kurulda üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun oyunu alma koşulu var
dır. Ancak, Yargıtay Başsavcısı tek kişiden ibaret ol
duğu için ve Yargıtay Başsavcısının kanunen yapması 
lazım gelen konularda görevin aksatılmaması için 
de, özellikle 44 sayılı Anayasa Mahkemesi Kanunu
nun 35 nci maddesinde bir başka seçim sistemi ge
tirmiş bulunuyoruz. 

Yüksek malü'mları olduğu üzere, Yargıtay Baş
savcılığı müessesesi bir yerde Cumhuriyetin başsavcı-
sıdır, Devletin başsavcısıdır; bir yerde kanunların 
koruyucusu, gözeticisi ve takipçisi bulunmaktadır. 
Gayet doğaldır ki, bu Başsavcının Cumhurbaşkanı 
tarafından, bir başka deyimle Devlet Başkanı tara
fından seçilmesi doğal bulunmaktadır. Bazı Batı ül
kelerinde tatbikat bu yönde gelişmektedir. 

Hükümet, 1730 sayılı Yargıtay Kanununun ilgili 
maddesinde değişiklik yapılmasına mütedair 1 Mayıs 
19811 tarihli tezkere ile Bakanlar Kurulu kararından 
gdçmiş bulunan kanun tasarısını Yargıtay Kanunu
nun 3*2 nci maddesinde değişiklik yapılması istikame
tinde Yüksek Huzurunuza getirmiş bulunımaktadır. 
Ancak, getirilen sistem, Yargıtay Birinci Başkanının 
başkanlığında Yargıtay Daire Başkanlarından oluşan 
Başkanlar Kurulu tarafından seçim yapılmasını ve 
özellikle Ceza Daireleri Başkanlarının bu toplantıda 
var olmasını, yine 8 yılı bitirmiş kişiler tarafından 
yerine getirilmesini öngörmektedir. 

Komisyonumuz konuyu bir bütün olarak mü
talaa etmiştir, Yargıtay Başsavcılığını bir müessese 
olarak, Yargıtay Başsavcısının bulunmadığı durum

larda da Yargıtay Başsavcı Vekilinin de yine daimi 
olarak bu görevde kalmasını benimsemiş, dolayısıyla 
Yargıtay Kanununun 39 ncu maddesinde Yargıtay se
çimini bir başka sisteme bağlamış bulunmaktadır. 
Bundan böyle Yargıtay Başsavcılığı seçimi ve Baş
savcı Vekili seçimi, Yargıtay Kanununun 31 nci mad
desinde 8 yılı bitiren üyeler arasından Başsavcının, 
6 yılı bitiren üyeler arasında da Başsavcı Vekilinin se
çilmesini, Başsavcının var olduğu zaman da Baş
savcı Vekilinin görev başında bulunmasını, Başsav
cının kanuni nedenlerle ayrılmasında Başsavcı Veki
linin bu görevleri yerine getirmesini, Başsavcının var 
olması durumunda ise, müştereken hizmet görmelerini 
karar altına almış bulunuyoruz ve bu hususu takdir 
ve tensiplerinize sunuyoruz. 

Tabii 39 ncu maddeyi bu tarzda düzenleyince, bu
nun paralelinde bulunan Yargıtay Kanununun 3 ncü 
maddesi, Yargıtay Genel Kurulunun kurullıışunu; yine 
Yargıtay Kanununun 18 nci maddesi, Yargıtay Genel 
Kurulunun görevlerini; yine Yargıtay Kanununun 
23 ncü maddesindeki Yargıtay Genel Kurulunun di
siplin işlemlerini; Yargıtay Kanununun 31 nci mad
desinde bir değişiklik yaparak seçilme niteliklerini; 
yine demin arz etmiş olduğum gibi 3'8 nci maddede 
bir değişiklik yaparak Yargıtay seçimini, Yargıtay 
Başkanlığı seçimini, Başsavcı Vekili seçimini ve gerek 
Başsavcının ve gerekse Başsavcı Vekilinin görevlerini 
ve Başsavcının ve Başsavcı Vekillinin diğer Yargıtay 
savcılarıyla olan münasebetlerini hükme bağlamış 
bulunuyoruz. 

Yine ayrıca, kanunun 40 nci maddesinde bir de
ğişiklik yaparak, Cumhuriyet Başsavcı ve Cumhuriyet 
Başsavcı Vekilinin vereceği görevlerin hangileri ol
duğunu; yine kanunun 54 ncü maddesinde bir deği
şiklik yaparak, Yargıtay Başsavcısının ve Yargıtay 
Başsavcı Vekilinin izin sistemlerinin hangi esaslardan 
geçeceğini, Komisyon olarak, kararlaştırmış bulunu
yoruz. 

Genel izahatımız bunlardan ibarettir. Maddeleri 
geçildikçe teknik bilgi arz edeceğim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederimi. 
Efendim, tasarının tümü üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yok. 

^Tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Mad
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum.-
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16.5.1973 Tarih ve 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 44 Sayılı Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 35 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
iMADDE 1. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yar

gıtay Kanununun 3 ncü maddesinin 2 numaralı ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yargıtay Daire 'Başkan ve üyeleri, Cumhuriyet 
Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile kanun
lara göre onlar durumunda 'bulunan kimseler aley
hindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bun
ların kişisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanun
larla gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mah
kemesi olarak bakmak.» 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyonun 
'bir diyeceği var mı efendim?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim. Biraz önce arz etmiş olduğum gibi, Yargı
tay Kanununun 3 ncü maddesinde Yargıtayın gö
revleri sayılırken; Yargıtay üyelerinin, Yargıtay Bi
rinci Başkan, Başlkanvekilleni, Yargıtay daire başkan
ları, Başsavcının görevden doğan tazminat davala
rına bakar, hükmü vardı. Yargıtay Başsavcı Vekilliği 
müessesesi getirildiği için sadece bu ilave olundu. 

BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 2. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yar

gıtay Kanununun 18 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Birinci Başkanın 
başkanlığında başkanvekilleri, ikinci başkanlarla Cum
huriyet Başsavcısı, Cumihuriyet Başsavcı Vekili ve 
üyelerden meydana gelir.» 

BAŞKAN — Burada da, zannediyorum, «Baş
savcı Vekili» ibaresi ilave edildi, değil mi efendim; 
eski kanuna ilave olarak, fark yalnız o oldu? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

iBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Hükümetin 
diyeceği var mı?.. Yok. 

2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok-

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 16.5,1973 tarih ve 1730 sayılı Yar

gıtay Kanununun 19 ncu maddesinin 3 numaralı ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilim'iştir. 

«3. Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Baş
savcı Vekili adaylarını seçmek» 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 1730 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi Yar
gıtay seçimleriyle ilgili idi. Bunda «Birinci Başkanı, 
BaşkanivekiHerini, Daire Başkanlarını ve Başsavcıyı» 
deniyordu. 3 ncü fıkrasında zaten, «Cumhuriyet Baş
savcısını seçer» hükmü vardı. Şimdi getirdiğimiz me
tinde Başsavcıyı seçmeyecek, Başsavcı ve Başsavcı 
Vekili adaylarını seçecek. 

'BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
liısteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yar

gıtay Kanununun 23 ncü maddesinin madde başlığı 
ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Disiplin İşlemleri ': 
Madde 23. — Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci 

Başkanvekilleri, İkinci Başkan ve üyeleri ile Cumhu-
riyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili hak
larında disiplin cezası uygulama yetkisi Haysiyet Di
vanına aittir.» 

BAŞKAN — Buna da «Başsavcı Vekili» dahil 
oldu. 

4 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok, 

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

5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 16.5,1973 tarih ve 1730 sayılı Yar

gıtay Kanununun 31 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yargıtay Birinci Başkanı ve Cumhuriyet Baş
savcısı seçilebilmek için sekiz yıl, Yargıtay Birinci 
Başkanvekili, İkinci Başkam ve Cumhuriyet Başsav
cı Vekili seçilebilmek için de altı yü süre ile Yargı
tay üyeliği yapmış olmak sorunludur.» 

BAŞKAN — Burada da yine «Başsavcı Vekili» 
ilave edildi. 
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5 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 16.5,1973 tarih ve 1730 sayılı Yar

gıtay Kanununun 32 nci maddesinin madde başlığı 
ile madde metninde yer alan «Cumhuriyet Başsavcı
sı» ve «Cumhuriyet Başsavcılığı» kelimeleri çıkarıl-
ımıştır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söyleyeceğiniz 
bir şey var mı ©fendim? 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 32 nci madde başkanların ve Cumhuriyet 
Başsavcısının seçimlerinin nasıl yapılacağını ifade 
ediyordu. 

'Demin arz etmiş olduğum gibi, Cumhuriyet Baş
savcısını Yargıtay Genel Kurulu seçiyordu. Kaldı ki 
onları, aşağıda tetkik buyuracağınız, 39 neti madde
ye ilave ettiğimiz için metinde yer alan «Başsavcı» 
deyimini çıkarmış bulunuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Tamam. 
6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 7. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yar

gıtay Kanununun 38 nai maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kuruluş : 
Madde 38. — Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhu

riyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cum
huriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Cumhuriyet Baş
savcı Yardımcıları ve Başsavcılık kaleminden meyda
na gelir.» 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, buraya «Başsavcı Vekili» deyimi ilave 
edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — «Başsavcı Vekili ilave edildi» di
yorsunuz. 

7 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yoktur-. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
8 nci maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 8. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yar

gıtay Kanununun 39 ncu maddesi, başlığı ile birilikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Cumhuriyet Başsavcısının ve Cumhuriyet Baş
savcı Vekilinim Seçimi ve Görevleri : 

'Madde 39. — Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhu
riyet Başsavcı Vekili, Yargıtay Büyük Genel Kuru
lunun kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar ara
sından Devlet Başkanınca seçilir. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Cumhuriyet Baş
savcısı adaylarını belirlemek için üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır. Adaylar gizli oyla tespit edi
lir. İlk oylamada en çok oy alan beş üye aday gös
terilmiş olur. 

ilk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise, 
aynı gün yapılacak diğer oylamalarla noksan adaylar 
tamamlanır. 

Aday tespiti için yapılan oylamada; oyların eşit
liği nedeniyle beşten fazla aday belirlenmesi halinde, 
eşit oy alan adaylardan Yargıtay Üyeliğinde kıdemli 
olanı, kıdem eşitli halinde ise yaşlı olanı aday göste
rilmiş sayılarak beş aday tespit edilir. 

Oylama sonucu, adayların aldıkları oylar belli 
edilmeksizin soyadı sırasına göre düzenlenecek liste 
halinde Yargıtay Birinci Başkanlığınca Devlet Baş
kanlığına sunulur. Devlet Başkanı listenin sunuluşun
dan iti'baren yedi gün içinde gösterilen adaylar ara
sından Cumhuriyet Başsavcısını seçer. Seçim sonucu 
ilgililere duyurulur ve Resmi Gazetede yayınlanır. 

Cumhuriyet Başsavcı Vekili de aynı usul ve esas
lar dahilinde aday gösterilerek seçilir. 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı 
Vekilinin görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler 
yeniden seçilebilirler. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Cumhuriyet 
Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin görev 
sürelerinin «bitmesinden ya da yaş haddi nedeniyle 
emekli ^Bacakları tarihlerden 20 gün önce; bunların 
dışında bir nedenle Ibü görevlerde boşalma olduğu 
takdirde boşalmayı izleyen 7 gün içinde bu madde 
uyarınca adaylarım belirler. 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı 
Vekilinin görev sürelerinin bitmesi ya da yaş haddi 
nedeniyle emekliye ayrılmaları dolayısıyla, seçilen 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Ve
kili, görevin boşalmasını izleyen ilk işgününde gö
reve başlar. 

Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri Şunlardır : 
'1. Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek, 
2. Anayasa Mahkemesinde Savcılık görevini yap

mak, 
3. Ceza işlerine ilişkin içtihatların (birleştirilmesi 

müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak, 

— 512 — 
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4. Yargıtay üyelerinin kişisel suçlarından dolayı 
açılan kamu davasının duruşmalarına katılmak, 

5. Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve düzen
li bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yolda uy
gun göreceği her türlü tedbiri almak, 

6. Cumhuriyet Başsavcı -ve Başyardımcı ile Cum
huriyet Başsavcı Yardımcılarının yükselme ve ilerle
me fişlerini vermek, 

7. Cumhuriyet Başsavcılığında görevli olanları 
denetim ve gözeltim altında bulundurmak ya da bu 
denetim ve gözetimi tensip edeceği yardımcılarından 
birine yaptırmak, 

8. Cumhuriyet Başsavcılığı kalemine naklen ata
nacak personelin inhalarını yapmak, 

9. Cumhuriyet Başsavcılığında görevli personel 
'hakkında ilgili kanunda belirtilen uyarma, kınama 
ve kısa süreli durdurtma disiplin cezalarını uygula
mak, 

10. Bu ve diğer kanunlarla verilen görevleri ye
rine getirmek. 

Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin Görevleri Şun
lardır : 

1. Cumhuriyet Başsavcısının kanuni nedenlerle 
görevi başında bulunmaması halinde, kanunların biz
zat Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını ön
gördüğü görevler dahil Cumhuriyet Başsavcısının tüm 
görevlerini yerine getirmede 

2J Ayrıca kanunların bizzat Cumhuriyet Başsav
cısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dı
şında, Cumhuriyet Başsavcısının, görevine giren ko
nularda vereceği diğer görevleri yapmak. 

Cumhuriyet Başsavcısının ve Cumhuriyet Başsav
cı Vekilinin bu 'görevlerinden herhangi bir nedenle 
çekilmeleri ya da istifa etmeleri halinde, Yargıtay 
Üyeliğinden de çekildiklerini açıkça bildirmedikleri 
takdirde, Yargıtay Üyeliği görevleri devam eder. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde 'Komisyonun 
bir diyeceği var mı efendim? 

(HAK'ÎM TUĞGENERAL MUZAFFER (HAŞ-
KAYNA'K ((Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanımı, biraz önce arz etmiş olduğum gibi Yar
gıtay Kanunun 39 ncu maddesini yeniden 'tanzim 
etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle görevleri 'gayet açık 
yazılmış ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin görevle
rin de bunun içine dahil edilmiş oldu. Eskiden, Baş
savcılık boşaldığı zaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili 
görevi alır, boşalmadığı takdirde Yargıtaydaki göre
vine devam ederdi. Tabii onun birtakım mahzurları 
vardı. îşin içine girmediği için, birden bire mahke

meye çıktığı zaman, konuya vâkıf olmadığından do
layı sıkıntılar meydana geliyordu. Vekillik demek, 
asille beraber çalışmak demektik" ve asilin Verdiği ba
zı görevleri de yerine getirmesi demektir. O yönüy
le vekildik müessesesi zaten ihdas edilmiş oluyor. O 
bakımdan görevleri de burada zikretmiş oluyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KIAYNİAK (Adalet /Komisyonu Başkanı) — Evet, 
öyle efendim, 

Sayın 'Başkanımı, tabii Yargıtay .Kanununda Yar
gıtay iBirinci Başkanından sonra gelen iki kişiye Yar
gıtay 'Başkanvekili unvanı veriliyor. Yargıtay İBaşfca-
nıyla beraber hizmet veriyorlar. 

Tabii, ifade buyurduğunuz gibi Yargıtay /Başsav
cısının bizatihi yapması lazım gelen bazı görevler 
var. Örneğin, Anayasa (Mahkemesinde (Yüce Divan 
sıfatıyla) savcılık görevi ifa etmesi, yine 648 sayılı 
Partiler Kanununun 108 nci maddesi gereğince par
tilerin kapatıılması için Anayasa Mahkemesinde da
va ikame etmek, yine '298 sayılı Seçim Kanununun! 
174 ncü maddesi gereğince de valiler hakkında so
ruşturma açmak yetkileri vardır. 

Tabii ki, , ıBaşsavcıntn bulunmadığı zamanlarda, 
halen yeni sistem içerisinde istioalen seçilecek bir 
başsavcı vekili bu görevi layıkıyla yapamaz. Kal-
dı-ki Yüce Divanda açılmış bulunan bir kamu da
vasına ortasında katılırsa, başta cereyan eden olaylar
dan haberdar odmayabilir. 

Herhangi bir partinin kapanması için, bir parti
nin Anayasa dışına düştüğü zaman kapanması için, 
Anayasa 'Mahkemesine dava açmayı bir yerde erte
leyebilir.? «Yeni savcı gelişin, sorumluluk taşıyabi
lir» der veya Seçim Kanununda hassasiyet göster
mez, valiler hakkında gerekli soruşturma yapmayabi
lir. Bu aksamayı önleyebilmek için (Başsavcıya ve
kili müessesesi getirilmiştir. 

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı tabii Yarğıtayın 
diğer periyodik hizmetlerini, doğal hizmetlerini de 
ila etmektedir. Bir yerde büyük yükün altında bu
lunmaktadır. Başsavcı aynı zamanda yardımcı ola
rak normal hizmetlerde de yardım edecektir. 

O bakımdan madde bu tarzda düzenlenmiştir. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Buyurun efendim. 
ADAUET IBAK1AINI CEVDET 'MENTES — 

Sayın Başkan, ben Cumhuriyet Başsavcısı ile Başsav
cı Vekilinin seçimleri üzerinde durmak istiyorum. 
Kişisel düşüncelerimi arz edeceğim. 
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Başsavcı çoik önemli bir görev ifa etmektedir. 
içinde bulunduğumuz tecrübeler de bunu gösteri
yor. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna hâ-
ifcim sınıfından olanların seçiminde olduğu gibi, bu
rada da ilk 4 sene için doğrudan doğruya Devlet 
Başkanınım Başsavcı ve Başsavcı Vekilini seçmesinin 
daha uygun olacağını tahmin ediyorum. 

Seçimler belli, 5 aday üzerinde de durmak 'isti
yorum; bu fazla. Gerçekten seçimlerde güçlük çe
kiliyor. Oylar dağılır, uzun sürer, seçim zorlukları 
çıkar. Onun içki 5 yerine 3 aday üzerinde durulma
sında yarar görüyorum şahsen. 

.Benim söyleyeceklerim seçimle ilgili olarak bun
lardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
©uyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Başkanım, ben sadece iki nokta üzerinde dur
mak istiyorum, redaksiyonla ilgili. Çok güzel yazıl
mış; ama beliki daha açıklık getirir diye arz etmek 
istemiştim. 

Birincisi efendim; 6 ncı sayfada «Cumhuriyet 
BaşsaVcusının Görevleri Şunlardır» diye başlayan kıs
mın hemen üstündeki (3) satırı müsaade ederseniz 
aynen okuyayım:' 

\«Cumhuniyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı 
Vekilinin görev sürelerinin bitmesi ya da yaş haddi 
nedeniyle emekliye ayrııknalan dolayısıyla» diyor. 
Burada «Emekliye ayrılmaları halinde» dedikten son
ra virgül koyarak «Seçilen» yerine «Yeni seçilen» 
deyip «Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Baş
savcı Vekili, görevin boşalmasını izleyen ilk işgünün-
de göreve başlar.» diye devam edersek, ki sadece re
daksiyon, belki daha iyi olur. Arz etmek istediğim 
birinci husus bu. 

BAŞKİAN — «'Emekliye ayrılmaları dolayısıyla» 
yerine «Emekliye ayrılmaları halinde» demek isti
yorsunuz. Tabii. 

DEVLET BAKANI tLHAN ÖZTRAIK — Daha 
iyi olur diye arz etmek istedim efendim. Birincisi 
bu, 

Eğer müsaade ederseniz bir arzım daha olacak. 
«Cumhuriyet Başsavcısı Vekilinin Görevleri Şunlar
dır» dan sonra S nci fıkrada; «Ayrıca kanunların 
bizzat Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılması
nı öngördüğü görevler dışında, Cumhuriyet Başsav
cısının, 'görevine giren konularda onun tarafından 
verilen diğer görevleri yapmak» veya «Cumhuriyet 
Başsavcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak» 

şeklinde bir düzeltme yaparsak belki daha iyi ola
cak efendim. «Giren ıkonular»a kadar gidiyoruz, 
ondan sonra «Cumhuriyet Başsavcısı 'tarafından» ve
ya «Onun tarafından verilen diğer görevleri yapmak» 
şeklinde, bir ilavemiz oluyor. 

IBAŞIKAN — Yalnız Sayın Bakan, bu ihtiyacı 
karşılamıyor mu? .«Cumhuriyet Başsavcısının, göre
vine giren konularda vereceği diğer görevleri yap
mak» orada fail var. yani, («(Başsavcının vereceği gö
revleri yapmak». 

DEVLET BAKİANI IÎLHAİN ÖZTRAK — Bana 
bir parça fail uzakta kaldı gibi geldi. Eğer şüphe 
yoksa efendim mesele yok o zaman. Görevine gi
ren.. 

ıBAŞKAN — Kimin görevine giren? 
(DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Cum

huriyet Başsavcısının görevine 'giren. 
BAŞKAN — «Cumhuriyet Başsavcısının görevi

ne giren konularda vereceği diğer görevleri yapmak.» 
Başka da görev verebilir. Ama Başsavcı Vekilinin 
görevine giren konularda.. 

IDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ha
yır, Başsavcının görevine giren konularda. Sayın 
Başkanım, Başsavcının görevine giren konularda, 
doğru da; ama «Vereceği» ne kadar, araya '«Göre
vine giren konularda» girdi, oraya yapışmış gibi ol
du da. Araya birkaç kelime girdiği için, eğer bunu 
ilave edersek daha iyi olacak. 

BAŞKAN — Mesela benim söylediğim şekilde 
de anlaşılabilir diyorsunuz. Onu tavzih etmek bakı
mından «Onun vereceği» dernek gerekiyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ora
daki virgülü kaldırarak «Cumhuriyet 'Başsavcısının 
görevine giren konularda, (virgül) Cumhuriyet 
Başsavcısının» veya «Onun tarafından verilen diğer 
görevleri yapmak» şeklinde düzeltmek gerekiyor. 

BAŞKAN — Evet, virgülü kaldırmak lazım. 
DEVLET flAlKANI ılLHAN ÖZTRAK — «Cum

huriyet Başsavcısının görevine giren konularda, 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen diğer gö
revleri yapmak» sekilinde oluyor Sayın Başkanım. 
Eğer uygun görülürse, belki daha iyi olur diye arz 
ettim. 

BASJKfAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI CEVDET IMİENTEŞ — 

Efendim, ben biraz evvel siöylediklerimi 'teyit etme 
bakımından bir ilave yapmak istiyorum, müsaade
nizle: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda hâ
kim sınıfına girenlerin seçimleri 4 sene.. 
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BAŞKAN — tik dört seneyi direkt olarak ver
dik.. 

ADALET BAKAN! CEVİDET MENTEŞ — 
Onunla da paralellik sağlanmış olaoaık. 

Hakikaten Cumhuriyet Başsavcılığı da bu görev
ler kadar önemli bir görevdir. Bu itibarla bu 4 se
nelik dönemde doğrudan doğruya Devlet Başkana 
nın 'seçmesinde ben çok yarar görürüm. Yani, geçici 
madde ile bu sağlanabilir. 

BAŞKAN — O zaman geçici bir madde koymak 
gerekir. 

DEVLET IBAKİAJNI İLHAN ÖZTRAIK — Sa
yın Başkanım, eğer bu fikre rağbet edecek olursak, 
11 nci maddeden sonra hk geçici madde ilave etmek 
gerekecek. 

IBAŞKAN — Onu o maddeye geldiği zaman ko
nuşalım. Esas olan budur. Ama mademki bu dönem 
için böyle bir şey teklif ediliyor, onu 11 nci madde
yi görüştükten sonra müzakere ederiz. 

ADALET .BAKİAINI CEVDET MENTEŞ — 
Öbür kanunda da geçici madde idi. 

.BAŞKAN — O kanunda da geçici olarak koy
muştuk. 

ADALET BAIKİANI CEVDET MENTEŞ — 
Eğer kabul buyurulursa tabii. 

BAŞKAN — Yalnız «Cumhuriyet Başsavcı Ve
kilinin Görevleri Şunlardır» kısmının 2 nci fıkrası, 
«Ayrıca kanunların bizzat Cumhuriyet (Başsavcısı 
tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dışında, 
Cumhuriyet 'Başsavcısının, görevine giren konularda 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından, verilen diğer gö
revleri yapmak» şeklinde düzelecek. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkanım, biraz evvel arz ettiğim, «Dolayısıyla» 
kelimesi yerine «Halinde, yeni seçilecek..» ibaresi 
kaydedilecek mi? 

IBAŞKAN — Onu koyduk. «Cumhuriyet Başsav
cı Ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin görev süreleri
nin bitmesi ya da yaş haddi nedeniyle emekliye ay

rılmaları halinde, yeni seçilen Cumhuriyet 'Başsavcı
sı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili, görevin başlamasını 
izleyen ilk işgününde göreve başlarlar.» oldu. Orası 
doğruydu zaten, orada bir tereddütümüz yoktu. Doğ
rudur, çünkü «Dolayısıyla» değil, «Ayrılmaları ha
linde.» 

(Komisyonun buna itirazı var mı? 
HÂKtM TUĞGENERAL MIUZAFFER BAŞ-

IKAYNAR {Adalet (Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim, açıklık getiriyor aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu konuda başka mütalaası olan?.. 
Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK ıtfMİUi Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
müsaads buyurulurs-a aynı fıkrayı bir kere daha oku
yorum!: «Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Baş
savcı Vekilinin görev sürelerinin bitmesi ya da yaş 
haddi nedeniyle emekliye ayrılmaları halinde, yeni 
seçilen Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Baş
savcı Vekili, görevin boşalmasını izleyen ilk işgü
nünde göreve başlar» diyor. Bu biraz zor olabilir 
efendim. 

IBAŞKAN — Yani araya tatil falan mı girebilir? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Çünkü görevin 
boşalmasını izleyen iılk işgününden sonra seçilebilir. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
20 gün evvel seçilecek. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 7 günlük, bir 
süre (kabul ettik; 7 günde adaylar belirlenecek; Dev
let Başkanının tasdiki için de 7 günlük bir süre bırak
tık. Herhangi birinin görevi boşalmış olabilir; bu 
kısım uygulanamaz hale gelebilir. Endişem o nokta
da. 
- BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Saltık Paşamızın söylediği 7 gün sonraki ilk 
işgünü çok isabetli. Evet, 20 gün var; ama Allah ko
rusun, ölüm vesaire gibi ani hallerde.. 

BAŞKAN — İkisi birden giderse.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ta

bii efendim. O bakımdan, görevin boşalmasını izle
yen ilk işgünü yerine başka bir formül bulmamızda 
yarar olabilecek efendim. 

IBAŞKAN — Pek ender olabilecek bir şey. Ne 
bileyim, 'ikisinin de aynı arabada bir trafik kazasına 
uğraması gibi bir hal olur. 

(Komisyon ne diyor? 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet 'Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, maksadımız şu idi: Gerek 20 günlük sü* 
re içerisinde, gerekse 7 günlük süre içerisinde kendi
lerinin Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Baş
savcı Vekili olarak kazai yetkileri yoktur. Asıl olan, 
o makamın boşalmasından sonra onların Cumhuriyet 
Başsavcılığı veya Cumhuriyet 'Başsavcı Vekilliği sıfat
larını kazanmış olmalarıdır. O nedenle biz koymuş
tuk. Yani Zatı Devletleri Cumhuriyet Başsavcısınıı 
veya Cumhuriyet Başsavcı Vekilini seçseniz dahi, 
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onların Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Baş
savcı Vekili sıfatı o makamın boşalmasıyla ortaya 
çıkmış olur. Ondan önce henüz o sıfatı taşımadığı 
için, bu ilk işgünü göreve başlama hususunu o has
sasiyetle koymuştuk. 

'Bir sıkıntı olmayacağı kanaatindeyiz. 
.BAŞKAN •— IBu mahzuru gidermek için ne tek

lif ediliyor? Buraya ne yazalım? 
Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Benim lönerim 
şuydu efendim: Görevin boşalması koşulunu muha
faza edelim. Ancak, Resmi Gazete ile yayınlanma
sını izleyen ilk işgününde göreve başlayabilir. Gö
revin boşalmasını müteakip 'Resmi Gazete ile yayın
lanmasını izleyen ilk işgününde, veya görevin bo
şalması halinde diye bir düzenleme getirilebilir. Uy
gulaması mümkün olmayan hal doğarsa bir sikini! 
ile karşılaşabiliriz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu
nu o zaman ikiye ayıracağız Sayın Başkanım, 20 
gün için olan kısım aynen kalacak; 7 günlük süre 
için, Allah korusun ikisi de trafik kazası veya baş
ka bir nedenle aynı gün öldü, o hali önlemek için, 
o zaman Haydar Paşanın teklif ettiği formülü de ila
ve edeceğiz efendim. '20 gün aynen kalacak; fakat 
ötelki hal için ;«ıResmi Gazetede ilanını takip eden 
ilik işgünü» diyeceğiz. 

BAŞKAN — Onu değişiklik şekliyle bir 'görelim 
de, ona göre onun üzerinde görüşelim. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Sayın Başkanım, müsaade eder miisiniz? 

'BAŞİKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI CEVDET MıENTEŞ — 

Şimdi bana 'göre açık madde. Şöyle okuyalım bir da
ha!: «Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsav
cı Vekilinin görev sürelerinin bitmesi ya da yaş had
di nedeniyle emekliye ayrılmaları dolayısıyla, seçi
len Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet (Başsavcı 
Vekili, görevin başlamasını izleyen ilk işgününde 
göreve baslar.» 

Seçilmeden sonra olan bir.. 
BAŞİKAN — Onu zaten belirtiyor. Yani, «Süre

lerinin bitmesi» 4 sene bitmiş, 4 sene için seçiliyor-
du; «Veya yaş haddi.» Bunlar bilenin şeyler. Bunlar 
için, ikisinin bir anda bitmesi, kazayı falan bu fıkra 
belirlemiyor. Şart nedir: Görev süresinin bitmesi, ya 
da yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılması. Öyle ol
duğuna göre bu 7 gün, 20 gün çok daha evvelden iş
letilebilir, bunda 'bir sıkıntı yok. 

ADALET İBAKANI CEVDET MıENTEŞ — 
İşletildi zaten, işletiliyor. İşletiliyor da, ondan sonra 
göreve başlaması ilk işgününde başlayacak. 

BAŞİKAN — '«Yeni seçilen Cumhuriyet 'Başsav
cısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevin 'boşalma
sını izleyen ilk işgününde..»' 

Yani, emekli olduğu tarih 7 Temmuz ise, 8 Tem
muzda; işgünü ise; Pazar ise, Cumartesi ise değil. 

ADALET 'BAKANI CEVDET (MıENTEŞ — 
Daha evvel seçim yapılmıştır zaten, başlayacak. Onun 
için bir sakınca yoktur. 

BAŞİKAN — Ben de bir sakınca görmedim. 
IKEMALETTİN ADİ IKAŞİİFOĞLU (Adalet Ba* 

kanlığı Temsilcisi) — Yaş haddine kadar 'görevine 
devam edecek, 

HÂKİfM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAYNAK (Adalet IKomisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bence hiçbir zaaf yok. Zaten daha önce 
seçmiş olacaksınız. 

'BAŞKAN — Onun ne zaman başlayacağını be
lirtiyor. 

KEMALETTİN ALİ KAStfFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Peki eskisinin görevi ne kadar 
devam edecek? 

İBAŞIKAlN — Evet, daha evvelden seçilecek çün
kü. Belki bir hafta 10 gün evvelinden bitmiş olacak. 
fakat vazifeye başlaması ötekinin vazifesinin bitme
sini takip eden işgününde olacak. Onu bellrliyor bu 
fıkra. 

Sizin dediğiniz varit; varit ama, bu fıkra ona 
cevap vermiyor. Onun için başka bir şey yazmak 
lazım. İkisinin de, bir kaza neticesi, aynı anda bo
şalması halinde, o ayrı bir fıkra, onu zaten kapsa
mıyor bu, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, makam boş kalmayacak. Eskiden tek ki
şi idi, boş kalabilirdi. Şimdi Cumhuriyet Başsav
cısının vefatı, ani vefatı söz konusu ise, Başsavcı 
Vekili zaten o takdirde.. 

BAŞKAN — Efendim Haydar Paşa'nın dediği, 
ikisi birden giderse. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
ıKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — O ıfev-
kalede bir durum. 

BAŞKAN — İşte fevkalade bir şey; onu kasdet-
ti, 
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ORGENERAL I H A Y D A R SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yukarıdaki fık
rayı okumama müsaade buyurulur mu Sayın Başka
nım?.. 

BAŞKAN — 'Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi münakaşa 
ettiğimizin bir yukarıdaki fıkrasını okuyorum: 

«Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Cumhuriyet 
'Başsavcısı ve Cumhuriyet JBaşsavcı Vekilinin 'görev 
sürelerinin bitmesinden ya da yaş haddi nedeniyle 
emekli olacakları tarihlerden '20 gün 'önce; bunların 
dışında hir nedenle bu görevlerde bir boşalma oldu
ğu takdirde boşalmayı izleyen 7 gün içinde bu mad
de uyarınca adaylarını belirler.» 

Şimdi biraz evvelki izahtan, s<görevin boşalması 
fikrini» ben yalnız yukarıdaki itki kayda bağlayamıyo
rum; ondan evvelki fıkraya da bağlıyorum. Görevin 
boşalması o fıkrada geçmiştir, burada da 'geçiyor. O 
halde «Görevin boşalmasını izleyen ilk işgününde 
göreve başlar» deyimi, bir kavram kargaşası doğu
racaktır. Burada «Görevin boşalması» deyimini de
ğiştirelim. Yukarıyı kastediyoruz. Emekli olacakları 
veya görev sürelerinin biteceği diyorduk. O halde 
«Görev sürelerinin bitmesi veya emekli olmalarını 
izleyen ilk işgününde» diyelim. Böylece yukarıdaki 
fıkra da görevin boşalmasıyla irtibatlanmamış olur 
veya görevin boşalması halini daha sarih bir fıkra 
haline getirelim. 

önerim o Sayın Başkanım. 
İBAiŞKİAN — Sayın Oztrak, buyuran. 
IDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Şöy

le, arz edeyim efendim!: 
/«Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı Vekilinin 

görev süresinin bitmesi ya da yaş haddi dışında bir 
nedenle boşalması halinde, yeni seçilen Cumhuriyet 
Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhur
başkanı tarafından seçilmelerine ilişkin kararın Res
mi Gazetede yayınlanmasını takip eden ilk işgünün
de göreve başlar.» 

Müsaade ederseniz bir yazalım, galiba ihtiyaca 
cevap veriyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK l(Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde, eğer 
uygun görülürse, ikisini beraber görüşmek mümkün 
mü efendim? Yani, bu 3 ncü fıkradaki, «Başsavcı 
Vekili 'görev süresinin bitmesi ya da emekliye ay
rılmalarını izleyen ilk işgününde» diye düzeltirsek 
yukarıdaki fıkrayı. Aşağıdaki yalnız ani boşalmaları 
kapsayacak. 

iDEVLTET BAKANI İLHAN OZTRAK — Ta
bii o zaman daha iyi. 

'BAŞKAN — Efendim, öyle fevkalede bir hal 
olursa, yani hem Başsavcı hem de Vekili aynı anda gi
derse, «7 gün içinde» demiş zaten, bir gün içinde de 
olur, >2 gün içinde de olur; ama, 2-3 gün de boş ka
labilir. Ne yapalım yani kıyamet kopmadı; bu Dev
let Başkanı değil, Başbakan değil. Nihayet mahke
me talik edilir 2-3. gün. Devletin işi durmaz. Yani 7 
gün içinde, azami 7 gün; ötekine 20 gün vermiş de, 
böyle ani bir boşalma halinde 7 günü koymuş. Ama 
bu bir gün de olur, 2 gün de olur, 3 gün de olur, 
ama 7 gün içinde seçecek. Büyük bir mahzur do
ğurmaz. 

ıHAlKltM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (̂Adalet Komisyonu Başkanı) — 'Uygula
mada katiyen bir mahzuru yoktur. 

/BAŞKAN — Adayını belirleyecek, Devlet Baş
kanı da bunların arasından seçecek. Ne zaman gö
reve başlayacak bu yeni seçilen? Yalnız daha evvel
den boşalmışsaki orada o var; 7 gün evvel, belki de 
5 gün evvel boşaldı. Orada diyor ki, «Görevin bo
şalmasını izleyen ilk işgününde». Başlayamaz ki; da
ha evvel boşalmıştır o. Binaenaleyh, o bakımdan «Res
mi Gazetede yayınlandığı günü takip eden günde» 
demek doğrudur. O hali düşünmemiş tabii bu tasa
rıyı hazırlayan. 

Şimdi Sayın Öztrak nasıl yaptınız? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen

dim şöyle; «Cumhuriyet 'Başsavcılığının ve Cumhu
riyet 'Başsavcı Vekilliğinin görev süresinin bitmesi ya 
da yaş haddi dışında bir nedenle boşalması halinde, 
yeni seçilen Cumhuriyet 'Başsavcısı ve Cumhuriyet 
Başsavcı Vekili Devlet Başkanı tarafından seçilme
lerine ilişkin kararın Resmi Gazetede yayınlanmasını 
takip eden ilk işgününde göreve başlar.» 

ıBir de ufak bir değişiklik var, onu henüz yaz
madım. 

(BAŞKAN — Evet. 

ORGBNBRAL HAYDAR SALTIK <MiHi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
«Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Ve
kilinin görev sürelerinin bitmesi ya da yaş haddi ne
deniyle emekliye ayrılmaları halinde, yeni seçilen1 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Ve
kili eskilerin görev sürelerinin bitmesi ya da emeklim 
ye ayrılmalarını, diğer hallerde seçimin Resmi Ga
zete ile yayınlanmiasını izleyen ilk işgününde göre
ve başlar.»' 
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BAŞKAN — Şimdi bir daha o metni okutayım. 
IBu, «Cumhuriyet (Başsavcısının Görevleri Şun

lardır» dan evvelki fıkra, benim saydığıma göre 9 
ncu fıkradır, onda değişildik önergesi oldu, ani bo
şalma halinde, (Resmi Gazetede yayınlanmasını ta-
kibeden günde yapılması gerekiyor. Onunla ilgili bu 
yeni düzeltmeyi okutuyorum: 

«Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet 'Başsav
cı Vekilinin 'görev sürelerinin bitmesi ya da yaş had
di nedeniyle emekliye ayrılmaları halinde, yemi se
çilen Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsav
cı Vekili, eskilerin görev süresinin bitmesi ya da 
emekliye ayrılmalarını, diğer haillerde seçimin Resmi 
Gazete ile yayımlanmasını izleyen ilk işgününde gö
reve başlar.» \ 

Eğer normal süresini doldurarak ayrılmış veya 
•emekli olmuşsa, ayrıldığı günü takip eden işgünün
de; ani bir boşalma .olmuşsa, o zaman kaç gün ge
çecektir? 3-4 gün falan geçecektir; bu seçilinceye ka
dar, bir haftaya kadar zaman geçecektir. O halde 
Resmi Gazetede yayımlanmayı takip eden günde 
başlar dedik. 

iEvet, feu '8 noi madde üzerinde başka söz almak 
isteyen?.. 

ıBuyurun Oramiral Tümer. 
ORIAMÜRİAL INEJiAT TÜMER — Sayın IBaşka-

nım açıklanması bakımundan iki noktayı belirtmek 
istiyorum., 

Birincisi; yine «Cumhuriyet Başsavcısının Gö
revleri Şunlardır» 'kısırımın 6 ncı paragrafında 
«Cumhuriyet Başsavcı ve Başyardımcı ile Cumhuri
yet Başsavcı Yardımcılarının yükselme ve ilerleme 
işlerini vermek» deniyor. Yani, kendi kendisinin yük
selmesine, dolayısıyla salahiyeti oluyor. Ben öyle an-
ladim. 

iBAİŞKIAN — Hayır, yardımcısının verecek, 
ORAİMİRAL INEJAT TÜMER — Hayır efen

dim, «Cumhuriyet Başsavcısının görevleri» diyor ve 
«Cumhuriyet Başsavcı ve» diye devam ediyor. (Ken
disi de var. Binaenaleyh bunun çıkması lazım gibi 
geldi bana. 

'BAŞKAN — (Orada «ve» yok. 
HÂIKJİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAİK i(Adalet 'Komisyonu Başkanı) — Biz fark 
ettik ve düzelttik Sayın Başkanım, maddi bir hata
dır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Peki efendim. 
Yani «Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısıyla, Cumhu
riyet Başsavcı Yardımcılarının yükselme ve ilerleme 

fişleri» oluyor. Arada «ve» yok; tabii doğru o za
man. 

İkinci nokta Komutanım; yine «Cumhuriyet Baş
savcı Vekilinin Görevleri Şunlardır») in 'birinci parag
rafı, «Cumhuriyet Başsavcısının kanuni nedenlerle 
görevi başında bulunmaması halinde, kanunların biz
zat Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını 
öngördüğü görevler dahil Cumhuriyet Başsavcısının 
tüm görevlerini yerine getirmek» şeklindedir. Yani, 
bu yoklukta gerek kendi kalemine atanma, terfi ve 
diğer bazı bizim vekillerin uygulamadığı salahiyet
ler vardır. O yalnız komutana veyahut o müessese
nin amirine aittir. Burada bu şekliyle çıkarsa bu ba
kımdan yapılan işlemler ileride acaba hakiki başsav
cı göreve döndükten sonra bir çatışma yaratabilir 
mi? Bir endişem var. O bakımdan üstünde durdum 
efendim. Yani bizim sistemlerimize aykırı bir sala
hiyet. 

BAŞKAN — Bilmiyorum Sayın Bakan ne düşü
nürler. Bütün görevleri devir alınca, Başsavcının 
doğrudan doğruya yapacağı sicil verme, vesaire gi
bi şeyler falan da var; bunları da yapsın mı, yapma
sın mı? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yürütme baş
ka, bazı idari işler başka. 

BAŞKAN — Ama bir kişi herhangi bir göreve 
vekâlet ediyorsa asilin bütün haklarını haizdir. «El-
vekil, kelasil»' diye bir tabir vardır. Eğer bir kısmı
nı verir, bir kısmını da vermezseniz olmaz. Esasın
da bizde yapılmıyorsa, askeri hiyerarşide, çekindi
ğinden dolayı yapmıyordur. Yapsa hiçbir şey lazım 
gelmez, kanunen. Yani kanunlarımızda yoktur; «ve
kil şunu yapamaz»]. Ben vaktiyle bilirim, birçok ko
mutanlar Genelkurmay Başkanlığına vekâlet etmiş
tir, 10 günlüğüne hem de, 10 gün içerisinde tayin 
çıkarmıştır. Geldiği zaman kızmıştır Genelkurmay 
Başkanı, ama bir şey diyememiştir. Çünkü oraya 
vekâlet ediyor, her türlü hakka haiz. Yani Genelkur
may Başkanının tayin yapması lazım. 10 gün içinde 
tayin yapmıştır. Oluyor bunlar ve bunları şimdi ta
dat etmek çok zor. Artık onlarla birbirleriyle sürtüş
meyecek şeyleri yaparlar. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Biz
de olmuyor bu. Mesela adli tatilde Birinci Başkan 
tatile çıkar, onun yerine vekili kalır, o tatil içerisin
de her türlü tasarrufu yapar. Zaten oha öyle bir yet
ki verilmiştir, bir çatışma olmuyor. 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
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Başkanım, hukuk mevzuatında vekil asilin bütün 
yetkilerini, görevlerini, mesuliyetini taşır der. Özel
likle bizim Askeri Ceza Kanununda bir hüküm var. 
Rütbeleriyle ceza verme yetkisi var. Buna rağmen 
•daha alt rütbedeki kişi, <bir üst rütbeye vekâlet edi
yorsa o rütbenin halkları m haizdir ve o cezalan uy
gular, bizatihi. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bir husus kaldı; 3 mü seçilecek, 5 mi seçilecek? 

BAŞKAN — Efendim, onu biliyorsunuz daha ev
vel de konuştuk. 5 seçmede bir zorluk olacağını zan
netmiyorum. Çünkü herkes 5 aday gösterecek. Böy
le mi yapılıyordu, yoksa herkes bir aday mı gösteri
yor? 5 tane aday göstereceğine göre Genel Kurul 
toplandı mı herikes 5 aday yazacak. 5 aday yazaca
ğına göre alınan oy miktarından 5 aday çıkabilir, 
bunların içinden. 3 dersek, 3 çıkar, 2 dersek, 2 çı
kar. Yani bunda bir zorluk olacağını zannetmiyo
rum. 

Kaldı ki Devlet Başkanına daha geniş bir seçme 
imkânı da tanınmış olur, kısıtlamamış olur. 2 içeri
sinden seçmek başkadır, 5 kişi içerisinden seçmek 
başkadır. O bakımdan 5 olmasının daha yararlı ola
cağı kanısındayız. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ben 
sadece seçim zorluğu doğması 'bakımından söyle
dim. 

BAŞKAN — Hatta orada bir fıkra geçiyor, 5 
aday seçilemezse tekrarlanır falan deniyor. Olmaya
cağını tahmin etmiyorum. Çünkü her üye 5 tane isim 
yazacak oraya. Nasıl olabilir yani 5 tane isim yaza
cağına göre 3 tane aday çıkar da, 5 tane çıkmaz diye 
bir şey olmaz. Şu olur yalnız; dağılır belki reyler. 
Hepsi de, üçüncüden sonra, hepsi birer oy almış ola
bilir. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Rey
ler dağdır. 

BAŞKAN — Dağılır, ona da zaten kendi arala
rında karar verecek, koymuş oraya bir daha seçim 
yapılacak diyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zaten biz seçimde nisap tanımadık, «en 
fazla oy alan»ı deyimini kullandık. 

Zannediyorum ki Yargıtayda 201 üye var. 201 
üyenin yarıya yakını 6 veya 8 yılı bitirmiş kişilerdir, 
mutlaka 5 aday çıkar. Çıkmadığı takdirde zaten de
vam eder diyoruz. Oylar eşitse şu olur diyoruz. Bir 
de Devlet Başkanına daha geniş tabanlı bir liste tak-

• dim etmeyi uygun bulduk. Arzu edilen yetenekte 3 
I kişi değil de 5 kişi varsa, o 5 kişi içinden seçmiş ol-
I ması daha isabetli olur. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Sayın 
I Başkanım, bir kişi listeye 5 isim yazacak. Tabiî hâ-
I kimdirler, olmaması gerekir, olmayacaktır herhalde; 
I ama oyların daha çok toplanması için 2 isim, 1 isüm 
I verilen oy pusulalarının akibeti önemli. Kanunu-
I muzda açık bir şey yok. Şimdi bu konu açılınca ak-
I lıma geldi. Zabıtlara geçmiş olması bakımından ya-
I rar var. Demek ki bir kişi muhakkak 5 isim yazmak 

mecburiyetinde. Bunu zabıtlara geçirmiş olursak, ki 
zannediyorum oradaki seçim usulünde olmaz, çün-

I kü ,yüksek hâkimlerimizin böyle bir şey yapacakla-
I rını hiç tahmin etmiyorum. 
I BAŞKAN — Geçersiz sayılması lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O za
man her halde 5'ten eksik yazıldığı takdirde geçersiz 
sayılacak. Bunun bilmiyorum bir madde olarak be
lirlenmesinde belki yarar da var, belki yok, zapta 
geçsin. O nokta önemli. Hiç olmayacağım tahmin 

I etmeme rağmen, bir kere açıklığa kavuşsun diye be
lirtmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, gerek bizim Askeri Yargıtayda, gerekse 
sivil Yargıtayda seçim sistemleri, ki zaten kendile
rinin iç çalışmalarını düzenleyen bir içtüzükleri var. 
Bu yasanın 32 nci maddesi zaten seçim sistemi ol
duğuna göre, Yargıtayın seçim sistemini düzenleyen 
içtüzüğünde de bir hüküm var. Sanıyorum ki Yargı
tay Genel Kurulu bundan böyle Yargıtay Başsavcılı
ğının ve Başsavcı Vekilinin nasıl seçime bağlanaca
ğını bir içtüzükte gösterecektir yeniden. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanının, geçici bir 
maddeyle, bu ilk döneme mahsus olmak üzere, doğ
rudan doğruya Devlet Başkanı tarafından seçilmesi
ni istemesi de bu yönden doğru oluyor. O zaman iç
tüzük hazırlamak İçin kendilerine bir zaman tanımak 
gerekecek. Belki uzun sürebilir bu. Uzun sürerse se-

I çilmeyebilir. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Son
ra paralellik olacak. 

BAŞKAN — Ötekine de paralellik olur. tçtüzük-
1 tc düzenlenebilir bu. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa-
j yın Başkanım, ben seçim içinden gelen bir kimse-
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yim, 8 sene orada bulundum. Seçim hilelerini bili
rim. Şimdi şöyle yapıyorlar : Mesela seçecekleri kim
se üzerinde duruluyorsa bir isim yazılıyor, diğerleri
nin seçim şansını baltalamak için. Mütemadiyen bir 
tek isim üzerinde yazılıyor ve oylar onun üzerinde 
toplanınca... 

BAŞKAN — O sakat işte, onu düzeltmek la
zım. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — O 
sakat, bunu arz ediyorum. Mesela 2 aday varsa, sı
radan bir tanesini yazıyor ki, arkadaşları onu temin 
ediyor veya boş veriyorlar, çok kez boş bırakıyor. 
Bu suretle de seçimin tam adilane bir şekilde yapıl
ması önlenmiş oluyor. Ben o itibarla 5 aday olma
sının sakıncalarını gördüm. 3 aday üzerinde çok da
ha kolay anlaşılır. 

BAŞKAN — Bunu kanunun şu kısmına koysak: 
«Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Cumhuriyet Baş
savcısı adaylarını belirlemek için üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile toplanır. Adaylar gizli oyla tespit 
edilir. İlik oylamada en çok oy alan 5 üye aday gös
terilmiş olur.» Buraya koyarsak bu oylamanın na
sıl yapılacağında mesele kalmaz. 

Her üye 5 aday tespit ederek, 5 aday yazarak 
gizli oyla tespit edilir diye bir şey koyarsak mesele 
kalmaz. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 5 
aday göstermediği takdirde geçersiz sayılır. 

BAŞKAN — Geçersiz sayılır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Şu 
sakınca var, tabii ki nisap aranmıyor; ama Devlet 
Başkanı da seçerken pyları değerlendirecek... 

BAŞKAN — Elbette isteyebilir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — El
bet isteyecek, isteyeceğine göre, iyi bir adayın başka 
bir şeyde düşmesin oyu. O endişe var. Maddenin di
ğer kısmını hatırlayamadığım iç'in efendim, buraya 
girer mi, girmez mi bir şey söyleyemiyorum. 

BAŞKAN — Bu seçimin nasıl yapılacağına dair
dir. İçtüzüğünde düzenlenmesi lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu
radaki görüşmelerin ışığında, herhalde içtüzük böyle 
olacaktır. 5 tane gösterilmesinde yarar var. 

BAŞKAN — Bunu zapta geçirdik. Yargıtay Baş
kanına da söyleriz, İçtüzüğü buna göre düzeltsinler. 
Kanuna koymayalım, o makama karşı bir itimatsız
lık olur, bunu burada tasrih etmek doğru değil. Ken
disinden rica edelim, ona göre bir içtüzük yaparlar. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Za
bıtlara da geçti Sayın Başkanım. Geniş bir seçim im
kânını getirmek lazım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen?.. Yok, 

8 ndi maddeyi ve ona bağlı değiştirilen 39 ncu 
maddeyi bu son yapılan değişikliklerle ve okuduğum 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 16.5,1973 tarih ve 1730 sayılı 

Yargıtay Kanununun 40 ncı maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Cumhuri
yet Başsavcısının veya Cumhuriyet Başsavcı Vekili
nin vereceği görevleri yapar. Özel hükümler saklı 
kalmak kaydıyla Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilinin 
yokluğunda Cumhuriyet Başsavcısına vekillik eder. 
Başyardımcının da bulunmadığı zamanlarda bu gö-
reVi en kıdemli Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı ya
par.» 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde bir açıkla
ma yapacak mısınız?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK CAdalet Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim. 

Sadece biz buraya «Başsavcı Vekili» ni ilave et
miş bulunuyoruz. Boşalması halinde periyodik sıra 
ile kimler geliyorsa onlar dolduracaklar boşluğu. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilm'iştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı 

Yargıtay Kanununun 54 ncü maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Başkanvekilleri ile İkinci Başkanların yıllık 'izin 
istekleri Birinci Başkanın, Cumhuriyet Başsavcı Ve
kilinin izin isteği Cumhuriyet Başsavcısının, üyelerin 
izin istekleri Daire Başkanlarının düşüncesi alındık
tan sonra Hâkimler Kanunundaki esaslara göre Bi
rinci Başkanlık Divanınca karara bağlanır.» 

BAŞKAN — Bu evvelce yok muydu? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Vardı 
Sayın Başkanım. «Başsavcı Vekilinin de izin istemi
ni, Başsavcının görüşü alındıktan sonra Divan kara
ra bağlasın» dendi, o ilave edildi. 
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BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

11 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 22.4.1962 tarih ve 44 saydı Ana

yasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkındaki Kanunun 35 nci maddesinin ikinci fık
rası ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz izahat vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Anaya
sa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hak
kındaki Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci fıkrası şu 
tarzda idi efendim : 

«Fiili veya hukuki sebeplerle Cumhuriyet Başsav
cısının bu görevi ifa edememesi halinde, Yüce Divan 
Savcılığını geçici olarak yapacak zat, Yargıtay İkin
ci Başkan ve üyeleri arasından Yargıtay Büyük Ge
nel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
ve gizli oyla seçilir» ibaresi vardı. 

BAŞKAN — Buna gerek kalmadı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 

Başsavcı Vekili bulunmadığı için idi, şimdi ge
rek kalmadı, yürürlükten kaldırıldı. 

Bir de «diğer kanunların» tabirimiz var. 648 ve 
298 sayılı yasalarda da Başsavcının bulunmadığı za
manlarda neler yapılacağı yazılı idi. Onlar 44 sayılı 
Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci fıkrasına gönder
me yapıyorlardı, atıf yapıyorlardı, onları da yürür
lükten kaldırıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
11 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bir geçici madde ilavesi hakkında veril
miş bir önerge vardır, onu okutacağım. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Şöy
le arz edeyim mi efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — «Ge

çici Madde 1 : Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
izleyen 7 gün içinde Devlet Başkanı Cumhuriyet Baş
savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilini Yargıtay 
Büyük Genel Kurulunca aday gösterilmesine lüzum 
olmaksızın kanunda belirtilen niteliklere sahip olan
lar arasından 4 yıllık ilk dönem için seçer. 

Seçilenlerin adları Resmi Gazetede yayınlanır. 
Seçilenler Cumhuriyet Başsavcılığı görevinin boşal
masını izleyen ilk işgününde göreve başlar.» 

Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu-
. nun o maddesi aşağı yukarı aynen alındı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yalnız 
orada, Başkan için boşalma söz konusu, Başkanve-
kili için nasıl olacak? 

BAŞKAN — Onu da aynı zamanda, ikisini bera
ber başlatmak lazım. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — İki
si beraber başlar. 

BAŞKAN — Evet. 
Adalet Bakanımızın 'bir önergesi var, geçici bir 

madde eiklenımesi hakkında, 11 (nıci ntaddieden sonra, 
okdtiuyorum :• 

Milli Güvenlik Konseyi (Başkanlığına 
Geçici Madde 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 

tarihi fe-leyen yedi gün İçinde Deflet Başkanı, Cum-
'huriyet Başjsavcılsı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, 
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilmesine 
lüzum olmaksızın kanunda 'belirtlen niteliklere sahip 
olartlar arasından dört yıllık ilk dönem için seçer. Se
çmenlerin adlan Resmi Gazetede yayımlanır. Seçilen
ler Cumhuriyet Başsavcılığı görevinin boşalmasını iz
leyen ilk işgününde göreve başlarlar. 

CeVdet Merite$ 
Adalet Bakam 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde Komisyonun bİr 
diyeceği var mı efendim ... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Efendim, madde üzerinde başka söz almak iste

yen bulunmadığı na göre bu geçici madde 1 'i oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edimidir. 
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12 nci maddeyi ıdkuıtuylorum : 
MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarih'inde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde 'söz almak is

teyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenfler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 ricü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yü

rütür. 
'BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak fe-

tteyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Te

şekkür ederiz efendim. 
Hayırlı olsun. 

3. — 1318 sayılı Finansman (Kanununun Gayrimen
kul Kıymet Artışı Vergisine Ait Maddelerinde De
ğişiktik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu (1/55) (S. Sayısı : 71) 
<n 

BAŞKAN — BfendÜm, gündemde değişiklik yapıl
masına dair Konsey Üyemiz ve Deniz Kuvvetleri Kb-
rnuiCanı Oraimiraıl Nejat Tümer'in bir önergesi var, oku
tuyorum : 

Milli Güverililk Konseyi 'Başkanlığına 
25 Haziran 1981 Perşembe günkü 60 ncı Birle

şim gündemindeki 4 ncü maddede belirtilen «131S 
sayılı Finansman Kanununun Gayri Menkul Kıymet 
Artışı Vergisine Ait Maddelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Bütçe Plan Komisyonu 
Raporu» (Sıra Sayısı : 7tl)1i,n Gündem madde 3 sıra
sıyla görüşülmesini ve 3 ncü Gündem maddesinin; 

«Toıplu Konut Kanunu teklifi» th'tİ'sals Komisyonu ra
poru (2/54) ıflSıra Sayısı: 221)'in de hem önemli, hem 
de uzun ve üzerinde görüşülmesi uzun süre alabilece
ğinden 4 ncü gündem mad)dâsi olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Nejat TÜMER 
Oramiral 

Milli Güvenlik Konseyi Üyesi ye 
Deniz Kuvvetleri Komutanı 

•BAŞKAN — Efendim, Oramiral Tümer, Gün
demin 4 ncü sıradak'inli 3'e, 3\le(kinin 4'e alınmasını 
tieklülf ediyorlar. 

Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Simidi, Gündemimizin 3 ncü sırasına alınan, 1318 
'sayılı Finansman Kanununun Gayri Menkul Kıymet 
Artışı Verg'isîne A'Pt Maddelerinde Değişiklikler Yapıl
ması Hakkındaki Kanun Tasarısı ve bu konudaki Büt
çe - Plan Komisyonu Raporunu (görüşmeye başlıyo
ruz. Rapor 71 'sıra sayısıyla basılıp dağıfallmışltır. Ko
misyon Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgili temsilci arka
daşlar yerlerini aldılar. 

Şimdi kanun tasarısının ıtülmlü üzerinde görüşme 
açıyorum ve tümü Üzerinde izahat vermek üzere ilk 
sözü Komisyon Sözcüsü arkadaşımız Sayın Küçükah-
möt'e bırakıyorum. 

'Buyurun «fehdlim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan 'Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Bina İnişa Vergisinde de yüksek huzurlarınızda 
arz etimiştim, bina ve gayri menkule bağlı vergileri
miz çok çeşitli; âdeta bir yerden bir post değil, 10 
po's't çıkartmak gibi; orada bunları sayarken, yapılı
sından taa elden çıkarılıncaya kadar hepsi vergiye ta
bidir demiştim. Sonradan baktım, bir şjeyİ unutmuşum, 
ölüm halinde bile, bu defa Veraset ve tnltikal Vergisi 
olarak da tekrar bir vergi geliyor; binanın Maİyenin 
dinden kurtulması söz konusu değil Bina inşaat Ver
gisinde, lütfettiniz vergi oranlarını biraz azalttık, bu 
bem bu ortamda büyük mesken silkintisi çelken vatan
daşın mesken tediınmeisini kolaylaştırmaktadır, Ihem de 
hakikaten Türkiye'de hele İstihdam açısından çok ge
çerli olan inşaat sektörüne bir canlılık getirmiştir. Bu
gün huzurumuza getirdiğimiz Gayrimenkul Değer Ar
tışı Vergisi, bundan evvelki vergi oranlarını, aşağı yu
karı yarıya yalkın aza'îltan, hem bina edinmeyi teşvik 
edecek, hem de inşaat sektörünü biraz canlanıdıracak 
bir vergi değişikliği olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Efendim, tümü üzerinde söz almak isteyen var 
mı?... Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere 'geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (1) 71 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 nci maddeyi okutuyorum : 
1318 Sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul 
Kıymet Artışı Vergisine Ait Maddelerinde Değişiklik-

'ler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
'MADDE 1. — Gayrimenlkul Kıymet Artışı Ver

gisi Kanununun 33 noü maddesi aşağıdaM şekilde 
değiştirilm'iştir. 

«Mevzuu ve Vergiyi Doğuran Olay 
Madde 33. — Türkiye'delki arazi, arsa veya bun

ların üzerindeki binaların (bağımsız bölümler dahil) 
ivazalı veya ivazsız (veraset yoluyla vaki intikaller ve 
kanuni mirasçılara yapılan şartlı veya şartsız hibeler 
ile müşterek veya iştirak halinde mülkiyete konu gay-
rlmemkulerin malikleri arasında taksim veya ifrazları 
hariç) devir ve temlikinden ve bunların karşılı'klı ola-
ralk trampa edilmesinden ve her ne şdkil ve tarzda 
olursa olsun arsa 'karşılığında 'kat, daire veya bağım
sız bölüm iktisap edilmesinden doğan değer farkları 
vergiye tabidir. >* 

'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde !bir açıklama-
nız olacalk mı efendim?... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan 'Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tamik ve trampalar bundan evvel vergi kapsa
mında değildi, ş'imdi vergi kapsamına ah'nimıştrr. 

'Bir diğer önemli 'husus da, Maliye Ba'kanılığı, ar
sa - arazi 'karşılığı bina edinmede, bunu vergi kapsa-
rnına almaJkta, faikat Danıştay almamalktadır. 

'Bizim inancımız, kendisi, bir bina yapan 'kişi ilgi
li vergilerini geçmişte ödemiştir. Burada bir değer 
artışı isıöz 'konusu değildir; ama bir başkasına arsası-
nnn üzerinde bina yaktırıp ve bunu da arsa karşılığı 
alırsa, arsasının bedelini, bina bedeliyle aradalki fark 
'kadar artırmıştır. Bunun vergi kapsamına alınması ge-
rdkir. 'Bunu inanarak huzurunuza getirdik. Bu iki önem
li farkı vardır. 

BAŞKAN — Yani, esMden arsa fiyatı ne ise onun 
ürerinden vergi veriyordu?... 

'EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanıım, 
kanunda açılklıık yoktu, Maliye başka türlü, Danıştay 
'başlka türlü kabul ediyordu, bu açılklığı getirdik. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz atoıak is
teyen var mı efendim?... Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Aynı kanunun 36 nci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Matr&lh 
Madde 36. — Verginin matrahı: 
a) İvazlı intikallerde devir, temlik, kamulaştır

ma veya devletleştirme karşılığında elde edilen değer 
ile iktisap maliyeti (devir ve temlik karşılığında ekle 
edilen değerler, beyanda bulunulması gereken tarihteki 
rayiç bedelden aşağı olamaz.) 

b) İvazsız intikallerde devir ve temlilke konu gay-
ri'merakulün, devir ve temlik tarihindeki rayiç bedeli 
i'îe iktisap maliyeti. 

c) Her ne şdkiıl ve tarzida olursa olsun, arsa kar
şılığında kat, daire veya bağımsız bölüm iktisabında, 
arsa karşılığı iktisap olunan 'kat, daire veya bağım
sız bölüm için yapı 'kullanma izni (İskân Belgesi) alı
nanlarda en geç yapı kullanma, izninin alındığı, alın
mayanlarda inşaatın tamamlandığının idarece tespit 
edildiği tarihteki rayiç 'bedeli ile arsaya isabet eden 
iktisap maliyöti. 

Arasındaki farktır.» 
'BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?... Yblk. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Buyurun efendim. 
'MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendim, 

arsa karşılığı ikait ve bağımsız bölüm iktisap edenler 
vergi Ikapsamına alındı; bu, 1 nci maddede kabul bu
yurduğunuz kısımda. Burada, arsa karşılığı kat alan
larda belirli bir kısmının vergiden muaf olması bir 
ha'ksıız'iük Oluyor. Vergi matrahından indirilecek konu
lar ve nispetlerle ilgili 38 nci maddemiz vardır. Bu
raya bir madde ilave edilerek, 1 milyon liralık kıs
mın matrahtan indirilebilmesinin adaleti sağlayacağı 
düşüncesindeyiz. Onun için de bir önerge hazırladık. 

BAŞKAN — O halde, 2 nci maddeden sonra 3 
ncü madde olarak yeni bir madde eklenmesini istiyor
sunuz, yani bu 2 nci madde üzerinde değil? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Değil. 
Gayri Menkul Kıymet Artışı Vergisi Kanununun 

3 ncü madde olarak, 38 nci maddesiniide değiştiren bir 
önergemiz var. 

BAŞKAN — Ondan sonra 39 ncu maddeye geli
yor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 39'a 
geliyor. 

BAŞKAN — Efendim, Maliye Bakanlığımızın 2 
nci maddeden sonra gelmek üzere yeni bir madde ek
lenmesi hakkındaki önergesi var, akutuyorum : 
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Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığıma 
13:1'S sayılı Finanlsıman Kanununun Gayri Men

kul Kıymet Artışı Vergiisine Ait Maddelerinde De
ğişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ite 
arsa karşılığı ikait, daire veya bağanısıiz bölüm 'iktisap 
ed'iîmesi vergi kapsamına alınmaktadır. 

Ancak, ortaya çıkacak durumun bu mükellefler 
üzerinde ağır bir vergi yükü doğuracağı anlaşılmış
tır. 

Bu balkımdan, yukarıda sözü edilen kanunun 38 
nci maddesinin işbu önergeye eklendiği biçimde de
ğiştirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 

Gereğini tensiplerin'ize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Malliye Bakanı 
Madde 3. — Aynı Kanunun 38 nci maddesii aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Matrahtan yapılacak indirimler, 
Madde 38. — Aşağıda gösterilen meblağlar mat

rahtan indirilir. 
ıa) Gayrimenkulun 'iktisabı içlin Ödenmiş bulunan 

Iher türlü vergi, resini ve harçlarla faiz, komisyon ve 
benzeri giderler, 

ib) İktisaptan itibaren her yıl için 'İktisap mali
yetimin % 5'i oranında hesaplanacak götürü gider 
ile bina ve arazi için ödenmiş bulunan bina ve ara
zi vergiieri, 

ıc) Arsa karşılığı kat, daire veya bağımsız bö
lüm iktisap edilmesinde bir milyon lirayı aşmamak 
üzere matrahın % .25'i. Şu kadar ki arsanın birden 
fazla ısahılbinin buluniması halinde, hissedarlar % 25 
oranındaki indirimden ayrı ayrı istifade ederler, bü
tün hissedarların bu yola yararlanabilecek'leri indirim 
tutarları toplamı 1 milyon lirayı aşamaz. 

(BAŞKAN — Bununla mükellefler lehline bazı im
kanlar sağlanmış ölüyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanını, (a) ve <b) kanunda zaten mevcuttur, yalnız 
ilave edilen (c) fıkrasıdır. Matrahın % 25'i nispetinde 
düşebilecek; bu da 1 milyon lirayı aşamayacak. Bu 
suretle, % '25*i oranında ve 1 m'Iyonu geçmeyen bir 
indıirim vergi matrahından yapılıyor. Şimdiye kadar 
hiç verilmeme durumu vardı. Birden kapsama alın
dığı zaman birtakım rahatsızlıklar doğurabileceği için, 
böyle bir îst'Jsniayı getirmeyi faydalı bulduk. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bunu tetkik 
etti mi?..* 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, inceledik. Hakikaten çeşitli nedenlerle arsa be

delinin az gösterildiği veya Maliye Bakanlığı tara
fından az gösterildiği iddia edildiği haller çok vaki-
dir. Buna benzer kanunlarda ne kadar adil davranır
sak davranalım mutlaka mükellefi bir yerde rencide 
ediyoruz. Böyle bir değişiklik, 1 milyona kadar bir 
kısmın veya 1/4'ünün vergiden muaf tutulması çok ye
rinde bir uygulama olacaktır. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Efendim, bu önerge üzerinde başka söz almak is

teyen var mı?.. 
Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
(c) fıkrasının ilk satırına, göre «'Kişi 1 milyon lira
yı aşmamak üzere matrahın % 25'inden faydalana
cak» idi. Ondan sonra bir istisna getiriyoruz, «Şu 
kadar ki, arsanın birden fazla sahibi bulunması ha
linde hissedarlar % 25 oranındaki indirimden ayrı 
ayrı istfade ederler» diyoruz. 

BAŞKAN — Yani, 1 milyon liradan hepsi ayrı 
ayrı istifade edecek. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Ve bu da 1 mil
yonu aşmaz» diyoruz, biraz zor bir matematik oldu; 
onu anlayamadım. 

BAŞKAN — Yani, hepsinin mi 1 milyonu aşma
yacak, yoksa müşterek mi 1 milyonu aşmayacak, onu 
mu soruyorsunuz? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yukarıda «tek 
tek» deniyor, aşağıda, «toplamı 1 milyonu aşamaz» 
deniyor. Yani, 1 kişiye verilen 1 milyon, % 25; 4 ki
şilik hissedara verilen ayrı ayrı % 25, yekûnu 1 mil
yon edecek; mümkün değil. Matematikseli olarak an
layamadım efendim. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, burada % 25'i kabul ediliyor. Ka
bul edelim ki 2 milyon kıymetteki bir arsa
nın % 25'i 500 bin eder; bu 1 milyonun altındadır 
ve % 25 olarak 500 bini matrahtan inecektir. Eğer 
buna 2 kişi sahipse toplamı 1 milyon olacak; ama 
3 kisti olursa, yine onların istifade edebileceği miktar 
1 milyon olacak. Yani, tek şahısta 500 bin olduğu 
halde, 3 kişi olduğu takdirde 300 bin olarak istifade 
etmiş alacak. Yani böyle bir tahdit getiriliyor. Tabii eğer 
kıymet 5 milyon ise, bunun % 25'i 1 250 000; yani 
1 milyon istifade edeceği için, ikinci şahıs için zaten 
istifade edilecek bir şey kalmıyor ve tek kişi olursa 
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1 milyon istifade ettiği halde, 2 kişi olunca 500 bine 
inmiş olacak. Orada bir şeylik var. Faıkat, şu düşü
nüldü: Eğer bu şekliyle herkese l'er -milyon verdiği
miz takdirde, muvazaa yoluna gidip de arsayı 5 ki
şinin gösterip her birine l'er milyondan hiçlbir vergi 
mevzuuna girmez, suiistimal edilebilir endişesiyle 
1 milyonda, ortak olması halinde dahi 1 milyonda 
bıraktık. 

BALKAN — (Başka?.. 

Buyurun Komisyon Sözcüsü^ 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHIMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş'ka-
<nım, talbii 1 kişide de % 25, birden fazla olursa ayrı 
ayrı % 25. Bir kişide 1 milyon, ayrı ayrı olursa top
lamı 1 milyon. Söylenen mazhur da vardır; ama., 
ikinci kalemdeki 1 milyonun mutlaka biraz daha faz
la olması lazım, örneğin; 2 milyon gibi. Yani bir
den fazla hissedar olursa 2 milyonu aşamaz gibi bir 
bağlantı kurmakta zaruret vardır. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Olabi
lir efendim. Biz de arkadaşlarımla bu konu üzerinde 
konuşuyorduk. 

BAŞKAN — Çünkü öyle apartmanlar var ki, 10 
tane daire yapılmış, 10 tane daireden aşağı apartman 
yok şimdi. O zaman ne düşecek ona? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 5 tane daire kal
sa, beheri l'er milyondan olsa 5 milyonluk bir mat
rah olacak. 5 milyonluk matrahın her biri % 25'ini 
faydalanacaklarsa 3 kişi % 75'ini faydalanacak demek
tir, aşağı yukarı 3 milyon tutacaktır. Uygulamak müm
kün değil. Eğer % 25 diyorsak, 1 milyon tekrar ola
maz, yukarıdaki 1 milyona kadar... 

BAŞKAN — Hiç olmazsa 2 milyon falan demek 
lazım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 2 milyon, 3 mil
yon demek lazım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yani bir başka 
rakam, her halükârda 1 milyonun üzerinde bir başka 
rakam. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Veya hiç istisna 
kabul etmeyelim ortakları alıyorsak. O vakit, böyle 

yazmamak lazım. Toplamı 1 milyonu aşamaz ve mat
rahın % 25'ini geçemez demek lazım. Yani 5 kişi var
sa taksim eder. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Ortak 
olursa bir miktar artırmamız lazım. Artıralım; 2 mil
yon olabilir. 

BAŞKAN — O zaman maddenin sonu, «Bütün his
sedarların bu yolla yararlanabilecekleri indirim tutar
ları toplamı 2 milyon lirayı aşamaz» şeklinde olacak. 
Değil mi efendim? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Tamam 
efendim. 

BAŞKAN — Hatta 2 milyon değil, 3 milyon bile 
diyebiliriz biz, 

Buyurun, 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Arsanın bir sahibinin olmasıyla 2 sahibinin ol
ması, 3 sahibi olmasının arasında dengeyi kurmak için 
bu tür ayarlama yaptık. Eğer 3 milyon dersek, bir 
arsanın 2 sahibi olursa 1,5 milyon liradan istifade 
ederler. Rakamı büyüttüğümüz zaman % 25'ler l'er 
milyon lirayı 1,5 milyonu, 2 milyon lirayı da geçebi
lecekti. Çünkü 400 metrekarelik bir arsanızı veriyor
sunuz müteahhide, müteahhit size 10 daire veriyor. 
Arsanın bedeli ile yeniden iktisap ettiğiniz gayrimen-
kullerin rayiç değerleri arasındaki fark bu verginin 
matrahını oluşturacak. 10 daire aldığınız zaman, dai
releri 2'şer milyon diye düşünürseniz, 20 milyon eder. 
Arsanızın da Emlak Vergisi değerini 4 milyon lira 
beyan etmişseniz, bu vergiye matrah olacak rakam 
16 milyon lira olarak meydana çıkacak demektir. Dola
yısıyla % 25 oranı 1 milyon lirayı derhal aşacaktır. 
Onun için 2 milyon olarak kalmasında ben şahsen, aci
zane bir teknisyen olarak fayda mülahaza ederim. 

BAŞKAN — Hayır, 2 milyon dedik zaten. 

«c» fıkrasını bir daha okuyunuz. 
«C — Arsa karşılığı İcat, daire veya bağımsız bö

lüm iktisap edilmesinde 1 milyon lirayı aşmamak üze
re matrahın % 25'i şu kadar ki, arsanın birden fazla 
sahibinin bulunması halinde, hissedarlar % 25 ora
nındaki indirimden ayrı ayrı istifade ederler, bütün 
hissedarların bu yolla yararlanabilecekleri indirim tu
tarları toplamı 2 milyon lirayı aşamaz.» 

BAŞKAN — Şimdi bu önergeyi - 3 ncü madde 
olarak verilen bu önerge üzerinde söz almak isteyen 
olmadığına göre - oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Aynı Kanunun 39 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Verginin Nispeti 
Madde 39. — Vergi, 36, 37 ve 38 nci maddeler 

gereğince tespit edilen matrah üzerinden aşağıdaki nis
petlerde alınır. 

Verginin 
Nispeti 

% 

ilk 200 000 Lira için 10 
Sonra gelen 400 000 Lira için 15 
Sonra gelen 800 000 Lira için 20 
Sonra gelen 1 600 000 Lira için 30 
Matrahın 3 000 000 Lirayı aşan 
Kısmına % 40 oranı uygulanır.» 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

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

5 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 5. — Aynı Kanunun 41 nci maddesi

nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Vergi Beyannamesi; 
a) Gayrimenkullerde, gayrimenkulun tapuda tes

cil işlemi yapılmadan, tapu sicilinde kayıtlı olmayan 
gayrimenkullerde, devir ve temlik işlemiyle ilgili bel
genin düzenlenmesinden önce, 

b) Arsa karşılığında kat, daire veya bağımsız bö
lüm iktisap edilmesinde, arsa karşılığı, iktisap olunan 
kat, daire veya bağımsız bölüm için yapı kullanma 
izni (İskân Belgesi) alınanlarda, yapı kullanma izni
nin alınmasından, alınmayanlarda inşaatın tamamlan
dığının idarece tespitinin mükellefe duyurulduğu ta
rihten itibaren bir ay içinde, 

c) Tezyidi bedel davası ikamesi halinde mahkeme 
kararının kesinleştiği tarihi takibeden bir ay içinde, 

İlgili vergi dairesine verilir ve vergi aynı süre için
de ödenir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. ' 

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

6 nci maddeyi okuyunuz. 
iMADDE 6. — Aynı Kanunun 42 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Asgari Vergi 
Madde 42. — Mükellefler ivazlı devir ve temlik

ler dolayısıyla elde edeodkleri değerin, ivazsız inti

kallerde beyan edecekleri değerin % 2'sini asgari ver
gi olarak şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca be
lirlenecek bir bildirimle 41 nci maddede belirtilen 
süre içinde gayrimenkulun bulunduğu yer vergi daire
sine yatırmaya mecburdurlar.» 

BAŞKAN — Zannediyorum, bu eskiden % 3't)ü; 
fakat aradaki farkı alıyordu. Şimdi, bundan sonra 
gelecek maddede % 2 yapılıp, tekrar geriye alama
yacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır. Zaten is
mi «vergi teminatı» fken, «asgari vergi» olarak bu 
nedenle değiştirilmdştir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

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

7 nci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 43 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hisseli Devir ve Temliklerde Verginin Hesabı 
Madde 43. — Arsa arazi ve bunlar üzerindeki bi

naların (Bağımsız bölümler dahil) hisse üzerinden ve
ya taksim veya ifraz suretiyle devir ve temlik edil
mesi halinde, muameleye konu olan gayrimenkulun 
vergisi, gayrimenkulun tümü için rayiç bedel esas alın
mak suretiyle hesaplanan verginin, muamele konusu 
gayrimenkule isabet eden 'kısmından aşağı olamaz. Bu 
verginin hesaplanmasında; muamele konusu gayri
menkulun iktisap maliyetinin, bu gayrimenkulun tü
münün iktisap maliyetine olan oranı esas alınır. 

Muamele konusu gayrimenkulun iktisap maliyeti 
ise, bu gayrimenkul karşılığında iktisap olunan de
ğerlerin gayrimenkulun tümünün rayiç bedeline oran
lanması suretiyle bulunur.» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde izahat verir 
misiniz Sayın Küçükalhmet... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, aslında 43 ncü maddenin, eski 43 ncü maddeyle 
tek farkı - biraz evvelki madde de buradadır - vergi 
teminatının, asgari vergi olarak değiştirilmesidir; bir 
terim farkıdır. 

Maddenin esası, hisseli arazilerde herkesin ver
gisini, tümünün üzerinden hesaplanacak vergiyi ken
di hisseleri oranında vereceğini amirdir; bir oran kur
muştur. Arz ettiğim gibi, kanunun asıl maddesinde de 
vardır. Bir değişiklik yoktur. 
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BAŞKAN — Teşdkkür ederim. 
7 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum:. Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
8 nci maddeyi okuyunuz. 
ıMADDE 8. — Aynı Kanunun 44 ncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.ı 

«Mahsup 
Madde 44. — Mükellefin kesinleşen vergisinden, 

42 nci madde gereğince yatırılan asgari vergi mah
sup edilir. Kesinleşen verginin yatırılan asgari vergi
den daha az olması veya vergi doğmaması hallerinde, 
asgari vergi iade edilmez. 

Bu Kanuna göre vergiye talbi değer farkları Gelir 
ve Kurumlar Vergisinin konusuna girdiği takdirde 
42 noi madde gereğince asgari vergi alınmakla yeti-
nilir, alınan bu vergi Gelir ve Kurumlar Vergisinden 
mahsup edilir» 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

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

9 ncu maddeyi okuyunuz. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 46 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Memurların Sorumlulukları 
Madde 46. — Tapu memurları ve noterler asgari 

verginin ödendiğine, tezyidi bedel farkı ödeyecek say
manlar bu vergi ile ilişiğinin bulunmadığına dair bel
ge ibraz edilmedikçe işlem yapamaz ve ödemede bu
lunamazlar. Asgari verginin tamamen yatırılmasından I 
önce işlem yapan tapu memurları ve noterler ile il- | 
gili vergi dairesinden alınmış ilişiği bulunmadığına 
dair belge olmaksızın tezyidi bedel farkı ödeyen say
manlar vergilerin ödenmesinden mükellefler ile bir
likte mûteselsMen sorumludurlar. 

Bu madde gereğince vergiyi ödemek zorunda ka
lanlar, ödedikleri vergiler için mükelleflere rücu ede
bilirler.» 

BAŞKAN — Eskiden, yalnız tapu memurları so
rumluydu; şimdi noterler ve saymanlar da dahil edil
miş oldu. ' 

9 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. I 

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

10 ncu maddeyi okuyunuz. 
Yürürlük 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümleri 1 . 1 . 1981 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Tarih 

«1 . 7 . 1981» olacak efendim. 

BAŞKAN — O halde bir baskı hatası olmuş. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederse
niz «yayımı tarihinde» diyelim. 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Biraz zamanımız olsa daha iyi olur efen
dim; temmuzda olsa. 

BAŞKAN — Temmuz giriyor zaten, bir şey ol
maz ondan. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman 
«1.7.1981» demeyelim, «1 .9 . 1981» diyelim, «1 Ey-
lül'dan itibaren» diyelim, eğer tebliğ hazırlamak için 
zamana ihtiyaçları varsa? 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — 1 Ağustos olabilir efendim. Vergi tarifesi
nin düşmüş olması dolayısıyla vatandaşlar bir an 
evvel yürürlüğe girmesini isteyebilirler Sayın Başka
nım. Temmuz'un başında yürürlüğe girse daha isabet
li olur. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Yayı
mı tarihinde olabilir efendim. Kısa bir şeydir. Açık
lamayı biz, neşredilinceye kadar yaparız. 

BAŞKAN — Yayımı tarihi daha doğru. O halde 
onu o şekilde değiştiriyoruz. 

«Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» 
Yürürlük maddesini, değiştirilmiş olarak bir daha 

okutuyorum: 

Yürürlük 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Bu şekliyle maddeyi oyunuza sunuyorum: Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 nci maddeyi okuyunuz: 
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Yürütme 
MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir., 
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kalbul 
•edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Hayırlı uğurlu olsun. 
Efendim saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime 

ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.06 

İKİNCİ OTURUM 
Açılıma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MİM Güvenik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MiUi Güvenik Konseyi Üyesi) 
Orgenıeral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — 2 nci Oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devanı) 

4. — Toplu Konut Kanunu Teklifi ve İhtisas Ko
misyonu Raporu. (2/54) (S. Sayısı : 221) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında Top
lu Konult Kanun Teklifi ve hu konudaki ihtisas Ko
misyonu raporu mevcutta. 

Bu rapor 221 S. Sayısı ile basılıp dağıtıllmış'tır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgi

liler yerlerini aldılar. 
Teklifin tümü üzerinde görüşime açıyorum. 
Teklifin tümü üzerinde Komisyonun kusaca bir 

açıklaması olacak mı?.. Buyurun. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL '(ihtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, ülkemizde 
yıllık konut ihtiyacının 350 'bine ulaşmış olması, yine 
dünya enerji krizine bağlı olarak en çok etkilenen 
sektörün de inşaat sektörü ve konut üretimi olduğu, 
yıllık talebin ancak ibu üretimle 1/3 inin karşılanalbil-' 
diği yüksek malumlarıdır. 

(7) 221 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Bu kanunla ülkemizde giderek artan ıkonut so
runu ve özellikle alt ve orta gelir grubundaki yurttaş
ların barınma 'ihtiyacına çağdaş anlayış ve makul öl
çüler 'içerisinde çözüm yollan getirilmiş oHmaktadır. 

Alıcı ve yapımcı gücün örgütlenmesi anlayışı içe
risinde bir yandan sağlıksız kentleşmenin önlemebil-
m'esi için küçük kentlere getirilen teşvik unsurları 
en düşük faiz ve en uzun vade olarak belirlenirken, 
yapımcı gücün çekirdeğini oluşturan orta ve küçük' 
firmaların da konut ürdt'im'inde yer almasına özen 
gösterilmiştir., 

Toplu konut üretiminde anadarboğaz olarak top
rak ve parasal kaynak, bir ölçüde de üretim teknolo
jisi sayılmaktadır. Bu kanun ulusal bütçenin, gider 
bütçesinin % 5'i oranında, gerçek refah devleti an
layışı içinde bir kaynak sağlamıakltadır. Diğer yandan, 
toplu konut yerleşim alanları Hazine mülkiyetindeki 
arazilerden ve makul ölçülerde yapılacak kamulaştır
ma yoluyla sağfanacaktar. Üretici gücün örgütlen
mesi için kamu konut fonundan kaynak tahsisi de 
öngörülmektedir. 
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Bu kanunun sağladığı imkânlarla yıllık ihtiyacın 
tamamının karşılanacağı söylenemez; fakat bu kay
nakla sağlanan hareketle konut sorununun sağlıklı 
bir şekilde çözümlenebileceği de düşünülmekte, ümit 
edilmektedir., 

Sonuç alarak Sayıın Başkanım, bu kanun teklifin
deki düzenlemeyle : 

Alt ve orta gelir grubunun düşük maliyetli konut 
edinebilmesi; 

Orta ve küçük yapımcı 'gücün de, k'onult inşaasma 
katkısının sağlanması; 

Endüstriyel inşaatın teşvik ediUmesi, 
Şehirlere göçün önlenmesi, 
Tarım arazilerinin korunması, 
Devlet yatırımlarının yoğunlaştığı bölgelerde muh

temel gelişime alanlarına öncelik verilmesi, 
Reka'betin yaygınlaştırılması, 
Kooperatif ve sosyal güvenlik kurumlarının kap

sama alınması, 
Kredi mekanizmasının sadeleştirilmesi, 
Kredi konut büyüklüğü -bağlantısının, küçük ko-< 

nutları teşvik eder biçimde düzenlenmesi, 
Uydu kent yerine, merkezlere yakın daha küçük 

boyutlu arsaların da değerlendirillmesi, 
Mülkiyet ve akçeli işler konusunda vatandaşın 

şirketler yerine, devlete muhatap edilmesi ve kaynak 
tahsisinde dengenin sağlanması amaçlanmıştır. 

Tensiplerinize arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür e'derim. 
Tümü Üzeriridie başka söz almak isleyen var mı ... 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

UMAR VE İSKÂN BAKANI SERİF TÜTEN 
— Sayın Balkanım, birıfingte arz ettiğini gibi, bu
gün bir devletin, bir ekonio'miniin itici gücü, Sayın Söz
cünün de dediği gibi, konut sektörüne kaymıştır. Mo
tor sektörünün pahalı yakıttan sonra bunu kaybetmesi 
karşısında - esasen eskiden de böyle idi, böyle olma
sı lazımdı - Türkiye'de bugüne kadar konutun ölü 
yatırım olarak maalesef 5 yıllık planlarda kabul edil
miş olması, 'bugün yurdumuzu 'bu tıkanıklığa getir
miş, ekonomide bir bakılma duraklamaya da sebep 
olmuşitur. Ayrıca, vatandaşın 'huzurunda, günlük ya
şamında, bir yönlü ile de anarşiye etkisi bakımından 
bugün değer taşımaktadır. O itibarla, bizler, tensiple
rinizle 'sorumluluk taşıdığımız günden 'beri, bildiğimiz 
giibi, bunu 'birinci plana almışızdır ve konut sorununu 
çözmek için de 5 unsurun esas olduğunu ifade etmi

şizdir ki, bunun birincisi kredidir, bu da uzun vadeli 
ve mutlak düşük faizli olmalıdır. 
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Bugün Türkiye'nin kadersizliği, vadeli banka kre
dilerinin % 50'ye kadar ulaşmış olmasıdır. Halbuki 
geçen gün îstanlbu'1'da iktisadi Araştırmalar Valkfının 
bu konuda yaptığı bir toplantıda açıkça yüzlerine söy
ledim ve dedim ki, bundan üç dört sene evveline ka
dar banka vadeli faiz kredileri % 6'yı geçirtiyordu, va
desizler % 3 civarında idi. Sizler o zaman bütün po
litik güçlere ©tiki yapan insanlardınız Sanayiciler var
dı, profesörler vardı, hepsi vardı orada - O zaman ni
çin % 5 faiz ve 20 sene Vade 'ile böyle bir fonu oluş
turup da konut hareketini canlı, ayakta tutmayı sağ
lamadınız? Ama bugün % 50 değil % lOOVJe olsa, 
'biz sıorumluiluk taşıyan insanlar olarak, böyle bir fo
nu yaratmadan, dünyanın hiçbir yerinde konut soru
nunun çözülemediğine 'inandığımız için bunu Konse
yimize arz ediyoruz ve bu bir çözüme bağlanacaktır. 
Esas temel bu idi; kanunda da bu temel getirilmiştir. 

Bir de, planlamada kolaylık getirilmesi gerekiyor. 
Yani gelişme yerlerinde ister uydukent şeklinde ol
sun, islter kentin yakınlarında veya içinde olsun; an
cak Türkiye'nin kadersizliği bakımından gecekondu 
yapımının yanında, birden şehirlerdeki bir katlı bah
çeli evleri yıkıp, sekiz kat onaltı daire yapmayı teş
vik etmeden, ki bu da plansız şehirleşmenin maalesef 
kötü bir belirtisidir ve asıl arsa spekülasyonuna sebep 
olmuş ve şehri aşırı yüklemek suretiyle perişan etmiş* 
tir; Ankara giibi tarihli bir başkenti de o tarihi hüviye
tinden çıkarmış, taşlaşmış bir hale getirmiştir. Bu da, 
planlamada 'sürat sağlanamadığı için, şehri, mecburi 
arsa spekülasyonu ile, vaktiyle babasından kalan ev 
için altı yedi daireyi açıktan elde eden insanların ya
şadığı bir yer haline getirmiştir. Amaç, bu planlamayı 
da, şehrin bu şekilde ilerlemesine meydan vermeden 
yapmaktır. 

'ikincisi, alt yapıda yardumcı olmak. Modern tek
nolojiyi de bu konuda teşvik etmek ki, bununla ma
liyeti düşürmeyi ve nihayet devlet ve fert çalışmasını 
bir arada yürütebilmeyi, sağlamak sadece devletiın sır
tında bırakmamak veya sadece ferdin sırtında bırak
mamak şeklinde yürütmek, amacı teşkil ediyordu. 

Zannediyorum bü kanun tekffifi, bizim de daha 
önce hazırladığımız tasarı ve teklifle meczedilmek su
retiyle bir aşama olarak, huzurunuza getirilmiş bulu
nuyor. 

Maddelere geçildiğinde ayrıca görüşlerimizi arz 
edeceğiz. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Efendim, bu konut problemi yalnız ülkemizde de

ğil, sosyalist 'ülkeler dahil, bütün ülkelerin başım en 
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çok ağrıtan konulardan birisidir. Bugün komünizm ite 
idare edilen ülkelerde dalh'i, toprak devletin olmasına 
rağmen, bunun altından kalkılamamaktadır. Sovyet 
Rusya'da gözümle gördlüoı, bir 'tök tahta evde, bizde 
•bir ailenin yaşadığı yenide, iki üç aile yaşamakta, 

Hele bisıim gibi nüfûs artışı fazîa olan ülkelerde bu 
prdblem bir türlü 'bılümeyece'kfcir. Ne zaman ki, Batı 
ülkelerinde olduğu gibi nüfus artışı sıfıra ya!kın ra
kamlarda seyrederse, mesele kalmayacaktır; o zaman 
zaten 'konut yapmaya gerek kalmayacaktır; belki de 
çok daha azalacaktır. 

0 yönü ile devletin buna el altmasında, talbii, fay
da mülahaza edilmiştir bizce de. Çoktandır bunun üze
rinde hassasiyetle duruşumuzun 'bir sebebi de bu idi. 
Belki daha evvel bu kanun çıkarılabilirdi; ama isten
di 'ki, her türlü spekülasyon önlensin, en iyi bir şek
le girsin ve ilk ide birde kanunda sonradan bazı dü
zenlemelere lüzum kalmasın; çünkü o da iyi olmu
yor. Kanun çıkarıldıktan sonra «Şurası yanlış ollmuş, 
burasında noksanlık var» gibi hususlarla karşılaşmaya
lım diye biraz zaman aldı. 

'Büyük bir derde •muhakkak çare olacaktır. Daha da 
iyi çareler bulunursa, ileride gdtirilebilir. 

'Başka söz alan olmadığına göre, tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul ödemler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Amaç ve Kapsam : 

MADDE 1. — Ülkedeki konut ihtiyacının karşı
lanması, çağdaş şehirleşme ilkeleri ve planlama hedef
leri gözönünde tutularak, öncelikle alt ve orta gelir 
grubundaki yurttaşlar için toplumun yaşama şartları
na, sosyal yapısına, örf ve adetlerine uygun ve düşük 
'maliyetli sosyal konut sağlanması faaliyetleri bu Ka
nunla düzenllenir. 

;Bu amaçla toplu konut yerleşme alanlarının tespiti 
ve kullanıma açılması, alıcı ve yapımcı gücün ayrı ay
rı veya birlikte organize edilerek devletçe desteklenme-
isi}, ülke şartlarına ve malzeme kaynaklarına dayalı uy
gun yapım tekmikleriytle araç, gereç ve teçhizatın geliş
tirilmesi, dengeli kaynak tahsisi ile oluşturulan Ka
mu Konut Fonunun kullanılması ve yönıetilmesıiyle 
ilgili işlemler bu Kanunun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
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5. Sosyal Konut : Tesisat, malzeme ve mekan 
standartları; toplumun yaşama alışkanlıkları, örf ve 
gelenekleri göciönünde tutularak, hiç bir lükse ve aşırı 
maliyete yer bırakmayacak şekilde ilgili yöneltmeliğinde 
tanımlanan, brüt inşaat alanı yüz (100) metrekareyi aş
mayan konuttur. Bu kanunda konut kelimesi sosyal 
konut anlamında kullanılmıştır. 

6. Teknik Altyapı : Malzıeme ve tesisat standart
ları ilgili yönetmeliğinde tanımlanan yol, su, elektrik, 
kanalizasyon v.b. tesislerin bütünüdür. Bu kanunda 
altyapı kelimesi teknik altyapı anlamında kullanılmış
tır. 

7. Teşvik Primi : Yapı tasarrufu hesabının teşvik 
edilmesi amacıyla, bu kanunda getirilen esaslara göre 
hak sahibinin tasarrufuyla orantılı olarak, yapı kredi
si borcundan düşülecek meblağa denir. 

8. Toplu Konut : Onanmış imar planlarına göre 
en az ikiyüz (200) konutun ve gerekli ortak kullanım 
alanlarının yerleşmesine uygun imar durumu bulunan 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar : 
MADDE 2. — Bu kanunda yer alan ve özelliği bu

lunan tanımlar : 
1. Hak Sahi'bi : Toplu Konut Yerleşme alanların

da konut edimmdk üzere bir bankada yapı tasarrufu 
hesalbı açtıran ve bu kanunda öngörülen koşullara gö
re kendisine konut ön tahsisi yapılan kişiye denir. 

Halk sahibi olabilmek için herhangi bir yerleşme 
yerinde kendisimin eşinin veya velayeti altındaki ço
cuklarının bağımsız bir konutu olmaması, alt veya or
ta gelir grubunda yer alması, Toplu Konut Yüksek 
Kurulunca tespit edilecek ve yönetmelikte belirlenecek 
diğer şartlara sahip olması esası aranır. 

2. İşyeri : Bir toplu konut yerleşme alanında in
şa edilen ve mahalle ölçeğindeki ticari amaçlı hizmet
leri karşılayan yerlere denir. 

3. 'Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri ve Sosyal 
Güvenlik Kurumları <: Üyeleri bu kanunun hak sahibi 
Itanıimına uyan yapı kooperatiflıerine «kooperatif»; ya
pı kooperatiflerinin oluşturduğu kooperatif birliklerime 
«kooperatif birliği»; kanunlarımda üyelerine konut sağ
lama veya bu amaçla ikrazda bulunma yükümlülüğü 
bulunan sosyal güvenlik kurumlarına «sosyal güvenlik 
kurumu» d'enıir. 

4. Satış Fiyatı : Arsa edinme ve inşaat işleri karşı
lığı olarak Kamu Konut Fonumdan yapılan harcama
lar ile İmar ve tskân Bakanlığınca gerekli görülecek 
diğer giderlerin karşılığı olarak bulunacak meblağdan 
sosyal konut veya işyeri başına düşen bedele denir. 
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inşaata hazır hale getirilmiş yerlerde; yeni gelişecek 
ve uygulama imar planları hazırlanacak bölgelerde is© 
Toplu Konut Yüksek Kurulunun tanıyabileceği istis
nalar dışında en az yüzölçümlü ortbeş (15) hektar olan 
inşaata hazır hale getirilecek yerlerde, gerekli ortak 
kullanım tesisleri ve altyapısıyla birlikte, 'hektar başı
ma elli ila yetmiş (50 - 70) yoğunlukta inşa edilecek 
konutların bütünüdür. 

9. Toplu Konut Yerleşme Alanı : Yerleşme yer
lerinde ve çevrelerinde bu kanunun öngördüğü toplu 
konutların inşa edileceği alanlardır. 

'10. Yapı Kredisi : 'Konutun Satış bedeli ile; hak 
sahibinin yapı tasarrufu hesabında biriktirdiği para
nın ve acıtan yapı tasarrufu kredisinin toplamı arasın
daki farktan teşvik primi miktarı düşüldükten sonra 
(bulunacak meblağda Kamu Konut Fonundan hak sa-
'hSBbine açılan kredidir. 

11. Yapı Tasarrufu Hesabı : Toplu konut yer
leşime alanlarında konut edinmek amacıyla bir ban
kada açtırılan tasarruf hesabıdır. 

12. Yapı Tasarrufu Kredisi : Konutun hak sahi
bine tesliminden sonra yapı tasarrufu hesabı açılan 
banka tarafından hak sahibi lehine Kamu Konut Fo
nuna yatırılan ve yapı tasarrufu hesabında biriken top
lam meblağın bir buçuk (1,5) katından az olmayan kre
diye denir. 

13. Yapı Yaklaşık Maliyeti : İnşaat ihaleslinin ke
sinleşmesinden sonra «'özleşme koşullarına ve inşaatın 
kesinleşen ihale bedeline göre, arsa ve altyapı dikkate 
alınarak 'hesaplanacak konut veya işyeri tahmini ma
liyetine denir. 

Î4. Yerleşme Yeri : Nüfusu, Toplu Konut Yük
sek Kurulunun tanıyabileceği istisnalar dışında, oituz-
bini (30 Çfâfoy'ı aşan, bir arada yaşamanın yoğunluk 
'kazartdığı kerteler ile riüfuisu ne olursa ollsun il merkezle
rine ve imar ve İskân Bakanlığınca tespit edilen ge
lişme yörelerine denir. Kanunun bu maddesindeki ve 
diğer madd'elerindekıi nüfus büyüklükleri, en son ge
nel sayımına göre tespit edilen nüfus büyüklüğüdür. 

BAŞKAN — Efendim, bu kanun teklifi içinde ge
çen terimlerin tarifleri kolaylık sağlanması için başta 
yapılıyor ve bu, tarifler kısmı oluyor. 

Bundan evvel de 30 bin nüfuslu yerlerin konusunu 
tartıştık. Bu 30 bin rakamı biraz tuhaf da geldi; ama 
başka bir çözüm de bulamadık. Öyle yerlerimiz var 
ki, nüfusu 10 bindir; ama 50 bin nüfuslu bir şehirden 
daha kıymetli bir yerdir orası. Şimdi o 10 bin nüfus
lu yerde bir evi olacak birisinin, onu saymayacağız, 
evi var kabul etmeyeceğiz; nüfusu 30 binin üstünde 

olan bir yerdekinin evi varsa, onu var kabul edece
ğiz; ama buna bir çare bulmak da çok zor. «Her ne
rede olursa olsun» desek, köyde de olabilir evi. Ko
misyon da onu o şekilde tespit etmiş. Zannediyorum, 
bu 30 bin nüfuslu yer konusunda Hükümetle birlikte 
anlaşmaya vardık. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Evet; bu bizim teklifimizde önce 50 bin idi; yaklaşık 
bir rakam. Sonra, Toplu Konut Yüksek Kurulunun 
tanıyabileceği istisnalar dışında, istisnalar var. 

BAŞKAN — Var, evet, istisnalar dışında. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
O zaman, buyurduğunuz istisnayı, kıymetli bir yerde 
10 bine indirebiliriz. 

BAŞKAN — Sahil kenarında vesaire..., 
2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok.. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Toplu Konut Yerleşme Alanlarının Saptanması : 

- m * 

MADDE 3. — 1. 6785 sayılı İmar Kanunu ile ek 
ve değişiklikleri uyarınca, İmar ve İskân Bakanlığı ye
rel yönetimlerle işbirliği yaparak; yerleşme yerlerinde 
ve çevrelerinde verimli tarım alanlarının korunmasına 
da özel dikkat göstererek toplu konut yerleşme alan
larını saptar. Daha önce bir kamu hizmetine ayrılmış 
alanların durumunu inceleyerek bunlardan bir bölü
münü de toplu konut yerleşme alanı olarak belirleye
bilir. Bu tespitlerde yeterince geniş bir zaman dilimi 
içinde ortaya çıkacak gelişmeler ile yörenin idari ve 
coğrafi sınırları dikkate alınır. 

2. Kurulmakta olan organize sanayi bölgesi, ba
raj, santral, ağır sanayi, liman v.b. tesislerin hızla ge
liştireceği yerleşme alanlarında, sağlıksız kentsel büyü
melerin ve gecekondulaşmanın önemli boyutlara ulaş
tığı yerleşme yerlerinde uygulamaya öncelik verilir. 
Bu öncelikler İmar ve İskân Bakanlığının önerisi ve 
Toplu Konut Yüksek Kurulunun kararıyla tespit edi
lir. 

3. Saptanan toplu konut yerleşme alanları kamu
laştırma programlarına uygun bir plan dahilinde İmar 
ve İskân Bakanlığınca ilan edilerek, bu konuda tapu
ya şerh verilir. 

4. Zamanla ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeni 
toplu konut yerleşme alanları saptanır ve geliştirilir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.., Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Kadastro Çalışmalarının Yapılması : 
MADDE 4. — îlan edilen toplu konut yerleşme 

alanlarının kadastrosu Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü tarafından, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tah
rir Kanunu uyarınca ve öncelikle yaptırılır. 

Kadastrodan doğan uyuşmazlıklar yetkili mahke
melerce ve Yargıtayca öncelikle çözülür. Çözüme bağ
lanamayan aynî uyuşmazlıklar, bedel üzerinden yürü
tülerek sonuçlandırılır. 

Teknik çalışmaların sürdürülmesi ve bu alanların 
toplu konut yapımına tahsisi uyuşmazlıkların çözümü
ne bağlı kalmaz. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?., Yok. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Arazi ve Arsa Sağlanması : 
'MADDE 5. — Bir yerin toplu konut yerleşme 

alanı olarak ilan edilmesinden sonra kamulaştırma 
•hakkı doğar ve bu alanlardaki gerçek ve tüzelkişile
re ait taşınmaz mallar İmar ve iskân Bakanlığınca 
kamulaştırılır. Toplu konut yerleşme alanlarında ya
pılan kamulaştırmalarda 6830 sayılı istimlak Kanu
nunun 23 ncü maddesi uygulanmaz. Kamulaştırma 
bedelinin takdirine, toplu konut yerleşme alanlarının ila
nından önce kanunlara uygun olarak yapılmış son ver
gi beyanındaki taşınmaz mal değeri esas alınır ve 
takdir bedeli bu değeri aşamaz. Beyanı yapılmamış 
taşınmaz malların değeri, çevresinde benzer nitelik
teki, . beyan edilmiş taşınmaz mal değerlerinin orta
laması alınarak saptanır. 

Toplu konut yerleşme alanları içinde kalan vakıf, 
belediye ve özel idarelere ait taşınmaz mallar, tak
dir edilecek bedelle hazineye devredilir. 

Toplu Konut yerleşme alanlarındaki hazine arazi 
ve arsaları toplu konut yapımı için imar ve iskân 
Bakanlığına tahsis edilir. 

BAŞKAN — Maddede «Son vergi beyanındaki 
taşınmaz mal değeri esas alınır ve takdir bedeli bu 
değeri aşamaz» deniliyor. Ancak, Anayasa Mahkemesi
nin verdiği bir karar vardı vaktiyle ve açılan iptal da
vaları, tezyidi bedel davaları kazanılmıştı. Burada 
(6830 sayılı istimlak Kanununun 23 ncü maddesi 
işlemez» diyoruz; ileride yine aynı şeyle karşılaşma
yalım. 

Buyurun efendim. 

25 . 6 . 1981 O : 2 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — Sa
yın Başkanım, malumualiniz, Anayasa Düzeni Hak
kında Kanun gereğince, bu anda çıkarılacak kanun 
ların Anayasaya aykırılığı iddia edilemeyecektir. 

ıBAŞKAN — Kaldırır, kaldırır. 
İM AR VE İSKÂN BAKANI ŞBRlF TÜTEN — Bu 

çıkınca kaldıramaz. Yani, bu tariflilerde oKnseyden 
çıkmış olan kanunların Anayasaya aykırılığının id
dia edilemeyeceği... 

JBAŞKAN — Bunu not almalı; ileride hazırlana
cak Anayasaya bunları koymak lazım tabii, açıklık 
getirmek lazım. Çünkü, bu, bir senede, iki senede, 
üç senede bitecek şey değil, devamlı olacak bir ka
nun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — Evet 
Sayın Başkanım. 

Yalnız bizim, Bakanlık olarak bir endişemiz var. 
Burada «İlan tarihinde...» diyor. Yarın bizlerden 
sonra gene siyasi parti iktidarlarının geldiğini dü
şündüğümüz zaman, bu çok büyük dedikodulara, 
baskılara veya spekülasyonlara meydan verebilir en-
dişesindeyiz. Çünkü, hemen şu bölgeyi çizip, ilan et
tiğiniz anda, büyük menfaatlarla, ilan edilmesini zor
layabilirler veya ilan edilmesini bekletmek isteyebi
lirler. Halbuki, Anayasa ilk çıktığı zaman daha adil 
olanı, beyan esas alınıyordu; yani adam, «Ben şu 
kadar beyan etmişsem, onu istimlak ettiğiniz an, is
timlak muamelesine geçtiğiniz an bana onu ödeme
lisiniz» diyebilir. Çünkü, ilanından bir yıl sonra, iki 
yıl sonra, beş ay sonra istimlak işlemine geçilebilir; 
ilan edersiniz tahsisat bulamazsınız, fon kâfi değil
dir, kamulaştırmaya gidemezsiniz; bir yıl, iki yıl ge
çer, vatandaş mağdur olur ve derler ki, «Şu mıntıka
yı ve şu şahsı mağdur etmek için Bakanlığa kasten 
ilan ettirdiler; ama istimlaka geçemedi» veya aksi
ne, gelir, baskı yapar, «Şu adamı ezmek için ilan 
edin» der yahut da ilan edilmesi gereken bir yeri, 
«'Bekletin» der; tam bir iki ay vardır - beş senede 
bir beyan ediliyor - iki üç ay ilan etmez, adam gider 
onun on mislini beyan eder; üç ay sonra ilan edil
diği zaman yüz milyonlarca menfaat ortaya çıka
bilir. 

O bakımdan biz diyoruz ki, acaba, bu teklif ol
duğuna göre, «istimlak edildiği anda» dense, daha 
adil olmaz mı?... Ona göre bir teklif yapabilir mi 
Sayın Başkanım? Acalba Komisyon ne düşünüyor?... 

BAŞKAN — Biz bunun üzerinde çok konuştuk. 
Tabii buyurduğunuz mahzurlar var, onu hep konuş
tuk., ilan ettik; orada yirmi tane vatandaşın arsa-
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sı var; birisi doğru dürüst bildirmiş, o aldı; yanında
ki zavallı da az bildirmiş, o da az üzerinden aldı, 
halbuki aynı yerde... Birçok mahzurları var. 

Evet, ne diyorsunuz Komisyon olarak? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu ilan 
edilme ve ona göre kamulaştırılma esası aslında 3 ncü 
madde ile ilişkili. Malumları, 3 ncü maddenin üçün
cü fıkrasında, «'Kamulaştırma programlarına uygun 
bir plan dahilinde İmar ve İskân Bakanlığınca ilan 
edilerek bu konuda tapuya şerh verilir» denmekte. 
Buna göre, İmar ve İskân Bakanlığınca on yıllık bir 
zaman dilimi içinde istimlak edilecek bütün arsalar 
veya arazi ilan edilmeyecek; yapılacak kamulaştır
maya göre bir program dahilinde ilan edilecektir. 
Yani, gelecek yıl hemen kamulaştırılacaksa toplu ko
nut alanı olarak, hemen ilan edilecek ve kamulaş
tırması hemen yapılacak. Her iki maddede de (3 ve 
5 nci maddede) ilanla kamulaştırma birbirini tamam
layan, birbirini beklemeden devam eden bir işlem 
olarak düşünülmüştür. 

ıSayın Bakanımın buyurdukları gibi, ilan edip, ta
bii uzun yıllar sonra istimlak edilmesi, kamulaştırıl
ması esası olacak olursa (ki, bu kanunun bu mad
delerinin, 3 ve 5 nci maddelerinin irtibatında bu im
kân olmamakta) buyurduğu mahzur var. Tabii fev
kalade boyutlarda olabilir. 

Ayrıca Sayın Başkanım, bu esas alınması da, dik
kate alınması anlamındadır; bağlayıcı olmadığını da 
vurgulamak istiyorum. 5 nci maddede... 

BAŞKAN — «Esas alınır» diyor, devam ediyor 
ama, «ve takdir bedeli bu değeri aşamaz» deniyor. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım, aş
mayacak. 

'BAŞKAN — Tamam, o demektir. «Aşamaz» de-
meseydik, «Esas alınır» deyip bitirseydik olurdu. 

KURMAY ALMAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, onu da tavzih ettik. 
Yanlış değerlendirme olmasın diye arz ediyorum. 

IBAŞKAN — Peki, bu sene ilan etti; «filan yer
leri istimlak edeceğim» dedi. İstimlaki bir sene son
ra başlarsa, iki sene sonra başlarsa ne olacak?... 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkam) — Sayın Başkanım, arz etti
ğim gibi, kamulaştırma programına uygun bir şekil
de bu alanlar tespit edilecek ve ona göre. Malumu
nuz, her yıl bütçeye gelecek bu fonun kaynakları 
malum., Buna göre her yıl ne kadar yapılacağı ve 

nerelerde yapılacağı önceden planlanacak, ilan edile
cek; bu ilanı müteakip de kanunlaştırılacak. 

BAŞKAN — İlan etti; fakat ilan etmeden evvel 
oraların tapuda kayıtlı Maliyeye bildirilen rayiç be
dellerini bilmiyor ki. İlandan sonra mı başlayacak, 
yoksa daha evvelden tetkik edip de mi ilan edecek; 
yoksa, araziyi seçip, !bölgeyi evvela seçecek, ondan 
sonra mı ilan edecek? Bir de baktık ki, ayırdığı pa
rayı geçiyor. Bu sene alamadı, «yok» dedi, «ayırdı
ğım para kâfi gelmedi, seneye alayım» dedi; ilan da 
etmiş oldu; o zaman ne olacak? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bu programlı işler, malum
ları, fonun - ileriki maddelerde gelecek - kaynakla
rı mevcut yüzde... 

IBAŞKAN — Yüzde muayyen bir kısmını ayırı
yor. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, yüzde muayyeni ay
rılacak. «Bununla ne kadar konut yapılacak ve ne
relerde arsa alınacak?» tabii bunun bir programı ya
pılacak, hazırlığı yapılacak. 

IBAŞKAN — Program yapar da, arazinin fiyatı
nı bilmiyor ki. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkam) — Araştırmalar tabii vergi be
yanları üzerinden yapılabilir Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Onu yaptı mı, işte herkes duyar 
onu. Gitti mi vergi dairesine, buralar istimlak edi
lecekmiş diye derhal duyulur. Onu yapamaz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Ayrıca tapuya şerh veril
mesi, 3 ncü maddede belirtilmişti, malumları. Yeni 
malikler de bu mükellefiyete - eğer bir satış da söz 
konusu oluyorsa bu arada - tafbiıi tutulacaktır. 

BAŞKAN — Buna bir çare bulmak çok zor. 
«Her tarafı hakikaten kapansın bu işin» demek çok 
zor. Biz, onu, on senelik bir plan dahilinde yapa
lım diye konuştuk; o da duyulur. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Evet. Çünlkü ilan edildiği an, tapuya, o parsd, o ımüflk 
hakkında ıbir şerh veriliyor, «Artık bu, istimlake tabii
dir» diye; çünkü o anda bedelle ilgilenilemiyor; 
İmar ve İskân Bakanlığının o anda bedel bulması 
mümkün değil Sayın Başkanım. Sadece, tapuya «bu 
bina satılamaz» diye şerh veriliyor. İstimlak mua
melesine üç ay, beş ay neyse, bu üç ay süre içerisin
de eğer beyanname müddeti yaklaşıyorsa.,. 
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BAŞKAN — İşte, bir o zamanlarda olur bu iş, 
onların arasında olmaz. Bunun en adilane şekli, ra
yiç bedeli üzerinden vermektir; fakat onu da konuş
tuk aramızda, çok büyük spekülasyonlara yol açı
yor. Keban Barajında neler olduğunu biz biliyoruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Bütün fonu götürür Sayın Başkanım.! 

BAŞKAN — Hepsini götürür. 
Biz burada, bu suretle, vatandaşların, arsalarını 

normal fiyatları üzerinden vergi dairelerine bildirme
lerini de biraz teşvik etmiş oluyoruz; yani, «yarın 
senin arsan da istimlak edilir, onun için doğru bil
dir» diyoruz. Onun biraz da bu faydası var ama 
mahzuru yok mu?. Var. Öteki türlü yapsak, yine 
mahzuru var, hepsinde var. 

5 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?... 

ıBuyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir diğer unsur 
eğer Sayın Bakanın endişeleri, rayiç bedeli üzerinden 
yapılacak istimlaklerin fonun bütününü götüreceği 
merkezinde ise, o vakit büyük bir haksızlığı önleye
meyiz endişesi içerisindeyim. Maddede bazı deği
şiklikler yapmayı önereceğim. 

Haddizatında amaç, değer bedelini mülk sahip
lerine vermek ve bir bölgede toplu konut yapılacağı 
nedeni ile, arsa spekülasyonları ve arsa fiyat artış
larının bina inşaatına inikasını önlemektir. Tüm ga
yemiz, kişinin hakkını verebilmek; ama kişilerin açık
tan para kazanmalarını önleyebilmekti. Eğer bu endi
şe varit ise, o takdirde, en azından, biraz evvel oku
duğumuz cümlede, «bu değeri aşamaz» deyimini bir 
kere daha takdirlerine sunarım. Çok bağlayıcı bir 
hüküm o. 

BAŞKAN — Çok bağlayıcıdır o. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir diğer unsur 
da, yine bu satır içerisinde «Kamulaştırma bedeli
nin takdirinde toplu konut yerleşme alanının ilanın
dan önce...» 

Bu biraz zor oluyor, «ilanından önce» ama ne ka
dar öncesi önemli değil de, ilanı anında bir başka be
yanda bulunması mümkünse, bir kargaşalık doğmasın 
diye, zannederim orayı bir kere daha incelemekte fay
da var. 

En iyisi, buyurduğunuz şekilde, hakikaten, doğru 
rayiç bedelini tespit edebilmektir; ama doğru rayiç be
delini bugüne kadarki alışkanlıklarla tespite imkân ol

madığından, beyan esası alındı. Filhakika, bu tür yak
laşımlar, bundan sonra beyanları da normale çekme
ye çalışacaktır toplu konut sahası olarak düşünülen 
yerlerdeki mülk sahipleri yahut arazi sahipleri yönün
den. Ancak, çok katı olduğumuz zaman, bir daha da 
halli mümkün olmayan davalarla karşılaşmış olacağız. 

BAŞKAN — «Ve takdir bedeli bu değeri aşamaz» 
cümlesi silinirse, söylediğim gibi, birçok haksızlıkları 
da önler. Esas alır onu Komisyon; fakat yanındaki 
arsa sahibi daha az göstermiştir, öteki çok göstermiş
tir; insanın vicdanı da razı olmaz. Belki, alacağımız o 
arsanın sahipleri de fakir fukara kimselerdir, hepsi 
zengin değildir; belki ekiyordur, biçiyordur, oradan 
rızkını temin ediyordur. O yönü ile ben de Haydar Sal-
tık'ın bu teklifine iştirak ediyorum : «Taşınmaz mal 
değeri esas alınır.» Bitti, işte o kadar, «ve takdir be
deli bu değeri aşamaz» denirse, bu çok bağlayıcı bir 
şey olur. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Bizim için de uygun efendim. 

BAŞKAN — Siz, Komisyon olarak, önce «esas 
alınır» demişsiniz, ondan sonra da bağlayıcı hüküm 
koymuşsunuz; nakzetmişsiniz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, tabii, her 
olaya çözüm getirme gayretinden meydana gelmiştir 
bu. Takdir buyurursunuz, bir yerde komisyonlar da 
hata yapabilir, baskı altında kalabilir ve gösterilen de
ğerlerin, o bölgedeki değerlerin çok üstünde veya 
haksızlıklara sebep olacak değerler biçebilirler; o ne
denle bir tavan çizilsin... 

BAŞKAN — İyi, tamam «esas alınır». O esas üze
rinden belki, Komisyon bazı karar alma elastikiyetine 
de sahip olur. Hem «esas alınır» dediniz, siz, yani «ka
ti değildir» dediniz; ama arkasından, «takdir bedeli 
bu değeri aşamaz» dediniz. Aşağısı olur demektir o; 
daha aşağısını verir de, onun üstüne çıkamaz manası 
taşır. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Tabii bu arada, Sayın Baş
kanım, arz ettiğim gibi, mesela vergi beyanı bu yıl 
ise ve gelecek yıl burası istimlâk edilecekse... 

BAŞKAN — Bilmiyor ki... 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Bilmiyor tabii. Herhangi bir 
değer gösterilmiştir burada, bilerek veya bilmeyerek; 
ancak, komisyonların takdirinde çeşitli baskılarla veya 
haksızlık yaparak ayrıma sebebiyet verecek üst nokta
lar çıkabilir ve haksızlıklar yapılabilir. Komisyonların 
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takdirine bir baz olmak veya bir tavan noktası ol
mak üzere getirilmiştir; komisyonlara yardımcı olmak 
açısından getirilmiştir. 

BAŞKAN — Bu beyan her sene veriliyor mu? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVClL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — 3 yılda bir veriliyor Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Verdiği 1 nci sene ile 3 ncü sene ara
sındaki enflasyondan mütevellit, paranın değerini kay
betmesinden dolayı kaç misli düşer o? Birinci sene 
300 bin lira olarak bildirdi, 3 sene sonra 900 bin lira
dır; ve demez mi adam, «Siz benden her sene istese 
idiniz ben bunu ikinci sene 600 bin, üçüncü sene de 
900 bin diye bildirecektim; ama siz bana 3 senede bir 
alınır diyorsunuz ve üçüncü sene de bunu istimlâk et
tiniz. Bana şimdi siz 300 bin lira para veriyorsunuz. 

«İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına» demiş; yani 
senin de böyle bir arsan olsa, gelseler, aynı itirazı yap
maz mısın? Ya 5 senede bir olsa idi? Ki, bundan ev
vel öyle idi, 5 senede birdi; biz onu kanunda 3 se
neye indirdik. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, tamamen haklısınız Sa
yın Başkanım. Ancak şunu arz edeyim; ve ayrıca Sa
yın Başkanım, hükümet bunu her yıl yapma... 

BAŞKAN — Ama, isterse..., 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — İsterse. Gerekiyorsa hüküme
tin toplu konut alanlarında bu tür haksızlıklara ma
ni olmak için her yıl bunları da isteyebileceğini ten
siplerine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Orgeneral Saltık'ın bu teklifi üze
rinde başka söz isteyen var mı efendim? 

Buyurun. 
ORHAN ARIKAN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 

— Sayın Başkanım, istimlâk bedelinin nasıl tayin edi
leceği genel hükümlerde, İstimlâk Kanununda esasen 
vardır. Binaenaleyh, bana kalırsa, bu 5 nci maddenin 
1 nci paragrafında bununla ilgili hükümlerine hiç ge
rek yoktur; kamulaştırma bedeline taalluk eden cüm
lelere hiç gerek yoktur. İstimlâk edilir; bugün istim
lâk müessesesi vardır, işlemektedir, istimlâk bedeli 
takdir edilmektedir, hepsi mevcuttur. Binaenaleyh, bu
rada «İstimlâk Kanununun 23 ncü maddesi uygulan
maz» deniyor, ondan sonraki iki cümleyi çıkarırsak 
hiçbir nakise olmaz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Yüksek Heyetinizin müsamahalarına sığınarak arz edi
yorum; bu kanun üzerinde gerek ilk hazırlığında Hü
kümet, gerek huzurunuza getirilinceye kadar Komis
yon pek çok çalışmalar yaptı. Bütün amaç, hakikaten 
Türkiye'yi, Türk vatandaşını büyük ölçüde ilgilendi
ren bir kanunda, mümkün olduğu kadar doğruya ya
kın bir kanunlaştırma çerçevesine gelebilmekti. Öyle 
anlaşılıyor ki, 5 nci madde üzerinde bir kere daha ça
lışmamız lazım. Çünkü bir yandan haksız olmayalım 
diyoruz, bir yandan Sayın Maliye Bakanının Temsil
cisinin beyan ettiği kamulaştırma hükümleri eğer uy
gulanırsa, bu yaygın bir sahada yapıldığı zaman Sa
yın Maliye Bakanım, «Bütün fonun bu amaçla gide
bileceği» ni düşünüyor. 

O halde, her iki tarafın görüşlerini tevhid edebi
lecek bir yeni yaklaşım için, tensip ederseniz, bu mad
de Komisyonda bir kere daha incelensin efendim. Ba
zı maddeler için böyle maruzatta bulunursam beni 
bağışlayın; çünkü hakikaten bazı zorluklarımız var 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü arkadaşımız ne 
diyor? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Yeniden incelenmesini arz 
ederim. 

BAŞKAN — O halde, incelenirken şunu düşüne
ceksiniz : Bu, «6830 sayılı İstimlâk Kanununun 23 ncü 
maddesi uygulanmaz» ibaresinden sonra, hiç mi yaz
mayalım, hiç mi bir şey koymayalım? O takdirde 
ne mahzur, ne fayda doğar? «Takdir bedeli bu değeri 
aşamaz» kısmını silerek, «mal değeri esas alınır» diye 
mi bırakalım veya daha uygun bir hal tarzı mı bu
lalım? Komisyonla, Hükümet temsilcisi arkadaşları
mız bundan sonraki birleşime kadar bunun üzerinde 
görüşürlerse çok iyi olur. Çünkü, bu maddenin üze
rinde biz geçenlerde yaptığımız toplantıda da çok ko
nuştuk. Çok baş ağrıtıcı ve ileride bir çok davalara 
sebep olabilecek bir konu bu. 

Sayın Bakanımızın bir diyeceği var mı?.. 
Buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Efendim, zatı âlinizin de buyurduğu gibi, Keban önü
müzde; ama bu demek değildir ki, böyle bir amaç
la dahi olsa, vatandaşın, gerçekten bir çiftçinin de rız
kını kazandığı bir yeri yok pahasına satın alırız; ama, 
bir de burada İmar ve İskân Bakanlığına çok büyük 
görev veriyor : İlan edecek, istimlâke geçecek, bedel 
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takdir edecek. Bu, bu Bakanlığın personeli üzerine 
çok yük yüklüyor; zaten çok gayri kâfi, bugün bun
ları yapacak mühendisleri bulamıyoruz; ama bulaca
ğız inşallah, hazırız buna, vazife yapmaya; ama o ka
dar büyük yük yüklüyor ki..., 

Şimdi, Keban gibi bir mesele karşımıza çıktığın
da, hakikaten, arz ettiğim gibi, fonun bir çok kısmını 
alıp götürebilir. Maliye Bakanlığı Temsilcisi arkada
şımızın bu bakımdan «Hiç konmasın» demesini ben 
uygun bulmuyorum. Hiç olmazsa bu bir müşirdir, ya
ni «esas alınır» demekte bile, yarın mahkemelere ve-
saireye gidecek davalarda bir müşir vardır burada, 
hiç olmazsa, bir esas vardır. 

O bakımdan, biz, ne vatandaşı mağdur edecek du
ruma gelelim Jmar ve iskân Bakanlığı olarak, ne de 
büyük dedikodulara muhatap olalım. Gidecektir he
yetimiz... 6830 sayılı Kanun bugün Keban davala
rında ve Keban istimlâkinde yürüyen şekilde yürüdü
ğü takdirde, hem bu Bakanlık büyük töhmet altına 
girebilir, hem de paranın çoğu gidebilir. Onun için, 
Öyle bir yol bulmalıyız ki, hem vatandaşı mağdur et
memeliyiz, hem de bu konuyu yürür hale getirmeli
yiz. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Temsilcisi arkada
şımdan bir şey soracağım : Bugünkü mevzuata göre 
herhangi bir arsa veya binanın vergi dairesine bildiri
len değeri ile, sonradan gelen heyetin yaptığı takdir 
arasında % 50'ye kadar bir fark olursa, bu bir cezayı 
gerektiriyor mu? 

ORHAN ARIKAN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Efendim, bu vergi bakımındandır; % 50'ye kadar 
çok cüzi bir ceza vardır. 

BAŞKAN — Tamam, % 50'yi aşarsa ceza vardır. 
O halde % 50'ye kadar tecvizi hata kabul ediyor Ma
liye Bakanlığı. Bildirilenle, Maliyenin takdir ettiği fi
yat arasında % 50'ye kadar bir fark olursa bunu hoş 
karşılıyor, demektir, bir tabirle, büyük bir ceza ver
miyor. Öyle ise mesela mal değeri esas alınır, bu teş
kil edilecek komisyonun takdir ettiği bedel, bu bedelin 
% 50'sine kadar artırma yetkisi veririz gerekirse, 
% 50 değeri aşmamak üzere, (takdir bedeli bu değeri 
aşamaz değil) bunun % 50'sini aşamayacak kadar bir 
takdir hakkı verelim ve bu kesin olsun, Danıştaya git
mesin, «Bunun verdiği karar esastır» diyelim; böyle 
bir hal tarzına da gidebiliriz. Yani Komisyon, önü
müzdeki toplantıya kadar bunları bu gibi hal tarzla
rını düşünsün ve bir çok vatandaşı bu yüzden tedir
gin etmeyelim, zarardide etmeyelim. 

Onun için ben, Komisyon da uygun görmektedir, 
Sayın Saltık'ın teklifini oylarınıza sunuyorum : 5 nci 
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maddenin Komisyona iadesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci madde bir defa daha, önümüzdeki toplantı
da konuşulacaktır. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Nazım Planların ve Uygulama İmar Planlarının 

Yapılması : 

MADDE 6. — Toplu konut yerleşme alanı olarak 
tespit edilen sahalarda halihazır harita ve nazım imar 
planları öncelikle hazırlanır. Kamulaştırma veya de
vir işlemleri tamamlanmış alanlardan başlamak kaydıy
la uygulama imar planları süratle yapılır. Bu işler 
kadastro çalışmalarıyla koordineli olarak İmar ve îs
kân Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı efendim?.. Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Tevthit, ifraz, Terk işlemleri ve inşaat ihalesi için 

Gerekli Teknik Belgelerin Hazırlanması : 
MADDE 7. — Toplu Konut Yerleşme alanların

da uygulama imar planlarına uygun ve tescile esas 
olacak tevhit, ifraz, terk işlemleriyle ilişkili teknik 
çalışmalar yapılır ve parselasyon planlan hazırlanır. 
Gerekiyorsa alanların tümünü ilgilendiren altyapı 
master planları geliştirilir. Bu alanların altyapısının 
ve kent anaaltyapısına bağlantısının uygulama pro
jeleri yapılır. 

'Bu alanlarda inşaat yapılacak arsalar için imar 
uygulamasını, yapılaşma konumunu ve o çevrenin ay
rıntılı tanzimini belirleyen, uygun ölçekli vaziyet 
planları hazırlanır. Konut ve işyerlerinin vaziyet 
planlarına uygun fikir verici mimarlık ve mühendis
lik taslak projeleri, sosyal konut niteliklerini ayrın
tısıyla tanımlayan teknik şartnameler ve bu belgelere 
dayalı ön keşif dosyalan hazırlanır. 

Yukarıdaki iş ve işletmeler imar ve iskân Bakan
lığınca yapılır veya ihale yoluyla yaptırılabilir. Ke
sinleşen parselasyon planlarının tescilleri, imar ve is
kân Bakanlığının talebi üzerine resen yapılır. 

inşaat ihalesine katılacak mütealbJbJit kuruluşlar va
ziyet planına ve teknik şartnamesine uygun, taslak 
projesiyle benzer nitelikleri taşıyan mimarlık, mühen
dislik avan projelerini, gerekirse seçenekli olarak ha
zırlarlar. İhaleyi kazanan müteahhit kuruluş, ihale tek
lifinde verdiği ve Bakanlıkça uygun görülen vana pro
jeleri, geliştirerek tatbikat projelerini hazırlar ve imar 
ve iskân Bakanlığına onaylatır. 
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Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve sosyal gü
venlik kurumlan uygulama imar planlarına uygun 
olmak kaydıyla bu maddede tanımlanan teknik ça
lışmaları kendileri yaparlar. Projelerini ilgili beledi
yesine ve imar ve îskân Bakanlığına onaylatırlar. 

iBu maddede belirtilen iş ve işlemler ile ilgili usul 
ve esaslar, bu iş ve işlemlere sürat kazandırmak yö
nünden 6785 saylılı tmar Kanunu hükümlerine bağlı 
ıkalmaksızın hazırlanacak yönetmelikle gösterilir. An
cak belediye harç'larıyla ilgili hükümler saklıdır. 

(BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Sayın Başkanım, bu son fıkrada, «Bu maddede be
lirtilen iş ve işlemler ile ilgili usul ve esaslar, bu iş ve 
işlemlere sürat kazandırmak yönünden 6785 sayılı 
imar Kanunu hükümlerine bağlı kalmaksızın hazır
lanacak yönetmelikte gösterilir. Ancak belediye harç
ları ile ilgili hükümler saklıdır «Bu kanunda belir
tilen iş ve işlemler...» şeklinde Bu paragraf 
olursa, îmar ve îskân Bakanlığına daiha rahatlık ge
tireceği kanısındayım. Eğer bu son fıkrada, «olmaz» 
deniliyorsa kanun tekniği bakımından, ayrı bir madde 
(halinde yazılmasında yarar görüyorum. Emrederse
niz böyle bir teklif yapabiliriz. 

IBAŞKAN — Anlayamadım orayı, nereden itiba
ren değiştirmek?.. 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Efendim, 7 nci maddenin en son fıkrası; «Bu madde
de belirtilen...» «Bu maddede» yerine «ıBu Kanunda 
belirtilen iş ve işlemler...ı» denirse, «madde» kelimesi 
yerine «kanun» olursa daha rahat olur Bakanlığı
mız yönünden. 

(BAŞKAN — Buyurunuz Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu maddede öngörülen hizmetlerin süratlendirilme-
sinde fayda var. Ancak, daha evvel de münakaşa edi
lirken, bu işi 6785 sayılı imar Kanunu hükümlerine 
'bağlı kalmaksızın yapacaksak, hanıgi esaslara bağlı 
kalmamız gerektiğini kanunda belirtmemiz iktiza 
eder. «Kanunda dayanağı olmayan yönetmelik olmaz» 
demiştik efendim. 

Tensip ederseniz, bu maddeyi de tekrar Komis
yon bu açıdan ele alsın ve eğer 6785 sayılı Kanunda 
bazı maddeleri nazarı itibara almayacaksa, «şunlar 
şunlar nazarı itibara alınmaz ama yerine bunlar uy

gulanır» diye hüküm getirsin. Hükmü olmadan yö
netmelik yapmamıza imkân yok. 

BAŞKAN — Bunu konuştuk biz. Yani kanuna 
uygun olarak yönetmelik yapılır, kanunsuz yönetme
lik olmaz. O halde diyoruz ki, «6785 sayılı îmar Ka
nunu hükümlerine bağlı kalmaksızın hazırlanacak 
yönetmelik...» Hangisine bağlı olacak bu yönetmelik? 

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI ŞERÎF TÜTEN — 
Evet, belki başka maddeler - de düşünülebilir, o za
man tamamı değil de bir kaç maddeye atıf yapmak 
suretiyle incelenebilir. 

ıBAŞKAN — O halde 7 nci maddeyi olduğu gibi 
yereceğiz ki, son fıkrası yeniden düzenlensin. 

Komisyona iadesini teklif ediyor Genel Sekreter 
Orgeneral Saltık. 

7 nci maddenin Komisyona iadesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Kooperatiflerle, Kooperatif Birliklerine, Sosyal 

Güvenlik Kurumlarına ve Kamu Hizmet Tesisleri 
için Kamu Kuruluşlarına Arsa Tahsisi : 

MADDE 8. — Toplu Konut yerleşme alanların
da; kooperatifler, kooperatif birlikleri ve sosyal gü
venlik kurumlarından arsası olmayanlara uygulama 
imar planlarına uygun olarak, tmar ve îskân Bakan
lığınca arsa tahsis edilebilir. Arsa tahsis edilen bu 
kuruluşlar, kendilerine tanınacak süre içinde inşaata 
başlamadığı takdirde tahsis iptal edilir. 

IBu kuruluşlardan arsası olup da kamulaştırma 
alanlarının sınırı içinde kalanlara kamulaştırma be
deli ödenmesi yerine, isterlerse uygulama imar plan
ları yapıldıktan sonra aynı alandaki benzer nitelikli 
ve hakları olan konut miktarına yetecek büyüklük
te arsalar tahsis edilir. 

Toplu konut yerleşme alanlarının imar planların
da, kamu tesis ve hizmetleri için ayrılan sahalar, 
maliyet fiyatı üzerinden ilgili kamu kuruluşlarına dev
redilir. Bu arsaların bedeli ilgili kamu kuruluşu büt
çesinden Kamu Konut Fonuna aktarılır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz ataıak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun efendim. 
ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI ŞERÎF TÜTEN 

— Efendim, «Toplu konut yerleşme alanlarında koo
peratifler, kooperatif (birlikleri ve sosyal güvenlik 
kurumlarından arsası olmayanlara, uygulama imar 
planlarına uygun olarak, îmar ve îskân Bakanlığınca 
arsa tahsis edilebilir» kısmına, bu Kanunda büyülk 
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görevler verilmiş olan Emlalk Kredi Bankasının da, 
uygun görürseniz, ilave edilmesini arz ve teklif edi
yorum. O bakımdan Komisyon buna katılırsa, ten
siplerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Emlak Kredi Bankasına o yetkiyi 
niye vereceğiz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERIF TÜTEN 
— O da konut yapıyor efendim. 

BAŞKAN — Önce bir Komisyon Başkanını din
leyelim. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVClL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, burada za
ten «Kooperatif, kooperatif birlikleri ve sosyal gü
venlik kurumları» diye hak sahibi tanımına girecek 
kişilere tahsis öngörülmüştür. Emlak Kredi Bankası 
da tabii konut yapıyor ve bu fona ilişkin kooperatif
ler, Emlak Kredi Bankasına müracaat ettiğinde bu 
fonun hak sahibi tanımına girenler olduğunda, onla
ra da yapılacak. Ancak Emlak Kredi Bankasına ya
pılacak direkt tahsisler hak sahibi tanımı dışındaki-
leri de, Emlak Kredi Bankası, malumları, yapıyor 
Ibu kavram gereğince. 

'BAŞKAN — Yapmıyor, esasında yapmaz. Onların 
da yaptıkları; evi olmayacak, velayeti altındakilerin 
evi olmayacak... 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Daha büyük konutlar yapı
yor, onu arz ötmek istedim. Daha büyük konutlar 
yapıyor, 'ayrıca toplu konut yerleşim alanlar', dışında, 
o ölçeğin dışında değişik inşaatlar yapıyor. O taraf
tan kullanılacaktır, kullanılabilecektir. 

Arz ederim1. 
BAŞKAN — Hatta lüks inşaat yapıyor. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 

— Eğer bunu kapsıyorsa Sayın Başkanım, mesele 
yok. 

BAŞKAN — Tabii, eğer o kurulan kooperatif, 
kooperatif birliği veya sosyal güvenlik kuruluşu Em
lak Kredi Bankasıyla iş yapıyorsa, ona zaten tahsis 
edilecektir; yapar onu. Yani, doğrudan doğruya Ban
kaya verirsek, başka bir maksatla da kullanabilir, 
illa konut yapmaz, başka bir şeye de tahsis edebilir 
Emlak Kredi Bankası; çünkü işyerleri de yapıyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Burada işyeri zaten var, mahalle ve... 

IBAŞKAN — Küçük sanayi bölgeleri vs. de yapar 
Emlak Kredi Bankası. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERIF TÜTEN 
— O zaman böyle kalsın. 

1 BAŞKAN — Öyle kalsın daha iyi olur. Bankayı 
I karıştırmayalım şimdi oraya. 
I 8 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yoktur. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 9 ncu maddeyi okutuyorum : 
I Yapım İşlerinin Yürütülmesi : 

MADDE 9. — 1. Toplu konut inşaat işleri, 
I İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihale yoluyla se

çilen müteahhit kuruluşlar veya kamu kuruluşlarınca; 
kooperatifler, kooperatif birlikleri ve sosyal güvenlik 

I kurumlarınca yürütülür. 
I 2. İmar ve iskân Bakanlığınca, altyapı projeleri 
I ve uygulamaları öncelikle yaptırılarak, üzerinde toplu 
I konut inşa edilecek araziler arsa haline dönüştürü-
I Kir. Altyapı inşaatı protokollerle kamu kuruluşları

na veya ihale ile müteahhit kuruluşlara yaptırılır. 
I Konut ve işyerlerinin inşaat işleri ise, ihale yoluyla 
I seçilecek kamu kuruluşlarınla veya özel müteahhit 

kuruluşlara verilir, ivedilik gösteren durumlarda alt-
I yapı ve üstyapı inşaatları birlikte ihale edilebilir. 

İhaleler teklif alma yöntemiyle birim fiyat veya 
I anahtar teslimi fiyat esasına göre yapılır. Seçenekli 

teklif de verilebilir. İhaleler, teminat ile ilgili hüküm-
I 1er hariç, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale 

Kanununa tabi değildir. 
I Bir inşaat alanındaki konutlar ikiyüzer (200) er 

birim konuttan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı ihale 
edilebilir. 

İmar ve iskân Bakanlığındaki ihale ve yeterlik 
belgesi kurullarımın çalışması, ihale öncesi Han'la
rın yapılması ve diğer genel esaslar yönetmelikle sap-

I tanır. 
3. Kooperatifler, kooperatif birilikleri ve sosyal 

güvenlik kurumları inşaat işlerini kendi kuracakları 
inşaat şirketlerine yaptırabilirler,. emaneten veya iha
le yoluyla yürütebilirler. 

I iBAŞKAN — 9 mtu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

jORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü-
I venilik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
I müsaade ederseniz, bu madde üzerinde izahat ver

sinler; en komplike maddedir. 'Bilhassa Komisyon 
«thalıe yolıuyla sepimi» iden 'neyi 'anlıyor, «İhale yo
luyla seçilecek kamu kurulıuşılıarına veya özel •müte
ahhitler »'d on neyi anlıyor? Müsaade ederseniz, bun-

! lara açıklık kazandırılsın. 
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BAŞKAN — Peki. 
Buyurun. 

.KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL <1htisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu madde 
ile, ihalelerin yapılmasına esas olmak üzere, 'tüm ifha-
lelefin nasıl yapılacağı hakkında 2490 sayılı Kanuna 
tabi olmadığı nedeniyle bazı esaslar getirilmiştir. Alt
yapı projeleri ve uygulamaları, malumları, öncelik
le yaptırılacak; üzerinde toplu konut inşa edilecek 
araziler arsa halline dönüştürülecek ve onum üzerinde, 
konut üstyapı İnşaatları yapılacaktır. Altyapı inşaatı 
protokollerle kamu kuruluşlarına (örneğin Karayol-
'lları, Devlet Su İşlıerli veya YSE gibi kuruluşlara) ve
ya bunlar bulunamıyor, bunlara yaptırılamıyorsa, 
'ihale edilmek suretiyle müteahhit kuruluşlara yaptı-
rılacalktır. 

ıKonut ve 'işyerlerinin imşaat işleri -iise, İhale yo
luyla seçilecek kamu kuruluşlarıma veya özel müteah
hit kuruluşlara verilecektir. İlerideki maddelerde ge
lecek; bazı kamu kuruluşlaraına da krediler vermıek 
suretiyle (yapım, teçhizat ve işletme kredileri vermıek 
suretiyle) onların da inşaat şirketleri kumralları müm
kün olabilecek. O nedenle, bu ihaldere özel müteah
hit kuruluşlar, bu ihalelere özel müteahhit kurulıuş-
ların yanında mahalli idarelerin, bazı kamu kuruluş-
larıının kuracağı inşaat şirketlerinin de katılmaları 
esas alınmıştır. 

Ancak, ivedilik gösteren durumlar olıalbilir ve ka
mu kuruluşlarınm protökoMıerfe bu altyapı inşaaitlıarı-
•nı yapmaları uzun bir sure aJıaibiliir düşüncesiyle, alt
yapı ve üstyapı inşaatlarının da birlikte ihale edie-
ibilmesli esası, ivedi durumlarda, ayrı bir şekilde ge
tirilmiştir. 

Ayrıca bu ihalelerde toplu konut alıanflarında, 
malumları, 200, birimden az olmamak üzere, çok daha 
büyük 1 0QQ, 3 000, 5 0QQ gülbi konutlar ihaleye çıka
rılabilecek. Ancak, mutlaka bir toplu konut birimi o 
alana ne kadar yapılacaksa, füümünün yapımı için iha
leye çıkarılmıasmı da gerektirmeyecek sekide 20Q'er 
2Q0'er bölünebileceği gibi, daha büyük parçalara, da 
'bölünebileceği esası gene bu maddenin içinde zikre
dilmiş ve tadat edilmıiştir. 

ihale öncesi yapılacak esasların da bir yönetmelik
te saptanarak yayınlanması ve bu esasa göre ihale iş
lemlerinin yürütülmesi ayrıca esas alınmıştır. 

Arz edenim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim., 
Başka sorusu olan var mı? 
Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MiUli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
tekrar Yüksek Heyetinizin zamanını aldığım içtin özür 
diliyorum; ancak, 2490'na tabi olmadan yürütttüğü-
müz ıbu işlemde «İhale yoluyla seçilen müteahhit ku
ruluşlar veya kamu kuruluşllıan» deyimi, daha evvel 
incelemiş olmama rağmen, huzursuz ediyor. İhale 
yoluyla bir secim yapacağız; bu, yeni bir kanun kav
ramı oluyor. Hani, zaten ya ihale edeceğiz, bu takdir
de orta yerden seçim kalkmıştır; on tane iştirak eden 
vardır, bunun içinden birisi bu 'ihaleyi kazanmıştır; 
o ihale ona verilmiştir; ama «İhale 'yoluyla seçim» 
diye bir kavram getirdiğimiz zaman, bunu 'biraz zor 
yorumlayacağız. Bu madde kritik bir madde; hem 
Bakanlığa, hem maliyecilere bazı yükümlülükler ve
riyor. 

Jlhale ettiysek eğer, seçim kalkmıştır orta yerden. 
Eğer seçeceksek, başka bir usul yaklaşımı aramak la
zım ki, bidayette bizim yaklaşımımız, ihaleden çok, 
bir inşaat birim fiyatını tespit edeoek kıstasa göre 
muhtelif müracaat edenlerle müzakere yoluyla, pa
zarlık yoluyla ihale etmekti. Amaç eğer oysa, zamıne-
diıyorum bu deyim iki veya üç yerde geçiyor, onu ra-
hatlıkGıa kapsamıyor efendim. 

Eğer müsaade ederseniz teknisyenler açıklama 
yapsınlar bu hususta. 

BAŞKAN — 'Buyurun Küçüfcahimet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜNÜ KıÜÇÜKAOMıET 

(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu maddeden anlaşıldığına göre, 2490 'sayılı .Ka
nunun yalnız teminatla iliglilli hükümılıeri burada uy
gulanacak. Çünkü illgili hükümler hariç, diğerlerine 
tabi değildir. 

BAŞKAN — Uygulanmayacak, yani gene temi
nat yatıracak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Teminat uy
gulanacak. 

Teminatta esas olan ölçü, işi caydıracak kadar 
büyük olmasın işi ciddiyetten uzaklaştıracak kadar da 
küçük olmasındır. 2490 sayılı Kanunun en çok şikâ
yet edilen hususlarından bir tanesi, teminat hususu
dur. Burada teminat hususu uygulanıyor, diğer hu
suslar uygulanmıyor. Uygulanmadığı takdirde, ya ka
nun metninde ya kanunun yetki vereceği bir yönet
melikte bir ihale seklinin mutlaka belirlenmesi lazım. 
Biraz evvel Sayın Bakanımın bir teklifi vardı, ben 
tekrar aynı noktaya döneceğim Sayın Başkanım izni
niz olursa. Mutlaka bunun bir yerinde, sınırlarını 
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çizmek kayıt ve şartıyla, tmar ve İskân Bakanlığımı
za bütün bunları düzenlemek üzere bir yetki vermek 
zorundayız; yoksa, bu hizmetler bir yerde açık kalır. 
Biraz evvel Sayın Bakanım söylediler; fakat orada 
pek açık seçik değildi. Bunu, bu kanunun son mad
desinde, 34 veya 35 nci maddelerinde belirterek, sı
nırlarını çizmek suretiyle tmar ve İskân Bakanlığı
mıza bir yetki vermek zorundayız; bütün bunlar dü
zelir. Çünkü «İhale edecek» diyoruz. İhale, 2490 sa
yılı Kanuna göre yapılmazsa, neye göre yapılacak? 
ihalenin şartları ne olacak? Teklif almak yoluyla mı, 
açık eksiltmeyle mi, kapalı zarf usulüyle mi olacak, 
tamamen yeni bir ihale şekliyle mi olacak? Bütün 
bunlar boşlukta. Biraz evvel Orgeneralin de buyur
dukları gibi, «ihale edilir» demek bir tabir değildir. 
Çünkü 2490 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırdığımız 
takdirde, ihalenin şekli de ortadan kalkıyor. Bundan 
başka, ihaleyi böyle çepeçevre düzenleyen bir yasa
mız da yok. «Teklif almak yoluyla» da kâfi tabir 
değil. Teklif alınacak da ne olacak? Her halükârda 
bunun açıklığa kavuşturulması lazımdır. 

Sayın Başkanım, 2490 sayılı Kanun 60 - 70 mad
delik bir kanundur. Bunu tamamen burada uygula
mıyoruz... 

»BAŞKAN — O da değişiyor zaten, yakında o da 
değişecek. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — BÜr taraftan da 
değişiyor. Binaenaleyh, bunun yerine bir şeyler koy
mak lazım. Hiç değilse, bu hususta, özellikle bina 
yaptırmakta en yetkili organ İmar İskân Bakanlığıdır, 
2490 sayılı Kanunun çeşitli dertlerini görmüştür. 
Bunun yerine uygulanacak hüküm'lerin en iyisini orası 
takdir eder. Bir yetki maddesi verilmesi zorunlu 
görünmektedir. Yalnız bu madde ile ilgili değil, bun
dan evvelki maddeye de atıf yaparak arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 

— Sayın Başkanım, brifingde arz ettiğim gibi, Bakan
lık bu sosyal konut konusunda yılda 1 500 konut bi-
tirememiş durumda; ama bu kanunun mahiyeti ve 
şekli ayrı. Sayın Paşamızın buyurduğu gibi, «ihale» 
dendiği zaman Bakanlık müşkül durumda kalacak
tır. «Teminat hariç» deniyor. Teminata esas da, bir 
keşif gerek. İhale olarak senede 100 bin, 200 bin 
'konut inşaatıyla karşı karşıya kalacak bu Bakanlık 
ve bunun keşiflerini yapacak. Simdi ben Komisyon 
üyelerine onu soracaktım1: «İhale» dendiği zaman, 

peki bu proje tiplerini kim hazırlayacak? Çünkü 
biz daha evvel Hükümet teklifinde düşündük ki, bir 
meczedelim. Mesela bize gelen kooperatif veya şirket 
kendi keşiflerini, projelerini, pazarlama dosyalarım, 
her şeyini getirsin, biz onları görelim. Belki, karte'l-
leşir, tröstleşir, şirketlerden korkulabilir. Doğ
rudur, bu dedikodular yapılabilir; ama senede 
300 bin, 350 bin konutu amaç edindiğimize göre, 
Sayın Küçükahmet Paşamızın buyurduğu gibi, bir 
suples getirilmezse, Paşamın dedikleri gibi, «ihale» 
tabiri de kullanılsa, biz çok sıkışık durumda kala
biliriz. Bugün sosyal konut olarak 1 500 - 2 000 ko
nutu yapamamışken, bütçede parası olsa dahi, ihale 
yoluyla müteahhitlerle ihtilafa düşmüş iken, 200 bin, 
300 bin konutu bizim projelendirip, keşiflerini ya
pıp, ihale edebilecek duruma gelmemiz amaç edini
yorsa burada, o zaman çok zor durumlara düşebiliriz 
ve hakikaten, Paşamın buyurduğu gibi, bunun neyi 
ifade ettiğinin belirtilmesi gerekir. O bakımdan tak
dirlerinize arz ediyorum. 

iBAŞKAN — Yalnız, biz bu projelerin de Bakan
lık tarafından yapılmasına taraftarız. 

İMAR ve İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Emredersiniz. 

İBAŞKAN — Bir taraftan da teşkilatını da ona 
göre genişletecek Bakanlık. Kaldı ki, tipler muayyen 
tipler teşekkül edecek; kaç tip yapılacaksa, 60 met
rekare, 75 metrekare, 85 metrekare, 100 metrekare, 
işte onlar muayyen tiplerdir; aşağı yukarı her yerde 
aynı yapılacaktır. Bunu şimdiki kadrosuyla yapamı
yorsa yeni bir kadro oluşturması gerekir elbette. 
Müteahhitlere bırakırsak, dediğiniz gibi, bu çok bü
yük mahzurlar doğurur. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Sayın Başkanım, şimdi biz bitirmek üzereyiz. İşe 
başladığım zaman dikkatimi çeken, zatı âlinizin de 
çekmiştir, Türkiye'nin her yerinde, «İmar ve İskân 
Bakanlığının sosyal konutları» denildiği zaman, af 
buyurun, en biçimsiz görünenleridir - bunu üzülerek 
söylüyorum - sıvasıyla, görünüşüyle hep aynı tip; 
depremde de böyle. Vatandaş içine girmiyor; çün
kü ihtiyaçlarını karşılamıyor. 

iŞimdi, biz bu araştırmayı bitirmek üzereyiz; kon
kura çıktık. Hem Âfet İşleri, hem Mesken Genel Mü
dürlüğü alarak Türkiye'de 6-7 bölgeye göre, icabında 
köylünün de ihtiyaç duyduğu projeler geliştiriyoruz. 
Ama herhalde «ihale» tabirine bir açıklık getirilmesi 
gerekiyor. Çok zor durumda kalabiliriz. 
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Kanun böyle çıktıktan sonra Bakanlığın reorgani-
zasyonu için acele bir teklif ta'kdim edeceğiz. 

BAŞKAN — O halde bu maddenin de yeniden 
düzenlenmesi gerekecek. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunun tavzihine 
ihtiyaç var efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, mesela birçok banka çıkar, 
«2490 sayılı Kanuna tabi değildir» der; ama neye 
tabidir? Onun kendisine göre bir yönetmeliği vardır. 

ıMaliye Bakanlığı Temsilcisi arkadaşımıza soralım. 

ORHAN ARIKAN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Balkanım, gerçekten, Türkiye'de, belirttiği
niz gibi, 2490 sayılı Kanuna tâbi olmayan pek çok 
kurum vardır. Bunlar genellikle bir yönetmelik çı
karırlar, 2490 sayılı Kanunun hükümlerini yumu
şatırlar. Yani, teminatı azaltırlar veya «ihale edip et
memekte serbesttir» şeklinde kayıtlar getirirler ve iş
ler yürür. Binaenaleyh, burada da «2490 sayılı Kanu
na tabi olmadan yönetmelikle düzenlenir» şeklindeki 
bir ifade sorunu çözer teknik olarak. Tatbikatta, me
sela Sayın Emla'k ve Kredi Bankası Genel Müdürü 
yanımızda, onlar da tabi değil 2490 sayılı Kanuna; 
fakat işlerini bir yönetmelikle yürütüyorlar pek alâ. 

ıBAŞKAN — O halde «teminat ile ilgili hüküm
ler hariç» değil; 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununa tabi değildir; hazırlanacak filan yö
netmelikle yürütülür» şeklinde düzenlenmeli. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, Müsteşarım 
da izahat versin, eğer açıklamalarını uygun görürse
niz, belki bunu büyük ölçüde kâfi de görebiliriz. 

BAŞKAN — Buyursunlar. 
MAZHAR HAZNEDAR (imar ve iskân Bakan

lığı Temsilcisi) — Sayın Balkanım, Maliye Bakan
lığı Temsilcisi arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 

Türkiye'de 2490 sayılı Kanuna tabi olmayan pek çok 
müessese var. Özel kanunlarında sadece bu tabir var
dır ve «2490 sayılı Kanuna tabi değildir» der ve on
lar burada ifade edildiği gibi - biraz sonra okuya
cağım - yönetmelikle ihale şartlarını düzenlerler. Ni
tekim, bunda da var efendim: «İmar ve iskân Ba
kanlığındaki ihale ve yeterlik belgesi kurullarının 
çalışması, ihale öncesi ilanların yapılması ve diğer 
genel esaslar yönetmelikle saptanır» denilmektedir. 

Yalnız, Sayın Orgeneralimin biraz evvel ifade et
tiği endişeye ben de katılıyorum. Burada «ihale yo
luyla seçilecek kamu 'kuruluşlarına veya özel kuru
luşlara verilir» tabiri var. Bu «seçilecek» tabirinin 

buradan kaldırılması, zannederim konuyu halledecek
tir. «İhale yoluyla kamu kuruluşlarına veya özel mü
teahhitlere verilir» yani «ihale edilir» şeklinde kal
ması, sanırım bütün endişeleri ortadan kaldırır. 

IBAŞKAN — «Konut ve işyeri inşaat işleri ise 
ihale yoluyla seçilecek kamu kuruluşlarına...» değil 
mi? Orayı söylüyorsunuz. 

MAZHAR HAZNEDAR (imar ve iskân Bakan
lığı Temsilcisi) — Evet efendim, ona işaret etmişler
di. 

IBAŞKAN — Yalnız, ondan sonra da devam edi
yor; «İhaleler teklif alma yöntemiyle birim fiyat ve
ya anahtar teslimi fiyat esasına göre yapılır. Seçe
nekli teklif de verilebilir. İhaleler, teminat ile ilgili 
hükümler hariç, 2490 sayılı Kanuna tabi değildir...» 
Onların da değişmesi lâzım. Teminatı neye göre yatı
racak? 

IMAZHAR HAZNEDAR (imar ve iskân Bakan
lığı Temsilcisi) — Efendim, aşağı yukarı bütün o 
kuruluşların tümünde teminatlar bu sisteme göre 
alınır; yani, «ona tabi değildir der, gene de alınır. 
Mesela, ben iller Bankası Genel Müdürü idim; il
ler Bankası Kuruluş Kanununda da aynı tabir var
dır; fakat bütün usuller genellikle gene 2490 sayılı 
Kanuna paralel olarak bir yönetmelikle düzenlen
miştir; teminatlar da bu esasa göre alınır. Bunun 
kalmasında bir mahzur yok gibi görünüyor. 

(BAŞKAN — Mademki burada böyle bir tered
düt doğdu; şu «Konut ve işyerlerinin inşaat işleri ise, 
ihale yoluyla seçilecek kamu suruluşlarına» falan 
diye; değişmesi lazım. Arkadaşlarımız biraz daha 
otursunlar, oraya daha uygun bir cümle bulsunlar ve 
sonundaki gibi o yönetmeliğe atıf yapılarak, onunla 
halledileceğini açıkça belirten bir tabir bulsunlar, 
önümüzdeki birleşime yetiştirsinler. 

O halde 9 ncu maddenin de Komisyona iade tek
lifini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
;Kamu Konut Fonu : 
MADDE 10. — 1. BU Kanunla öngörülen hiz

metlerin gerçekleştirilmesi için Türkiye Emlalk Kre
di 'Bankasında «IKamu Konut Fonu» adi ile 'bir fon 
kurulur. Kamu Konut Fonu aşağıdaki kaynaklardan 
oluşur1: 

a) Her yıl Bütçe Kanunu ile bu fona aktarılmak 
üzere, 'Maliye Bakanlığı bütçesine, gider bütçesinin 
yüzde beşinden (ı% 5) az olmamak üzere konacak 
ödenek; 

— 541 — 



M. G. Konseyi B : 60 2 5 . 6 . 1 9 8 1 0 : 2 

b) Fon varlığına aktarılan kredi faizleri; 
c) IKamu Konut Fonunun Bakanlar Kurulun

ca tespit edilecek ihtiyaçlarına göre, bu maddemin 1 
nci fıkrası f(a) ve (b) bentleriyle oluşturulan gelirle
rin en çak yüzde yirmibeş ı(% 25) oranında Maliye 
'Bakanlığının »saptayacağı koşullara göre ve Hazine
nin kefilliğinde, Türkiye Emlak Kredi Bankasınca 
Kamu 'Konut Fonu adına çıkartılacak Toplu Konut 
tahvillerinin satış hasılatı; 

d) ıBu 'Kanun uyarınca inşa edilen konutlardan 
hak sahibine devri yapılamamış olanların ve işyer
lerinin .satış v.b. gelirleri; 

e) ıKamu Konut Fonu adına alınabilecek bağış, 
yardımlar v.b. gelirler; 

f) 'Hazine arsaları üzerinde yapılan konut ve iş
yerlerinin arsa bedelleri. 

2. IBu maddenin 1 nci fıkrası (a) bendine göre 
ayrılan ödenek mali yılbaşından itibaren yılı içinde 
üçer aylık dönemlerin başında, Maliye /Bakanlığınca 
Kamu Konut Fonuna aktarılır. Toplu Konut Tah
villerinin satış hâsılatı aynı dönemlerde Kamu Ko
nut Fonuna yatırılır. 

'BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde görüş be
lirtecek yahut söz almak listeyen var mı?.. Yoktur. 

ilO ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum;: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okuyunuz!: 
Kamu Konut Fonunun IKullanıılması : 

MADDE 11. — /Kamu Konut Fonunun kaynak-
rından ve her türlü gelirlerinden yılı içinde; 

1. Toplu konut yerleşnıe alanlarındaki arazi ve 
arsaların 'kamulaştırılması veya devri için yüzde oni-
kiden l('% 12) az olmamak üzere, 

2. Toplu ıkonut projeleri ile ilgili her türlü alt
yapı ve üstyapı projelendirme hizmetleri ve inşaat 
işleri için; yüzde yetmişten '(% 70) az olmamak üze
re, 

3. Toplu konut inşaatlarında kullanılan malze
me, yapı elemanı ve araçlar üreten sanayi ve inşaat 
kuruluşlarına, yatırım, işletme ve teçhizat kredisi; 
Türkiye 'Emlak Kredi 'Bankası, sosyal güvenlik ku
rumları ve yerel yönetimler tarafından toplu konut 
yapımıyla ilgili olarak kurulan inşaat şirketlerine ser
maye ve işletme kredisi olarak, yüzde beşten (% 5) 
fazla olmamak üzere, 

4. Kamu kuruluşlarınca veya destekleyecekleri 
özel kuruluşlarca konutla ilgili proje, standart ve tek
nolojilerin, yapı ve tesisat gereçlerinin araştırılıp ge
liştirilmesi, enerji tasarrufu sağlayıcı ve çevre kirlen

mesini azaltıcı araştırmalar için; yüzde üçten >(% 3) 
fazla olmamak üzere, 

5. Yapı tasarrufu hesaplarına teşvik primi ve 
yapı tasarrufu kredilerine faiz farkı olarak; yüzde 
ondan ı(% 10) fazla olmamak üzere. 

Tahsis yapılır. 
BAŞKAN — 'Bu madde hakkında »söz almak is

teyen var mı?.. 
'Buyurun Sayın 'Bakan. 

(İMAR VE (fâKlAN IBIAKIAM ŞERİF TÜTEN — 
Sayın Başkanını, burada iki konuda bizim tereddütü-
müz var. Birisi, bu 5 nci fıkrasında, «Yapı tasarrufu 
hesaplarına teşvik pirimi ve yapı tasarrufu kredi
lerine faiz farkı olarak % lO'dan fazla olmamak 
üzere» diye bir tabir var. iŞtimdi bu, kanununun di
ğer maddelerinde de görülecek; konutu teşvikin esas
ları, arz »ettiğim gibi uzun vadeli, düşük faizli kredi. 
Bir de, yapı tasarrufu hesabı açan vatandaşın, bu
günkü ölçülerle en az 200, 300 bin lirayı peşin, 'ban
kada toplayacağını düşündüğümüze ve ondan sonra 
da büyük bir meblağı 'borçlanacağını kabul ettiğimi
ze göre, eğer enflasyon ve pahalılaşma büyük öl
çüde giderse, bu teşvik manasını kaybediyor ve va
tandaş «Bu topladığım para, değerini kısa zamanda 
kaybedecektir» endişesiyle konuta yanaşmıyor ve 
sadece bankerlere gidiş meydana geliriyor. 

Şimdi burada % 101a bunu tahdit ettiğimiz za
man, devlet vatandaşın bu mükellefiyetle karşısına 
çıkıyor; ama % 10 fon, fonun % 10'u bittiğinde 
vatandaşa o zaman bu fonu kullanan hakanlık veya 
Yüksek Kurul, «% 10 bitti; bundan sonrayı ben ga
ranti edemem; faiz iadesi gibi ve teşvik primi gi
bi edemem» dediği zaman, o tasarrufu yapan, ya
pı tasarrufuna geçen vatandaşın itimadı sarsılabilir. 

O iti'barıla biz diyoruz ki, acaba bu 2 inci mad
dedeki toplu konut projeleriyle ilgili her türlü alt
yapı ve üstyapı projelerine hizmet ve inşaat işleri 
için '% 70'in yerine, inşaatların arkasına bunu da 
eklemek suretiyle «Teşvik primi ve yapı tasarru
fu» deyip, bunun ikisini birlikte '% 80'e çıkartsak da, 
% 10'la tahdit etmesek. Çünkü, hem yapıyı, hem 
de tasarrufu teşvik aynı ölçü içinde mütalaa edile
mez mi, Devleti müşkül durumda bırakmamak için? 
Veya bu % 10'u o zaman % 60'a indirip, 20'ye çı-
karnlamaz mı? Yani '% 10 tahditi bazen çok az ola
bilir ve Devleti verdiği sözden müşkül duruma çıka
rabilir. ©ir endişem bu. 

İkincisi de, Sayın Saltık Paşamızla da öngörüş-
me yaptık. Maliye Bakanımız buna razı idi, bu dep-
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remle ve afetle karşı karşıya bulunduğumuz durum. 
Sayım Başkanım, zatıâliniz de biliyorsunuz, vilayet
lere gitmekten çekiniyorum, bugün zatı devletlerini-
ze de belki ,en çok kararnameyi bu konuda biz im
zalatıyoruz, «Afete maruz bölgeler» diye. 

BAŞKAN — Türkiye'nin her-tarafı afete maruz 
bölge oldu. 

İMAR VE İSKÂN IBAK1AWI ŞERÎF TÜTEN — 
Maalesef, bir sürü bina, kaymaya maruz. Allah gös
termesin, depremler olmuş ve şu ana kadar Afetler 
Kanunu çıktığından bu yana, hatta 60 bine yaklaştı. 
Bu 'kanuna göre Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edil
miş, vatandaşın hak sahibi olduğu 60 bine yakın 
konut borcu var. Devletin. Her biri 1 milyon olsa, 
60 milyar lira ediyor; ki d milyona altyapısı ide çı
kartmak mümkün değil, en az 60 milyar lira bugün 
borçluyuz. 

Geçen gün Amasya'da da dediler ki, «Şu köyde 
100, şu köyde 200 alacağımız var ki kaç senedir köy
lü bekliyor; fakat şurada '6 tane bina var ki taşın al
tında. Onları kaldırdık, bunları hiç olmazsa acele ya
pını» dediler. 

Yapamaz durumdayız Sayın Başkanım maalesef, 
bu sene bütçeye de az para konduğu için. Vaktiyle 
âfetler için bir fon vardı; ama çıkan kanunda, Sa
yın Saltık Paşama da notları arz ettim, 50 kuruş çık
mış sigara paketi başına, ağır alkollü içki başına da 
şu kadar kuruş. Halbuki, o zaman yaprian zamlar 
% 10 şeklinde çıksaydı.. Bugün 1 milyar lira topla
nıyor senede; kanun çıktığı zaman 1 milyar lira çok 
para idi; ama bugün 1 milyar lira hiçbir şey ifade 
etmiyor, 1 000 tane ev ifade ediyor; 60 bin ev bor
cumuz var. 

O bakımdan müşkül durumdayız. Yeni bir kanun 
sevk edilse, «Bundan sonra, ağır alkoHlü içkilerle, 
sigaraya yapılan zammın '% 10'u Afetler 'Fonuna 
aktarılır» dense sorunu çözüyor. Yani o zaman ÜÇ 
dört sene içinde azami, bu borçlarımızı öderiz; va
tandaşlarla işbirliği halinde sıkı bir çalışmaya gire
riz; ben buna hazırım, çözebiliriz. 

Eğer böyle bir kanunu kamuoyuna karşı yeni bir 
zam görüntüsü şeklinde kabul buyurmazsanız, ge
tiririm, emrederseniz; o, sorunumuzu çözebilir. Ol
madığı takdirde, burada «Bu fonun % 5'i» de den
diği zaman, ki bugün 1 trilyon 500 milyar civarında; 
seneye 2 trilyon olacağını düşünürsek % 5'i 100 mil
yar ediyor; bunun % 5'i 5 milyarı tutuyor; her yıl 
5 milyar garanti, hiç olmazsa konut fonuna, deprem 
fonuna buradan bir aktarma yapabiliyoruz. ıBütçe-

den, 1,5 milyardan fazla alamıyoruz. 1 milyar bir ge
liri var, 2,5 milyar lira. Bu yılkı tıkanıklığımız da 
oradan geliyor. Biz hani «iNaçar» derler Anadoluda, 
naçar kalmış olarak, aklımıza, şu kanun çıkarken, 
kamuoyunda yeni bir dalgalanma yaratmadan, hiç 
olmazsa bunun yılda asgari 5 milyarı, yani «'Bunun 
% 5'i, afetlerle ilgili konut yapılmak üzere» kaydı 
konmak suretiyle i(o da konut olaoağına göre, dolayı-
siyl'e konut inşasına yardımcı olacağına göre) bir 
fıkra eklenmek suretiyle acaba hal çaresi düşünüle
mez mi? Bu vesileyle kamuoyunda yeni bir dalga
lanma yaratmadan bu imkânı doğururuz diye düşün
düm. Yoksa, aksi hal bizim için daha iyidir. Mese
lâ, yapılan zamların ı% 10'u bize en az 10 milyar 
sağlıyor, belki daha fazla; ama o yeni bir şey yara
tır. Hükümet içinde de bunu nasıl geçiririz bilemiyo
rum. 'Bunu da bu şekilde düşündük. Yarın böyle bir 
kanunu getirme imkâm doğduğunda, o kanunda 
«Toplu konut kanununun şu maddesinin şu fıkrası 
kaildırılmıştır» deriz. O zaman, o fon kendisini işlet
meye başlar diye düşündük. ıSayın Başkanım. 

BAI$KAN — Bunu Komisyon düşünsün, teem
mül etsin. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
bu konut fonuna 2 trilyonluk bir bütçede yuvarlak 
rakamla % 5'ten 100 milyar vereceğiz. Şimdi tek
lif edilen, 'bunun 5 milyarını da buradan bir başka 
fona verelim. Nasılsa o para bütçeden çıkacağına gö
re, her sene zannediyorum İmar ve Iskan Bakanlığı
mızın bütçesinde bu maksatla 1.3 milyardır 19811'de, 
burada kanunun bütünlüğünü bozacağına, yüksek 
tensipleriniz . olursa, buna «Peki» denildiği takdirde 
bir hesap sonunda, buraya 95 miyar veririz, 5 mil
yar oraya veririz. 

IBASKAN —'Bütçe Kanunu çıkarken.. 
BMEKILÎ AMURJAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHİMET 

dBütçe-'Plan Komisyonu 'Başkanı) — Bütçede bu 
denilen dedikoduların hiçbiri de olmaz ve bütçe ya
pısına, kanuna, nizama da çok daha uygun olur. 
Fondan fona da aktarmanın 'önüne geçilir. 

İMAR VE fbSKÂN IBAKAİNI ŞER'ÎF TÜTEN — 
Bugün için hiçbir endişemiz yoktur efendim; ama 
ben yarını düşünüyorum. 

.BAŞKAN — Hayır, zaten, «% 5'ten az olma
mak üzere» diyor. % 6'da olur, % 5,5'da olur me
sela. % 5 diye sınırlamamış. 

İMAR VE İSKAN IBAIKANT ŞERİF TÜTEN — 
Bugün için hiçbir endişemiz yok Sayın Başkanım. 
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Yani bizler, sorumluluk zatı âlilerimde olduğu sürece; 
ama ben yarını düşünüyorum. Yarın hükümetler bu
nu ne hale getirirler? 

İBAŞKAN — Düşünmek mecburiyetinde; bu âfet 
işleri her gelen hükümetin başını ağrıtan birinci ko
nu olmuştur. Allah vermesin, bir zelzele olur, su bas
kını olur ki, bugün ülkemizde sık sık olan bir şey, 
buna bir çare bulmak zorunda her gelen hükümet. 

Evet, Küçükahmet'in dediği gibi de olur. Yani 
buna hiç dokunmadan, bütçe yapılırken, bütçe gö
rüşülürken, o zaman orada yapılır, 

(Maliye Bakanlığı Temsilcisi ne der acaba? 

ORMAN ARTKAN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Başkanım, gider bütçesıinin en az % 5' 
inin ayrılacağı ifade edilir. Çünkü, gider bütçesıinin 
% S'i ayrıldığı takdirde onun hepsi buraya gelecek; 
o madde öyle kalırsa, onu 95'e indirmemiz imkânı 
olmaz, onu 100 olarak vermemiz gerekir. O zaman 
Sayın 'Bakanımızın ifade ettiği 'gibi buradan bir aktar
ma söz konusu; ama oradaki % 5 kaydımı daha aşa
ğıya indirirsek, o zaman mümkün olur. 

BAftKİAN — Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu yaklaşımlarda bütçeyi nihai olarak hesap edip, 
hükümete kabul ettirecek olan Maliye Bakanlığıdır. 
Maliye Bakanlığı bu tür aktarmalarda rahatlık du
yar. Çünkü nasılsa buradan veriliyor diye gelecek se
nenin bütçesinde 'afet fonuna bu sene 1,3 milyar ve
rildiyse 500 milyonla iktifa etmek imkânunı bulabi
lir. 

•O bakımdan, meseleye 'Küçükahmet'in baktığı 
açıdan yaklaşırsak, Sayın Bakanımın buyurduğu gi
bi, ya bir kanun değişikliği yaparak, tekel maddele
rindeki zam miktarlarını (Kuruş, lira ile değil) de
ğiştirerek yüzdelere 'bağlayalım veya önümüzdeki 
yılın bütçesi 'içerisinde buna imkân arayalım. Bu ka
pı burada açılırsa, 'bu takdirde - bundan evvel dev
let memurları konut inşaatı için de aynı öneride bu
lunulmuştu, «Bir kısmıyla da devlet memurlarının 
konutlarını yapalım» demişlerdi - bundan sonra hep 
böyle kısım kısım bu fon dağılır endişesindeyim. ıKa-
nunu ele almakta fayda olduğu kanaatindeylim. 

Arz ederim. 
'Kaynak tahsisi kanununu yeniden ele alalım;. 
BAŞKAN — Hakikaten onu da konuştuk biz,. 

memur konutlarına da buradan ayırırsak; ona ayır, 
buna ayır .sıfıra düşüyor. 

Buyurun Komisyon. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihti
sas 'Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, ayrıca, 
izin verirseniz, Sayın Bakanımın belirttikleri gibi, 
% 70'idi malumları konut inşaatına ayrılan fon. Bu 
son teşvik primi ve yapı tasarrufu kredilerinin de 
bu bölüme aktarılarak % 80 olmasını öneriyorlar. 
Bunu düzenlerken düşüncemizi ve dayanak noktalar 
rımızı arz edeyim müsaade buyururlarsa. 

% 70'ten az olmamak üzere konulmuştur, % 70' 
den az olmayacak. Ve 5 nci fıkrada belirtilen yapı 
tasarrufu hesaplarına teşvik primi ve yapı tasarrufu 
kredilerine faiz farkı olarak verilenler de % 'lO'dan 
az olmayacak. 

Yapılan hesaplamalara göre Sayın Başkanım, bu 
yapı tasarrufu kredilerine verilecek faiz farkının 
(20 yıllık kesit hesabı yapılmıştır) yeteceği kanaatin
deyiz. Ayrıca bunu takviye eden başka bir husus da
ha var. Sayın Bakanım gayet iyi bilecekler, teşvik 
primini zatı âlilerine de ısundük; bu, vatandaşın he
sabına bankada yatırılacak bir para olarak değil, bi-
lahara hesabından düşülecek malumları. % 10 teşvik 
priminin bu hale getirilmesiyle bu daha da güçlen
miştir ve % lO'dan ilerikıi yıllarda büyük meblağlar 
birikecektir. Onun için «% lO'dan fazla olmamak 
kaydıyla» dendi ve bu '% lO'dan artanlar, teşvik pri
mlinin bu hale 'getirilmesiyle de 2 nci fıkrada belirtıi-
len % 70'e ilave edilecektir. 

Arz ederim. 

EMEKLİ AMİÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — iSayın Başka-
nım, bu konuda Sayın Balkanımız çok haklı bir nok
taya değinmiştir. Faiz farkına, sahip olmamız müm
kün değildir. Bu rakam büyük olduğu takdirde bu 
sistem külliyen işlemez. Onun için fondan ödenecek' 
faiz oranının konut için ayrılan rakamla bir arada 
mütalaa edilmesi lazımdır. Her no kadar burada 
«% 70'den az olmamak üzere» diyorsak da, diğer
lerini de öyle yüzdelere ayırdık ki, % 70'den fazla 
olması da mümkün değil bunun. Çünkü hep topla
mı yüzde yüz ediyor. 

Bu nedenle, mutlaka bunların bir arada alınıp (2 
noi madde ile 5 noi maddenin alınıp), «'% 80 den az 
olmamak üzere» deyimini ikisi için kullanmakta zo
runluluk vardır. Bunlar tamamen birbirine bağlı he
saptır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAZHİAR HAZ'NEDİAR (lîmar ve iskân Ba

kanlığı Temsilcisi) — Efendim ben de aynı istikamet
te takviye etmek için söylüyorum; eğer bu % 10 
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(hesapları tetkik etmediğimiz için bir şey söylemek 
kabil değil) faiz farkı ve teşvik primini karşılayacak -
miktarda ise, o zaman % 80'min iç'inde mütalaa 
edilmesinde hiçbir mahzur yok. Çünkü o bir yük 
getirmez. Eğer değilse, o zaman büyük tehlike doğu
yor; çünkü devletin taahhüdünü yerine getirememe
si gibi bir hadise ortaya çıkıyor. 

ıBen ilaveten bir noktayı daha ifade etmek isti
yorum. Efendim, çak iyi bileceksiniz, enerji tasar
rufu meselesi Türkiye için '(Türkiye değil bütün dün
ya ülikeıleri için) fevkalade önemli bir hadise halin© 
gelmiştir. Bakanlığımızın bir çalışması çok yakında 
netice vermek üzeredir, bu da binalardaki nsı yalı
tımı hadisesidir. Isı yalıtımında iki durum var; mu
ayyen bir kesitten sonra yapılacak oîan konutlarda 
muayyen tedbirlerin alınması, bir de bundan evvel 
yapılmış olan konutlarda bazı tedbirler getirilmesi 
hadisesi var. 

Yalnız bir binada camları çift cam yapmak su
retiyle muazzam miktarda ısı tasarrufu temin 'edile
bilmektedir. Yakıt bedellerindeki aşırı artış nedeniy
le birçok mal sahibi 'bu yola gitme temayülünde ve 
isteğki'dedir. Yalnız kredi meselesi karşımıza bir so
run olarak çıkmaktadır. 

Biz bundan evvelki düzenlemede bu % 3 araş
tırma için ayrılmış olan payın dçine bu maksatla ya
pılacak talepleri 'karşılamak üzere bu fondan bu 
maksatla da kredi verilebileceği hususunu getirmiş 
idik. 'Fakat bu düzenlemede maalesef mevcut değil. 
Eğer tensip buyurulursa, bunun da buraya dahıil ol
ması, % 70 veya ı% 80'lerdn içinde bunun da müta
laa edilmesi Türkiye açısından, özellikle enerji ta
sarrufu açısından fevkalade önemli bir hadise ola
caktır. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — ıBunu dağıta dağıta sıfıra indirece

ğiz galiba. Onu yapsın, ama başka yerden bulsun; o 
araştırmayı, geliştirmeyi yapsın. 

MAZHA'R HAZNEDAR (İmar ve İskân Bakan
lığı Temsilcisi) — Araştırma değil efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Fiilen yapımı 
için istiyorlar. 

BAŞKAN — O zaman zengin bir kişiye de mi 
vereceğiz bunu? 

ıMAZHAR HAZNEDAR (llmar ve İskân Bakan
lığı Temsilcisi) — Efendim şöyle arz edeyim müsaa
de ederseniz : 

Şimdi yeni yapılacak binalarda bu husus nazarı 
itibare alınacaktır. Yani orada ısı yalıtımı nedeniyle 
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harcamalar, bundan sonra yapılacak binalar için bu 
fandan karşılanacaktır. 

BAŞKAN — lEslkıi binaları olanlardan kime vere
ceğiz bunu? 

IMAZHAR HAZNEDAR (Umar ve iskân Bakan
lığı Temsilcisi) — Bütün vatandaşlara. Ankara'da 
kim varsa herkes alır. 

.'BAŞKAN — Olur mu öyle şey? Zenginli var, fa
kiri var; Olmaz bu. 

Sonra evine çift cam yaptırmak büyük bir kredi 
gerektiren bir şey de değildir. Kaldı ki o eski ev sa
hipleri de 95 bin liraya ev sahibi olmuştur, <60 bin 
liraya, 57 bin liraya ev sahibi olmuştur ve onun üç 
mislisini de kazanmıştır şimdiye kadar. Bırakın da 
artık bunu başka bir yerden bulsun yaptırsın. Bura
da yalnız Ankarayı düşünmeyelim; Erzurum'u var, 
Sivas'ı var. Nasıl karşılarız biz bunu? 

UMAR VE ISKAN BAKAM ŞERÎF TÜTEN — 
Enerji çok pahalı diye düşünmüştük; ama bunun ay
rı bir mevzuatla yapılması lazım, kredinin daha pa
halı bir kredi olması lazım. 

BAŞKAN •— Evvela şu ev konusunu halledelim; 
ev sıkıntısı var. 

O '% 10'la % 70'in birleştirilmesi mevzuunda ne 
diyorsunuz? 

IK'URMAY AUBAY CUMHUR EVCİL l(|thti-
sas 'Komisyonu Başkanı) — Birleştirilebilir. Zaten' o 
maksatla birbirini tamamlayacak şekilde düşünülmüş
tü. Sayın Bakanımın ifade ettikleri gibi her ikisi aynı 
maddede, 2 nci madde üçünde. 

'BAŞKAN — O zaman değişecek bu. 
IKÖRJMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhti

sas Komisyonu Başkanı) — «% 80'den az olmamak 
üzere» diyeceğiz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK tfMilli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle düzeltile
bilir: «Toplu konut projeleri ile ilgili her türlü alt
yapı ve üstyapı projelendirme hizmetleri ve inşaat 
işleri ile yapı tasarrufu hesaplarına teşvik primi ve 
yapı tasarrufu kredilerine faiz farkı için '% 80'den 
az olmamak üzere» diye iki cümleyi birleştirirsek da
ha iyi olur. 

BAŞKAN — «Toplam» olarak diye koymak la
zım; ikisinin 'toplamı % 80 oluyor. 

Yani, «Toplu konut projeleri ile ilgili her türlü 
altyapı ve üstyapı projelendirme hizmetleri ve İnşaat 
işleri ile yapı tasarrufu hesaplarına teşvik primi ve 
yapı tasarrufu kredilerine faiz farkı olarak toplam 
% 80'den az almamak üzere.» diyelim. 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü- | 
venli'k Konseyi Genel Sekreteri) — Diğerlerinde j 
«Toplam» demedik de.. 

ıBAŞKAN — Bunun ikisinin toplamı olduğu için. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK ((Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Diğerlerinde 4-5 
unsur var. 

•BAŞKAN — Nerede? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK ı(Milfli Gü

venlik İKonseyi Genel Sekreteri) — (Birinci 'fıkrada, 
«Toplu konut yerleşme alanlarındaki arazi ve arsala
rın kamulaştırılması, devri» deniyor bundan sonraki
lerde de ayrı ayrı unsurlar var. «Toplam» deyimini 
kullanmadık. 

ıBAŞKAN — 11 noi maddeyi yeniden okuyunuz 
efendim. 

«Kamu Konut Fonunun Kullanılması: 
ıMadde Tl. — Kamu Konut Fonunun kaynakların

dan ve her türlü gelirlerinden yılı içinde; 
'1. Toplu konut yerleşme alanlarındaki arazi ve 

arsaların kamulaştırılması veya devri için yüzde oni-
kiden (% 12) az olmamak üzere, 

12. Toplu konut projeleri ile ilgili her türlü alt
yapı ve üstyapı projelendirme hizmetleri ve inşaat iş
leri ile yapı tasarrufu hesaplarına teşvik primi ve yapı 
tasarrufu kredilerine faiz farkı için yüzde seksenden 
>(% <80) az olmamak üzere, 

3. Toplu konut inşaatlarında kullanılan malze
me, yapı elemanı ve araçlar üreten sanayi ve inşaat 
kuruluşlarına, yatırım, işletme ve teçhizat kredisi; 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası, sosyal güvenlik ku
rumları ve yerel yönetimler tarafından toplu konut 
yapımı yıla ilgili olarak kurulan inşaat şirketlerine 
sermaye ve işletme kredisi olarak, yüzde beşten I 
<% 5) fazla olmamak üzere, 

4. Kamu kuruluşlarınca veya destekleyecekleri 
özel kuruluşlarca konutla İlgili proje, standart ve 
teknolojilerin, yapı ve tesisat gereçlerinin araştırılıp 
geliştirilmesi, enerji tasarrufu sağlayıcı ve çevre kir
lenmesini azaltıcı araştırmalar için; yüzde üçten 
(% 3) fazla olmamak üzere, 

Tahsis yapılır.» 
BAiŞIKAN — «Az olmamak, çok olmamak» gibi I 

deyimler ileride çok zorluk çıkaracak. Çünkü, «•% 12* 
den az olmamak üzere» dedik, çok olabilir. «% 80' 
den de az olmamak üzere» dedik, çok olabilir. Bu- I 
nun ikisini çoğaltabilmek için •% 5 ile % 3'ü kıs
mak lazım. Zaten o <% 3 - ,% 5;>' OÜU) İneya I 
indireceğiz ki onları daha çoğaltabilelim? (Mesela | 
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% 85'e çıkarırsak bunu («Az olmamak üzere» de
dik, çoğaltabiliriz), % '85'e çıkarabilmek için ya ,% 5' 
kısacağız ya % 3'ü kısaoağız, mesela birinden 2, 
ötekinden 3 alarak falan oâacakki, çok zorluk do
ğurur bu. 

ORHAN ARIKAN {Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— ıSayın Başkanım, buyurduğunuz husus gerçekten 
doğru, ben bunu daha önce de arz etmiştim. iBu sı
nırlandırmaların bir amacı olması gerekir; aksi hal
de ileride çok sıkıntı yaratırlar. Bana kalırsa burada 
sınırlandırması gereken, sadece araştırmaya ayrıla
cak % 3, bir de yapı elemanları sanayiine ayrılma
sı gereken % 5'tir. Onun dışımdakileri hiçbir sınır
landırmaya tabi tutmasak takdire ve ihtiyaca göre 
düzenılesek daha iyi olur kanaatindeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Siz, «% 80, % 12» demeyelim 
diyorsunuz?1 

ORHAN ARIKAN (Maliye (Bakanlığı Temsilcisi) 
— Hiç zikretmeydim., 

ıBAŞKAN — Olmaz, o zaman hep araziye yatı
rırlar, altyapı ve üstyapı projelerine hiçbir şey kal
maz. Bu sene bütün bu parayı olduğu gibi arsaya 
yatıralum diyebilirler. 

ORHAN ARIKAN '(Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Belki ilik sene % 30, % 40 araziye yatırmak ya
rarlı olabilir, o ihtiyaç da duyulabilir Sayın (Başka
nım. 

ıBAŞKAN — İşte o zaman 'arsa spekülasyonu do
ğar. Onun iiçin kondu o. 

ıBenim demek istediğim, bunu tatbik etmek çok 
zor. ıNihayet % 1 falan oynanabilir, % #1 falan ya
pılabilir, yoksa % 85 yapılamaz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhti
sas Komisyonu 'Başkanı) — Evet Sayın Başkanım, 
% 10 varken bu daha müphemdi, % 10 da şimdi gi
dince bir miktar yapılabilecek. Ancak, buralarda 
harcanmayan paraların da o taraflara aktarılmasına 
imkân olsun diye «Az» veya «Çok» denmiştir. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — 11 noi madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı?.. Yok< 
(Maddeyi bu son okunan değişlik şekliyle oyları

nıza sunuyorum: .Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Hizmetler Karşılığı Ödeme Yapulması : 
IMADDE 12. — 1. İhaleye bağlanmış her türlü 

hizmetin yürütülüşünde işe başlarken teminat karşılı-
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ğı olarak avans verilebilir, İşlerin yürütülmesinde ge- I 
rekıli hak edişler ödedir. I 

'2. Altyapı proje ve inşaat işleri bir kamu kuru- I 
luşu tarafından yapılıyorsa protokolda belirlenecek I 
şartlara göre ödeme yapılır. 

3. Bu Kanuna göre yapılan ihalelerde sözleşme I 
süresinden önce iştin bitirilmesi durumunda, bir er
ken bitirme primi verilebilir. Bu ödüllendirmenin gün
lük miktarı, gecikme cezasının günlük miktarının bir 
buçuk (1,5) katını, toplam miktarı ise sözleşme be-
delenin yüzde üçünü <% 3) aşmayacak şekilde ve er
ken bitirilen işin büyüklüğüne göre tespit edilir. Süre 
uzatılmalı işlere bu prim verilmez. 

4. Avans miktarları, her türlü ödemenin yapılış 
şekli ve ısözleşme süresıimden önce işi bitiren müteah
hitlerin ödüllendirilmesıyle ilgili esaslar hazırlanacak 
bir yönetmelikte gösterilir. 

5. Bu (Kanundan yararlanma durumunda olan 
kooperatif, kooperatif birliklerdi ve sosyal güvenlik I 
kurumlarının mimarlık ve mühendislik proje giderleri 
kendilerine aittir. Alt ve üstyapı inşaat 'işlerini kendi 
inşaat şirketleriyle, emaneten veya ihale yoluyla mü-
taahhitler aracılığıyla yürütürken yapacakları harca
maların Kamu Konut Fonundan karşılanma ve kre
dilere dönüşme biçimi, yönetmelikle belirlenir. I 

IBAŞKAN — 12 noi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?..-

Buyurun. 
MÂZHAR HAZNEDAR (tmar've İskân Bakan

lığı Temsilcisi) — Saym Başkanım, maddenin üçüncü 
fıkrasının son kısmında «süre uzatmalı işlere bu prim 
verilmez» deniyor... 

BAŞKAN — Mesela 6 ay daha uzatıldı, 6 ayda 
bitirmedi de 5 ayda bitirdi, onu mu kasdediyor? 

MAZHAR HAZNEDAR (imar ve iskân Bakan
lığı Temsilcisi) — Hayır ef endim.' 

Ben şöyle anladım, eğer yanlış anlıyorsam Sayın I 
Komisyon tashih etsin. 

'Bir işi ihale ediyoruz, süresi iki sene. İki sene 
içinde biterse ve erken bitirirse ödeme primi alacak. 
Ancak iki sene yerine iki buçuk senede biterse, gecik- I 
me müteahhidin kusurundan tevellüt edilebilir; bu I 
gecikme idarenin kusurundan ortaya çıkmış olabilir. 
İdarenin kusurundan veya fevkalade bir halden or
taya çıkan bir gecikmeden dolayı müteahhidi bir nevi 
cezalandırma yoluna gidilmesi bence doğru değil. 
Ayrıca müteahhitlerin bu konuda idareyi fevkalade I 
büyük baskı altında tutmaları bahis konusu olabilir; 
«siz sebebiyet verdiniz bu işe» diye. Onun için, ma- | 

demki bir prim esası getirilmiştir, müteahhidin ku
surundan tevellüt etmeyen, zamanından evvel bitiril
miş bütün işlere teşmil, edilmesi doğru olur diye dü
şünüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCtL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, burada 
esas, sözleşmede belirtilen süreden önce işi bitiren 
müteahhidin ödüllendirilmesidir. Sayın Müsteşarı
mızın belirttikleri gibi, bu ilave süreler müteahhidin 
kusurundan dolayı olursa zaten ona herhangi bir 
prim verilmeyecek. Ancak «idareden olursa» deni
yor; fakat tabii idarenin de bu kusurları müteahhit
lerden görevini uygun yapanları ödüllendirmeyi yap
mamaları lazım, idareden bu tür şeyin gelmemesi la
zım. Şimdiden idarenin yapabileceği aksaklıklara ka
nunda prim verme esasını getirirsek, idarenin birçok 
yönlerinde, birçok aksakliklardan dolayı birçok şey
ler olabilecektir, her şey için benzer şeyler getirilme
sini gerektirebilir ve bu çok da yaygın olabilir. O 
nedenle, prensip olarak idarenin müteahhitlerin nor
mal çalışmasını geciktirici bir işlem veya harekette 
bulunmasını kabul etmeyi kanunun metni içine it
hal etmek uygun görülmemiştir. 

Arz ederim. 

IBAŞKAN — Bunu zaten biz yönetmelikte belir
teceğiz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Sayın Başkanım, «tabii afetler dışında süre uzat
malı işlere bu prim verilmez» dense her halde daha 
adil olur. Çünkü bir tabii afet olabilir ve o yüzden 
inşaatın mecburi orada durmasını idare de istemiş 
olabilir. O zaman Sayın Albayımın dediği doğrudur. 
Bu, idareyi de biraz sürate sevk ediyor, yani «sen de 
gecikmeye sebebiyet verme» demek doğrudur efen
dim. Ama bir tabii afet olursa (ne idarenin ne de 
müteahhidin elinde değil) tabii afetten sonra da bu 
adam hakikaten çok hızlı çalışıp işi bitirirse mesele 
yok. Onun için bunu bir tabii afetle tahdit edersek 
belki daha adil olur. 

BAŞKAN — Burada, «erken bitirilen işin bü
yüklüğüne göre tespit edilir» deyip bıraksak, ondan 
Sonra bunu yönetmelikte belirtsek olmaz mı? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Evet, var yönetmelikte. 

BAŞKAN — «Avans miktarları, her türlü öde
menin yapılış şekli ve sözleşme süresinden önce işi 
bitiren müteahhitlerin ödüllendiriknesiyle ilgili esas-
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lar, hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir» şeklinde 
yönetmelikte onu tespit edelim. 

Burada süre böyle afdtten dolayı olur; erken kış 
bastırır, bazan Ekim ayında dona başlıyor, halbuki 
ta Aralıkta olması lazım, o bölgede birdenbire kış 
erken bastırıyor ve yapamıyor adam, ne yapsın yani, 
duruyor inşaat. 

'Buyurunuz Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(IBütçe - Plan 'Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, inşaat işlerinde süre uzatımı Türkiye'de en çok 
dejenere edilmiş işlerden biridir. Bunu afetlere de bağ-
lasak hal çaresi yoktur. Bir tarihte Ordu Yardımlaş
ma afet halinde fevkalâde borç verdi ve borç talebi 
bir yerden toplu olarak geldi (Müsaade ederseniz ye
rini söylemeyeyim); fakat yaptığımız tetkikte, dağ ba
şında bir evin beşinci katında oturan kişi «evimi su 
bastı» diye para talep etmiştir. Tevsiki de çok güç
tür. Zamanında yapmayana bir ceza yok burada, esas 
olan, vaktinde bitirebilmektir, o süreden evvel biti
reni teşviktir. Buradaki madde, Türkiye'de bugüne 
kadarki uygulamaları da dikkate alarak, bana çok da
ha uygun gelmektedir. 

Bu maddeyle ilgili olarak bir küçük maruzatım 
daha var. Tasarının birçok maddesinde «Yönetmelikte 
belirtilir» sözü geçiyor, yalnız bu maddede 2 - 3 ta
ne, «Yönetmelikte belirtilir» lâfı var. Bütün madde
leri kabul ettikten sonra sonunda bir yerde şu şu şu 
hususlar bir yönetmelikle belirtilir diyebiliriz. Aksi 
halde bir yönetmelik, bir yönetmelik daha detayıyla 
getirilecek olursa, bunlar tam 30 tane yönetmelik 
olacak buna göre. Bunu ben kanun yapısı bakımın
dan sakıncalı gördüm. 

İMAR VE ISKÂN BAKANI ŞERÎF TÜTEN — 
Bizim teklifimiz de öyle idi ve bütün yönetmelikleri 
bir maddede toplamıştık. 

BAŞKAN — Tasarının sonunda bir madde ile 
«şu şu şu hususlar yönetmelikte belirtilir» denilir. Ha
kikaten her maddede şimdi yönetmelik geçiyor, bun
dan evvel de geçti. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 33 ncü mad
de olarak yönetmelik maddesi iptal edildi, ancak sayın 
temsilciler ve imar iskân Bakanlığı ilgilileri tarafın
dan ayrıca şöyle bir şey de belirtildi : Malumları, ka
nunun uygulanmasını belirtmek üzere yönetmelik çı
karılır. Burada önemle üzerinde durulan konularda ve 
maddelerde bu yönetmelikler belirtildi ve ayrıca ar
kada tadat edilmedi. Başka bir konuda da bunlara 

— 548 

25 . 6 . 1981 O : 2 

ilişkin bu kanunun uygulamasına ilişkin, başka mad
delere ilişkin bir yönetmelik çıkarmak lâzım gelirse 
bizi bağlar, bağlayıcı olur düşüncesiyle bu karar ge
tirildi. Ancak emredilirse tadat edilebilir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Müsaade ederseniz biz ayıklar hallederiz bunu, ileri-
ki maddelerde de bu gelecek. Kanunun gecikmemesi 
bakımından bilahara biz ayıklarız. 

BAŞKAN — Evet şimdi bunları ayıklamaya kal
karsak kanunu yeniden düzenlemek lazım. 

Bu süre uzatmalı işler için başka bir düşüncesi olan 
var mı efendim lehte veya aleyhte? Sayın Küçükah
met aynen kalmasını teklif etti, Komisyon da aynen 
kalmasını mı istiyor efendim? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım, arz et
tiğim gibi aynen kalmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Peki, o halde ben 12 nci maddeyi 
evvela burada okuduğumuz şekliyle oylarınıza suna
cağım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Oramiral Sayın Tümer. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Buradaki «sü

re uzatmalı işlere bu prim verilmez» yerine, «Yukarı
daki primin % 50'si verilir» desek, hiç olmazsa biraz 
daha kollamış oluruz. Bu da bir üçüncü hal tarzıdır. 

BAŞKAN — Efendim bu süre uzatmalı işler, Sa
yın Küçükahmet'in dediği gibi bizde çok dejenere 
edilmiştir. Ben hiç bir inşaat bilmem ki, süre uzatma 
vermeden bitirilsin; tüm inşaatlar hep süre uzatma
lıdır. Muhakkak bir çare bulmuştur müteahhit; yağ
muru bulmuştur, efendim işte grev vardı işçi bula
madım demiştir, çimentoyu zamanında bulamadım, 
tahsis yapılmadı demiştir, demiri alamadım demiştir. 
Bunlar hep olmuştur. O zaman bunun altından kalka
mayız. Bunun çaresini müteahhit kendisi bulsun, za
ten biz onu istiyoruz müteahhitten, öyle çalışsın ki 
daha ihaleyi alır almaz stoklamasını yapsın, gelip 
de ikide birde bize «Efendim, ben çimentoyu alama
dım, demiri alamadım» falan deyip başımızı ağrıtma
sın. Öylelerine verelim bunu, biz öyle müteahhit arı
yoruz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu ihaleler
de ve bu fonun ayrılmasıyla malûmları müteahhitle
rin artık bu nedenlerle gelmelerini haklı kılacak hiçbir 
sebep olmayacaktır. Fonun kaynağı var, bütçede para 
her zaman var ve planlandığı, uygulandığı şekilde git
mesi lazım. 
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BAŞKAN — Öyle müteahhitleri çoğaltalım Tür
kiye'de. Ben Ege Ordusu bölgesinde bilirim, bir müte
ahhit vardı, Karadenizli idi, pek çok kışlalarımızın 
ihalesini o almıştı. Adam Karadenizli, cahil ama, kur
muş tezgâhını, daha evvelden bütün stoklarını yap
mış, her inşaatı zamanından evvel bitirmiş, hiç bizim 
başımızı ağrıtmazdı. Böyle müteahhit olsun, ben ona 
vereyim. Ama başka müteahhitlere de vermişizdir böy
le birçok inşaatı, gelmiştir «Efendim, işte vermediler 
de ben de onun için yetiştiremedim» demiştir. Bırak-
san, şimdi feshetsen başınıza yeni bir dert; yeniden 
ihaleye çıkartacaksın. Peki dersiniz falan biraz zaman 
uzatırsınız. Hep başımızdan geçmiştir bunlar. 

Onun için biz öyle müteahhitleri teşvik edelim. 
Ne yapalım, böyle bir kaç tanesi de bu yüzden prim 
almasın. Şimdiye kadar alıyor mu idi zaten? Vermi
yorduk şimdiye kadar, yeni koyduk biz bunu. Şimdi
lik yalnız öylelerine verelim, ileride belki bunu teş
mil edebiliriz, 

12 nci maddeyi Komisyonun hazırladığı şekliyle 
oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okuyunuz ©fendim. 
Maliyet, Satış ve Devir Fiyatları: 

MADDE 13. — Bu Kanun çerçevesinde inşa edile
cek konut ve işyerlerinin yapı yaklaşık maliyetleri; 
afazi veya arsa maliyeti veya takdiri bedeli aJt ve üst
yapı projelendirme giderleri, altyapı için yapılmış ve 
yapılma'sı planlanan tahminli harcamalar, inşaat ihale 
bedelli ile takdir edilecek 'idari ve diğer giderler göz-
önlünıde bulundurularak ve inşaat süreleri dikkate alı
narak tmar ve iskân Bakanlığınca belirlenir. 

'Konut ve işyeri satış veya devir fiyatları, yapı 
yaklaşık maliyetlinin belirlenmesinde dikkate alman 
unsurlar gözönünde bulundurularak ve fiili harcama
lara göre saptanır. 

'BAŞKAN — 13 nöü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etomeyenîer... Kabul edilmişitir. 

14 ntiü rnaddıeyi okuyunuz. 
Konut 'Maliyetlerinin Bankalara Bildirilmesi ve Yapı 

Tasarruf Hesabımın Açılması 
MADDE 14. — L Toplu Konut yerleşme alan

larında inşa edilecek konutların inşaat ihalesi ve söz
leşmesi yapıldıktan 'sonra îrnar ve İskân Bakanlığı ta
raf ıradan çeşitli büyüklükteki konultlar için ayrı ayrı he
saplanan yapı yaklaşık malyeltleri ilgili bankalara bil
dirilir. Bu yerleşme alanlarında konut edinmek iste

yenler halk sahibi olabileceklerini gösteren belgelerle 
bu Kanunun 26 ncı maddesindeki tanımlara uyan bir 
bankaya başvururlar, talip oldukları konutun büyük
lüğünü bildirMeı) ve yapı tasarrufu hesabı açtırırlar. 
Başvuru belgelerinin doğruluğu Türkiye Emlak Kredi 
Bankasınca bir yıl içinde -tetkik edilir. 

2. Yapı tasarrufu hesabı açtıran yurttaş, nüfûsu 
beşyüzlbİni (500 000) aşmayan yerleşme merkezlerinde 
brüt 85 metrekareye kadar olan konutlar için yapı. 
yaklaşık malyelfiiriin güzide yirmisini (% 20); brüt 
85 - 100 metrekare arasındaki konutlar için ise, ya
pı yaklaşık maliyetinin yüzde yirmibeşjinli (% 25) üç 
yıl içinde bu hesaba yatırır. Hesaba bir yılda yatırıla
cak para, üç yılda yatırılacak miktarın yüzde yirmlbe-
şinden (% 25) az olamaz. Bu oranlar nüfusu beşyüz-
bini (500 000) aşan yerleşime merkezlerinde ayrıca 
yüzde iki (% 2) artırılır. 

3. Kooperatiflerle, kooperatif birlikleri ve sosyal 
güvenlik kurumları kanalı ile konut edinmek isteyen 
yurtitaşlar, yapı tasarrufu hesaplarını bu kuruluşlar 
aracılığıyla açtırırlar. Arsası olan bu gibi kuruluşlara 
kredi önceliği verilir. 

4. Bu Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan teş
vik primi, halk «ahibinlin yapı tasarrufu hesabını açtır
masından iki tam yıl sonra belirlenerek hak sahibi 
adına alacak olarak kaydedilir ve yapı kredisi borcun
dan düşüleceği kendisine bildirilir, 

Halk sahibi, yalpı tasarrufu hesabında üç yıl boyun
ca biriktirmesi gereken toplam meblağın en az yüzde 
yeitm'isbeşini (% 75) ikinci yılın sonuna kadar tanıam-
Iamışısa, teşvik primlinden bu üç yıllık toplaim mebla
ğın yüzlde yirimiibeşi (% 25) oranında yararlanır. îkînı-
ci yılın sonunda biriktirdiği yüzde yetmişbeşin (% 75) 
a'lltındaysla, teşvik priminden yüzde onbeş (% 15) ora
nında yararlanır. 

5. Yapı tasarrufu hesabında yapı yaklaşık mali
yeti üzerinden 'hesaplanarak biriktirilen milktar, konu-
'fcun teslimi sırasında hesaplanan satış veya devir be
dellinin bu maddenin 2 nci fıkrasında belirlenen yüz
delerinden az ise, halk sahibine alltı aydan iki yıla ka
dar bir süre tanınarak, hesabındaki tasarrufu Kamu 
Konut Fonuria aktarılmak üzere gereken meblağa 41a-
mamikması istenir. 

6. Hak sahiplerinin satın almak istemediği konuft-
l'ar peşin veya taksitle satılabilir. Bu işlemlerin yürü-
ıtiüllüş esasları yönetmelikte açıklanır. 

BAŞKAN — Bu maddeden gaye, yapı tasarrufla
rını teşvik etmek, değil mi? Yani, daha çabuk ödesin, 
2 senede ödesin vesaire... Eisas maksait bu. 
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KURMAY AL'BAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — ©u işlemlerin nasıl yürültülece-
ğinli ve nasıl hesaplanacağını belirlemektir. 

BAŞKAN — 14 noü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?... Yok. 

Maddeyi 'aylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etimey enler... Kalbul ed'ilimüşıtir.. 

15 nci maddeyi oku'nıyorum : 
Konutların Tahsisi ve Halk SaMpliğinin Başlaması : 
MADDE 15. — 1. ©ir bankada yapı tasarruf he

sabı açtıran yuntltaş 'bir toplu konult yerleşme alanında 
'İstediği konutu edinmek 'üzere, yapı tasarrufu hesabı 
açtırdıktan bir yıl sonra Türkiye Emlak Kredi Ban
kasına başvurur. Bu başvurular değerlendirilerek, ya
pı tasarrufu hesabında bu Kanunla belirtilen esaslara 
göre gerekli tasarrufu toplamış olan ve Türkiye Em
lak Kredi Bankasınca yapılan tetkikte de bu Kanun ve 
Yönetmeliğin öngördüğü koşullara sahip olduğu sap
lanan yurttaşların hak «aMpliiği haşlar ve bunlara ko
nut ön tah's'isli yapılır. 

2, Aynı konult için birden çok isltekli olması 
durumunda, hesap bakiyesi en yüksek olanlar tercih 
edilir. Gerekirse, noter huzurunda kuraya başvuru
lur ve düzenltenen tutanağın bir sureti ilgili idare ta
rafından bir ay süreyle görünür bir yere asılır ve ay
rıca ilgiliye- bildirilir. 

13. Sadece bir konut için halk sahibi olunabilir 
ve Kamu Konult Fonundan bir kere yararlanılalbilir. 

iBAŞKAN — 15 indi madde üzerinde çöz almak 
'isteyen var mı?... 

Buyurun Sayın Balkan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Sayın Başkanım, burada zannediyorum bir kelime 
eklemek gerekiyor. 1 nci fıkranın sondan bir üst sa
tırında, «Türkiye Emlak Kredi Bankasınca yapılalı 
tetkikte de bu Kanun ve Yönetmeliğin» ibaresi yerine, 
«'Bu Kanun ve ilgili yöndtmeliğin» olması gerekir. 
Çünkü, birçok yönetmelik yapılacak, tek bir yönet
melik olmadığına göre, ,«Bu Kanun ve ilgili yönetme
liğin öngördüğü koşullara sahip» demek herhalde da
ha iyi olur. 

BAŞKAN — Acalba birçok yönetmelik mi yapıla
cak, yoksa bir yönetmelik içinde bunların hepsi topla
nabilir mi? 

MAZHAR HAZNEDAR (İmar ve İskân Bakanlığı 
Temsilcisi) — Toplanabilir. 

BAŞKAN — Bence, hepsini bir yönetmelik içinde, 
fasıllar hailinde, başlıklar halinde toplamakta fayda 
var. Çünkü, çok yönetmelik yapılırsa içinden de çı

kılmaz bu sefer. O, ayrı ayrı maddelerde «yönetme
lik» demelerinin maksadı, yanıi bunu da yönetmeliğe 
atfedin, bunu da yönetmeliğe koyun, her maddedeki 
hususlar için ayrı 'bir yönetmelik yapılacak manası 
çıkmıyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Ona imkân yok zaten, Ama, belk'i meselâ, 2 tane, 
3 tane olabilir; birisi kredi işlerini ayarlayan, öbürü 
inşaatı ayarlayan... 

BAŞKAN — «İlgili» dersek, o zaman ayrı ayrı 
yönetmelik yapılacağını biz kend'imiiz zımnen belüüt-
miş oluruz. Halbuki, belki bir tane yönetlmeliklte bu
nu toplamak mümkün alabilir. Alma, «Kanun ve 
yönetmelik» dersek, hangi yönetmelik olursa olsun. 

İMAR İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Doğru efendim. 

BAŞKAN — Efendim, başka siöz İsteyen var mı?... 
Yok. 

15 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştiıı 

116 nci maddeyi okutuyorum : 
Halk Sahiplüğinin Düşmesi : 
MADDE 16. — Halk sahlbiniin yapı tasarruf he

sabını kapatması veya Türkiye Emlak Kredi Banka
sınca bu Kanun kapsamına giremeyeceğinin töspiit 
edilmesi durumlarında halk. sahipliği düşer. Hak sa
hipliğinin düşmesiinlden sonra, yapı tasarruf hesabında 
biriıkm'iiş para iade tarihindeki vadesiz tasarruf mev
duatı için uygulanan faiz oranına göre hesaplanacak 
faizliyle birlikte kendisine geri verilir. 

(BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde siöz almak İs
teyen var mı?... Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ddikniştir. 

17 nioi maddeyi okultuyoruim : 
Konutların ve İşyerlerinin Teslim Alınması, Hak 

Sahiplerine Devredilmesi, Kredilerin Açılması : 
(MADDE 17. — 1. İhale koşullarına uygun ola

rak inişa edilen konut ve işyerleri İmar ve İskân Ba
kanlığınca geçici kabulleri yapıldıktan sonra Türkiye 
Emlak Kredi Bankası tarafından teslim alınır ve bu 
durum halk sahiplerine bildirilir. Hak sahibi yapı ta
sarruf hesabı açtırmış olduğu bankaya yapı kredisi 
ve yapı tasarrufu kredisi açılması için gerekli başvu
ruları yapar. 

'2< Banka bu Kanunun 14 noü maddesindeki ta
sarruf şartlarını yerine getirmiş olan hak sahiplerine, 
26 nci maddeye göre belirlenecek ölçüler İçinde yapı 
tasarrufu kredisi açar. Bu kredi ve halk sahibinin taL 
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sarruf hesabında birikmiş olan parası banka tarafın
dan Kamu Konut Fonunla aktarılır. 

3. Konutun, İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 
belirlenecek satış fiyaltı ile yapı tasarruf kredisi açıl
ması sırasında ilgili bankanın Kamu Konut Fonuna 
aktarıldığı meblağ arasındaki faiktan, belirlenmıiş 
ifleşvük prim'i düzüldükten sonra kalan meblağ, Kamu 
Konut Fonu tarafından «yapı kredisi» olaralk açılır. 

4. Yapı kredisinin açılmasından sonra konut hak 
sahibinle teslim edilir. Yapı tasarruf kredisinin ve ya
pı kredîsiiriin, bu Kanunun 2 nci maddesinde tanımla
nan faiz ve süre şartlarına göre hesaplanan ödeme 
taksitleri halk safhılbi tarafından ilgili bankaya ödenme
ye başlanır. Yapı kredisinin taksitlerini toplayan ban
ka, ta'hs'ilirii izleyen ay içinde bunları Kamu Konut 
Fonuna aktarır. 

5. Halk sahibine teslim edilecek konut üçüncü yı
lın sonunda kend'islîne teslim edllemezıse, halk sahibi ya
pı ya'klaşılk maliyetlerine göre tespit edilmiş ve ileride 
ödeyeceği talhmlinti aylık taksidln yüzde otuzundan 
(% 30) az olmayan 'bir geçici taksidi, yapı tasarruf 
hesabına yatırmaya devam öder. Konutun tesllim alın
ması ve kredilerin açılması ile halk sahibinin taksitleri 
yeniden hesaplanır ve ödemeler buna göre sürdürülür. 

6. Halk salhlîpîerine teslim edilen konutlar ve sa
tılan işyerleri üzerinde, ilgilli banka lehine ve Kamu 
Konult Fonu adına da Türkiye Emlak Kredi Bankası 
lehine ayrı ayrı ipotek tesis edilir. 

'BALKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.... 

'Buyurun. 

(MAZHAR HAZNEDAR (İmar ve İskân Bakanlı-
ğı TemsilıcIsİ) — Sayın Başkanını, bu 5 udi fıkra üze
rimde durmak istiyorum. 

Getirilen bu sistem içinde söz edilen husus ana-
hatlarıyla şjöyle idi : Vatandaş dar veya orta gelirli 
Ibîr vatandaştır, evi yoktur, kira vermektedir. öyle 
Ibir sistem getirelim ki, vermiş olduğu kira ile evi
nin talksidini ödeme imkânına kavuşsun; aynı anda 
hem kira, hem taksit ödemesin. Şimdi bu 5 nci madde 
Ibir parça bu fikre aykırı gibi gözüküyor. Yani evini 
teslim alamamış, bir taraftan kirada oturuyor kirayı 
ödüvor, bir tarafta da % 30 nisbetinde de olsa taks'i-
dini ödemeye d'evaim edîyor. Bu kendisi için ağır bir 
yük teşkil edebilir. O nedenle bu sistemin çıkarılma
sı uygun olur diye düşünüyorum. 

Arz ederim;. 
BAŞKAN — Nasıl teklif ediyorsunuz, olduğu gi

bi mi çıkaralım? 
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MAZHAR HAZNEDAR (İmar ve İskân Bakan
lığı Temsilcisi) — EVini teslim aldıktan sonra taksit
lerini ödemeye başlasın. 

ıBAŞ/KAN — O zaman nasıl olacak? Nasıl teklif 
ediyorsunuz bu maddeyi? 

MAZHAR HAZNEDAR (İmar ve İskân Bakanlı
ğı Temsilcisi) — Efendim, 5 nci fıkraya hiç gerek 
yok. 

BAŞKAN — Onu zaten, daha evvel, «tesllim edil
dikten sonra başlar» diye koymuştuk. 

Buyurun efendim. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu madde-
nlin konımasınıdaki amaç, teslim edilemediği anda, va
tandaşın bir yapı tasarruf hesabı açarak tasarruf alış
kanlığını sürdürmelidir. 

Gecikme vatandaşımızın elinde olan b'ir şey değSi-
dir, aslında bu, onu cezalandırmak için değil, tasar
ruf alışkanlığını sürdürmek, devam ettirmek içindir. 
Talsarruf alışkanlığı, takdir buyurursunuz, zor elde 
edilen, ancak kolayca terk edilebilir, yerini başka har
camalara terk eden bir şeydir. Bu psikolojik nedenlerle 
madde, yenliden vatandaşın yapı tasarrufu hesabına, 
yarii bu evini aldıktan sonraki şeye ulaşmasını kolay
lıkla tömin açısından konmuştur, ki, üç yıl, zaten ko
nutun yapımı nedeniyle, yapı tasarrufu hesabı nede-
nilvl'e, vatandaşımız bir ödentide bulunacaktır. Müm
kün değil baştan sona kadar ev kirası ödüyormuş 
gibi bunu yapmak. Bu zaten geçici bir süredir. 

O nedenle, taisarruif alışkanlığını devam ettirmek 
açısından yararlı mütalaa edilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAZHAR HAZNEDAR (İmar ve İskân Bakan

lığı Temsilcisi) — Efendim, bugünkü orta gelirli va
tandaş olaralk telakki ettiğimiz bu gel'ir grubuna giren 
vaitandaşilarrmrzıın gd'irferinden bir meblağ ayırarak, 
hem kira bedelini vermeleri, hem de bu nevi bir öde
mede bulunmaları pek mümkün değil. Yapı tasarruf 
hesabına o vatairtdaşın ödeyeceği para, gelirinden ayır
mış olduğu para, yapmış olduğu tasarruf değildir. 
Buna ben şahsen inanamıyorum. Bu, varlığından ora
ya katkıda bulunacağı bir paradır. Yani birtakım şey
lerini satacak ve oraya yatıracaktır. Başka türlü za
ten imkânsızdır. O nedenle «bir tasarruf alışkanlığı 
var, buna başladı, devam etsin» görüşüne katılmıyo
rum. 

Arz ederini. 
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BAŞKAN — Peki, simidi evvela yapı tasarrufu 
açtırıyor. 2 - 3 sene müddetle ödeyeoelk bunu. 2 se
nede öderse prim verilecek falan... Kaç lira ödeye
cek ayda? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (ihtisas 
Kömlîsyonu Balkanı) — Sayın Başkanımı, bu, komut-
lana göre değiştiktir, Konutların metrekaresine göre 
en düşük faiz için 6 bin küsur liradır; en düşük fafe 
ve en uzun süre için 6 bin küsurdur, aylık. 

'BAŞKAN — Küsurunu da söyleyin. 6 100 mü, 
6 500 mü ... Zannediyorum 6 944 lira'dır; yani aşağı 
yukarı 7 bin lira. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (îhtisafc 
Komisyonu Başkanı) — Bvet. 

BAŞKAN — 7 bin lira yatırıyor bu 3 sene müd
detle. 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVCÎL (fhltisais 
'Komisyonu Başkanı) - Konut maliyeti 1 250 000 
olduğuna göre.... 

BAŞKAN — O aylık ödemediır; onu sormuyo
rum. 3 sene içerisinde ödeyeceği, bankaya her ay ne 
kadar yatırıyor? Onun arasındaki farkı bulacağım da 
onun için. 

300 bin lira mı yatıracakta?... 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVOtL (ihtisas 

Komisyonu Başkanı) — 1 milyon olduğunda 200 bin 
yatıracak Savln Başkanım. 

IBASKAN — 200 bin yatıracak. Ayda ne olacak?.. 
Yani onu yatırmaya devam etsin yine. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (îhtfeas 
'Kotnıîslvonu Balkanı) — 6 683 lira. Yapı tasarruf he
sabına 3 vı'l müddetle yatıracağı 6 683 lira. 

BAŞKAN — Öbürü de 6 900. Arada 300 liralık 
bir fark var. Zaten 6 600 lira yatırmaya devam edi
yor. 

©uyurun. 
MAZHAR HAZNEDAR (îmar ve fskân Bakan

lığı TemsıitePsi) — Efend'iim, burada aslında teklif edi
len % 30'dur. 6 bin lira falan değil, çok daha az, 2 
bin l'ira falan mertebesinde bir para 'oluyor; fakat, 
ben şunu dövllüvorum : O 6 bin liraları, yani bankaya 
yapı tasarrufa hesabına yatırmış olduğu parafları, hiç
bir vatandaş, bu seviyedeki vatandaş 'gelirimden artıra
rak yattırmaz, mutlaka Varlığından bir şey katarak ya
tırır, bir şeyini ısatar onu yatırır. Ondan sonra da bu
na devam etmesi, aynı zamanda kira verirken ağır 
dlur. 

(BASJKAN — Eğer sizin dediğiniz gibi olsa bir se
ferde yatırmaları lazım. 
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'MAZHAR HAZNEDAR (îmar ve iskân Bakanlığı 
Temsilcisi) — Belki de öyle yatıracaklar efendim. Ben 
olsam öyle yatırırım. 

BAŞKAN — Çoğu lojmanda oturuyor dur, loj
manda az para verdiği için, ben nasıl ol'sa lojmanda 
oturuyorum, buna da yatırayım demiştir veya anne
sinin evinde oturuyordur, karı - koca çalışıyordur, bi
rimizin maaşıyla geçinelim derler, illa herkes bir şe
yini satarak oraya yatırmaz. Halısını mı satacak, ne
sini satacak yani? Koltuğunu mu satacak buzdolabını 
mı satacak?.. 

'Kaldı ki, onun yatırması borcunu bir an evvel öde
mesine de yardımcı olur. Eğer yatırmazsa, bir sene 
hiç yatırmadı, 4 senede teslim yatırmazsa kim bu
nu karşılayacak, fondan mı karşılanacak? Yine de bir 
kolaylık getirmiş, % 30'unu hiç olmazsa, 6 900 yatır
mış... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
meselenin temelinde şu husus var: Konut almaya hak 
sahibi dediğimiz hak sahibi yükümlülüğünü tamamla
dığı halde, değişik nedenlerle hükümetin, yahut ba
kanlığın işi bitirmeyiışinden doğan bir gecikme siöz ko
nusu olduğu zaman, Komisyonun aradığı, vatandaşın 
bu ilişkisinin kesilmemesidir. Eğer % 30 çok görülü
yorsa, bu ilişkiyi kesmemek için miktarı % 20'ye in
direlim, yahut daha küçük yüzdeye indirelim; 
ama banka ile irtibatı kesilmesin. Çünkü bun
dan sonra da (bir sene sonra yahut 6 ay sonra) inşaat 
'bitince tekrar ödeme devresine girecektir. Birden bire 
ödemeyi bırakıp tekrar ödeme devrine girmedeki ge
cikmelerin, bu alışkanlık kaybolursa, kolay elde edile
meyeceğini düşündü Komisyon, o nedenle koydu. Mik
tarı çok görülüyorsa indirelim; ama bizce kalsın efen
dim. 

BAŞKAN — Hiç ödemezse bütçesini ona göre 
tanzim eder harcamalarını ona göre yapar; «nasıl olsa 
1 sene rahatım, şunu alalım,, bunu alalım, şuraya gi
delim, buraya gidelim» diyebilir. 1 sene sonra, 6 900 
liralar, 7 bin liralar geldi mi, «keşke bunu vermeye 
devam etseydik de biraz daha kendimizi sııksaydık» 
der. Gerçi vatandaşın lehine düşünüyorsunuz siz; 
ama o lehine dediğimiz şey bazen aleyhine de olur. 
Tasarrufa teşvik ediyoruz çünkü biz. Ziyanı yok, 
hiç olmazsa o kadar ödesin, illâ 2 - 3 bin lira tasar
ruf edeceksin diye onu mecbur edelim. % 25'de 
diyebiliriz; ama % 5 pek önemli bir fark değil. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — % 20'ye indi
relim. 
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(BAŞKAN — Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Onun bir 

•malhzuru olabilir Sayın Başkanım. Çün'kü bunu ne 
kadar küçültürsek, ondan sonra yapılacak yeni bir 
hesajpta kendisi (yeni bir ödeme sistemimde) çok daha 
fazla bir para ödeme durumunda da bırakılabilir. Onun 
için bu % 30 herhalde uygundur. 

BAŞKAN — Üçte bir nispetine indirmiştir, ki 
7 binin üçte biri 2 bin küsur liradır; hiçbir şey de
ğil. % 25 desek ne olacak; ancak birkaç yüz lira farıke-
der. Onun için bunu değiştirmeye bence gerek yok. 

'Ben evvelâ bu 17 nci maddeyi olduğu gilbi oyla
rınıza sunacağım. 

17 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
(Buyurun Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHlMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 1,5 milyon liralık bir meskenin faiz oranı % 5, 
ama cari faiz, yani onun ödeyeceği faiz, % 40'la 
•% 5 arasındaki fark üzerinden yaptığım bir he
sapta 1,5 milyon liralık bir meskende hak sahibi 
% 30 ile 35'ini ödüyor bir meskenin; fon ise % 65' 
ini ödüyor. Aşağı yukarı fonun yüklendiği yük, hak 
sahibinin yüklendiği yükün 2 katıdır. Bu, tek kişi ise, 
fon tamamını versin; ama büyük bir »topluma hizmet 
götürmek iddiasında olan bir iş konuşuluyor şu anda. 
Burada vatandaş ne kadar az öderse bunun yükünü bi
risi çekecek, bunun yükünü fon çekecek. Burada 
'% 30'u % 20'ye düşürsdk % 30'a varacak 
miktarı fon ödeyecektir bir yerde. Binaenaleyh, 
fona yüklediğimiz yük de, bir diğer vatandaşa 
hizmeti o kadar geç ve güç götürmek manasına 
gelir. Ev sahibi olacak vatandaş bir parça fedakâr
lıkta bulunmalıdır. Yani hiç fedakârlıkta bulunmadan 
vatandaşın ev sahibi olmasını istiyorsak, bu takdirde 
vatandaşı hiç katmayalım; ev yapalım, bedava dağı-
/talım. Buna devletin gücü yetmiyor. % 30, Komisyon
da yapılan çeşitli hesaplarla çok mantıki ve makul ve 
herkesin bugünkü ödeme gücü olan bir rakamdır. Onu 
arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Ben de zaten onu öyle oylayacak
tım, % 30'la oylayacaktım. 

17 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
olmadığına göre 17 nıci maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

18 nci maddeyi okuyunuz 
Konut Mülkiyeti 

'MADDE VS — Hak sahiplerine verilen konut
larda kat mülkiyeti tesis edilirken, Türkiye Emlâk 
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Kredi Bankası tarafından 634 sayılı Kalt Mülkiyeti 
Kanunu uyarınca hazırlanacak belgelere dayanılarak 
ve hak sahiplerinin imzaları aranmaksızın aşağıdaki 
kısıtlayıcı koşullar belirtilerek tapuda tescil yapılır. 

Bu konutlar on (10) yıl süre ile devir, temlik, re
hin ve haciz edilemez, satış vaadi ile el değiştiremez. 
Bu Kanundaki vecibeleri yerine getirmeyen hak sa
hiplerinin konutları üzerinde Kamu Konut Fonu 
adına Türkiye Emlâk Kredi Bankasının, konut devir 
bedeli üzerinden iştira hakkı vardır. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? 

Ben şunu anlıyorum bu maddeden: Bir seferde de 
ödese hak salhJibi; meselâ 3 ncü sıene sonunda bir 
yerden para bulup hepsini verdim dese de 10 sene 
satam ayacak, değil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Ödesin ödemesin satamayacak. 
18 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

vendik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
vuzuha kavuşması için, maddenin 1 nci fıkrasında ge
çen «hak sahiplerinin imzaları aranmaksızın» dan ne 
kastedildiğinin açıklanmasında (Komisyon tarafından) 
fayda var efendlim. 

BAŞKAN — Evet buyurun. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununa göre irtifak hakkının ve 
kat mülkiyetinin yapılabilmesi için, orada oturan ma
liklerin imzalarıyla beraber birlikte başvurmaları ge
rekiyor. Bunun zaten birçok sıkıntıları da var. Ha
len bazı yerlerde, yurt dışında olan kişiler ve işçiler 
nedeniyle 634 sayılı Kanuna göre birçok şikâyetler 
gelmekte. Bu kat irtifakı veya kat mülkiyeti, bir tür
lü birlikte başvuru; yani beraber imzalayarak gittik
leri bir başvuru olmadığı için yapılamamaktadır. 

Bu toplu konutlarda da, yurt dışından bazı işçile
rimizin de burada alabileceği..., 

'BAŞKAN — Aynı şehirde de olmayabilir, başka 
yerlerde de olabilir. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu 'Başkanı) — Evet. 

Büyük konutlar yapılacağı için hepsinin bir ara-
ye gelmesinde büyük zorluklar olacağı ve de aynı 
imzayla, birlikte başvurmaları mümkün olmayacağın
dan, bu tabir 634 sayılı Kanunda olduğu için «imza-
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lan aranmaksızın» diye buraya geçirilmiştir; başıvu-
• ruları anlamına., 

BAŞKAN — Bu, başlka bir kamuna aykırılık teş
kil eder mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — 634 sayılı Kat 'Mülkiyeti 
Kanununa aykırıdır. 

BAŞKAN — Teknisyen arkadaşlara sorayım; im 
zasız böyle bir şey yapılabilir mi? 

HALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Tapu Kadastro Genel Müdürü) — Arz edeyim efen
dim., 

Kat Mülkiyeni Kanununun 12 noi maddesi, 6 ta
ne belgenin tanzimini ve onların içinden 2 belgenin 
de madiklerin tümü tarafından imzalanmasını emret
mektedir. İmzanın biri dahi eksik olsa tüm kat mül
kiyetine geçmek işlemi yarıda kalmalktadır. 

Bu binalar mademki devletin yardımıyla tesis edi
liyor, işletmeye müteallik tedbirler ile yönetim planı 
•ile ilgili hususları içine alan belgenin tanzimi bir yer
de resen gerekiyor. Bu itibarla o mekanizmayı resen 
işletecektir bu. 

'BAŞKAN — Yani olur bu; başka bir kanuna ay
kırı düşmez?.. 

«ALİM ÇORIBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Tapu Kadastro Genel Müdürü) — Kat Mülkiyeti Ka
nununa aykırı düşüyor. 

'BAŞKAN — Düşüyor ama.. 
MALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Tapu Kadastro Genel Müdürü) — Mekanizmayı iş
letmek bakımından resen tescile ihtiyaç var. 

BAŞKAN — Mesele yok. 
Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü~ 

venl'ik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Genel Mü
dürden soralım efendim. 

Kişilerin imzası aranmaksızın tapuda tescile imkân 
var mıdır? Müşterek olması ayrı konu, münferit, 
imzası olmadan tapuda tescil ayrı konu. 

BAŞKAN — Onu sorduk. 
HALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Tapu Kadastro Genel Müdürü) — Efendim arz 
edeyim1: 

Bu ameliyeyi Emlâk Kredi Bankası geliştirecek 
tir ve kendisiyle şahıs arasındaki münasebeti sürdü
recektir. 

Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinde ta
raftarın imzası aranmalktadır tümünün imzası aran
maktadır. O tabiri biz buraya geçirdik efendim. Ya
ni oradaki imza aranmayacak anlamındadır. 

Ama yine belgeler tanzim edilecektir ve yetkili 
kurullar tarafından tasdik edilmek suretiyle gönderil
miş olacaktır. 

-BAŞKAN — Denildiği gibi 100 kişi 200 kişi de
ğil bu; binlerle insan var orada. Kimisi Erzurum'da, 
kimisi Van'da, 'kimisi Trakya'da, Nasıl bir araya gel
sinler de bunu bir arada yapsınlar? Onun için koy
muşlar. 

HALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Tapu Kadastro Genel Müdürü) — İşlemiyor efen
dim, bugünkü kanun bile işlemiyor. 

BAŞKAN — lış'lemıiyör evet. 
Onu da değiştirmek lazım esasında. Her giden 

yaıptırabilsin. Hepsi bir araya niye geliyor yani? Me
şede kalmaz o zaman zaten. 

HALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Tapu Kadastro Genel Müdürü) — Emrederseniz he
men tadilini sunalım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu hususu çok isabetle işaret buyurdunuz. 

Binaları iskân edelbddmdk içinde aynı sıkıntı var. 
Eğer kat malikleri müştereken iskân müsaadesi ala
mazlarsa bu iş işlemiyor. Bunu hakikaten ileride, gele
cek bir telklifle düzenlemek gerek. 

'Benim buradaki endişem; imzaları aranmaksızın 
tescil yapilmasında kişilerin gıyabında kişilere atit ta
sarrufun bazı karışıldıklar doğuracağıdır. Yani ada
mın haberi hesabı kitabı olmadan tescili yapılabili
yor. Acaba «müşterek imzaları aranmaksızın» de
mekte bir salkınca var mı? 

BAŞKAN — Daha 'iyi olur. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Müşterek im
zaları aranmaksızın» dliıyeMm. Çünkü münıferiden, tek 
tek imzalayarak gelenler vardır. 

HALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Tapu Kadastro Genel Müdürü) — Buradaki gaye, 
İmzayı aramadan, bir nevti Emlâk Kredi Bankası 
malik yerine kaim olmak üzere belgeleri tanzim edi
yor efendim. Bunun için hiç imza aranmayacak. 

Yani birisi attı öbürü atmadı, o sistem burada 
geliştirilmemiştir Sayın Başkanım. En doğrusunu banka 
ya da devlet yapıyor, bedki bunun kontrolü İmar İs
kân Bakanlığının elinde, bankanın elinde; bu itibarla 
burada bir banka... 
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İMAR VE İSKÂN BAJKAlNI ŞERİF TÜTEN — 
Ban'ka hesap açtırmıış daha evvel kontrol ettirmiş ar
tık bunlara sahiplenimiş. Evrakını da tanzimi edip ge
tiriyor efendim. Onun velkilj gibi oluyor. 

BAŞKAN — Yalnız öteki kanunda da, bu deği
şikliği yapmak lazım. Çok büyük zorluklar doğuyor, 
bir araya ©demiyorlar, sahlip olamıyor katına. 

(HALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Tapu Kadastro Genel Müdürü) — Bir de burada 
birbirini hiç tanımayan insanlar bir araya gelecekler 
Sayın Başkanımy 

BAŞKAN — Olabilir diyorsunuz süz. Yani banka 
yapar bu işi? 

HALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Tapu Kadastro Genel Müdürü) — Evet efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir sualim daha 
var müsaade ederseniz Sayın Başkanım: 

Bu durumda tapuyu nasıl verecek tapucu efen
dim?) 

HALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Tapu Kadastro Genel Mlüdürü) — Efendim onu arz 
edeyim. 

Biz Kat Mülkiyeti Kanununa göre tanzim edece
ğiz, Emlâk Kredi Ban'kasına teslim edeceğiz. Emlâk 
Kredi Bankası da kendi hesaplarım, şahsi hesapla
rını kontrol ettikten sonra mülkü verecektiir. 

BAŞKAN — Emlâk Kredi Bankası temsilcisi bu
rada değil mi? 

Buyurun efendim., 
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CEMAL KULU (İhtisas Komisyonu Üyesi - Em-
lâık Kredi Bankası Genel Müdürü) — Efendim, hiçbir 
zorlama altında kalmadan işler bu konu. 

Biz 'kendi yaptığımız toplu konutlarda tapularını 
alıyoruz ve sonra 1 numaralı daire, 2 numaralı daire 
diye sahiplerine veriyoruz. Sayın Halim Beyin de-
dliği ıgibi, yönetim planının yapılması, imzalanıması 
çök zorluklara neden oluyor. Onun için biz kendi
miz alışıllmi'ş usullere göre yapıyoruz. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
18 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınızla sunuyorum efendimi; Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 ncu maddeyi okuyunuz. 

İşyerlerinin Satılması 
MADDE 19. — Toplu konut yerleşme alanlarında 

inşa edilen işyerleri yerel yönetimlere, yurt dışında 
çalışan ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı 
para ile ödeme yapan yurttaşlara öncelik verilerek, 
îmar ve İskân Ba'kanlığının tespit edeceği fiyatlar üze
rinden satılır. Satın alanlar satış bedelini en fazla beş 
(5) yıllık bir dönemde taksitle ödeyebilirler ve taksit
lerin tamamını ödemedikçe devir ve temlik edemezler. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Ybk. 

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

Efendim saat 17.00'de toplanmak üzere birleşime 
20 dakika ara veriyorum. 

Kapanıma Saati : 16.4» 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EYREN (Devlet Başkam, Genelkurmay ve Miü Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Tansım ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oraımîral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güven» Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — 3 noü oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE 

4. — Toplu Konut Kanunu Teklifi ve İhtisas Ko
misyonu Raporu. (2/54) (S. Sayısı : 221) (Devam) 

BAŞKAN — 20 nci maddede kalmıştık, madde
yi okutuyorum : 

Krediler, Kredi Süreleri ve Faizleri : 
MADDE 20. — 1. Kamu Konut Fonunca açı

lan Yapı Kredileri ve ilgili banka tarafından açılan 
Yapı Tasarrufu Kredileri en az yüzde beş (.% 5) 
faizli, en çok yirmi yıl süreli olur. Bankaların açtığı 
yapı tasarrufu kredisine uygulanacak gerçek faiz had
di günün şartlarına göre TC Merkez Bankasının 
teklifi ve Toplu Konut Yüksek Kurulunun tasvibi 
üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır. Bu faiz haddi 
ile hak sahibinin ödediği faiz oranı arasındaki farka 
göre hesaplanan faiz farkı iadesi Kamu Konut Fo
nu tarafından ilgili bankaya toplam ödeme süresi 
boyunca eşit yıllık taksitlerle yatırılır. 

2i Nüfusu beşyüzbin (500 000) in altında kalan 
yerleşme yerlerinde brüt alanı yetmiş beş (75) met
rekareye kadar olan konutlar için bu maddenin 1 nci 
fıkrasındaki faiz ve süreler uygulanır. Brüt alanı 
yetmişbeş (75) metrekareden seksenbeş (85) metre
kareye kadar olan konutlarda her beş metrekare için 
bu faizlere bindebeş (% 05) eklenir ve süreler, birer 
yıl kısaltılır. Brüt alanı seksenbeş (85) metrekareden 
büyük konutlarda ise seksenbeş (85) metrekarelik ko
nutlar için hesaplanan faiz şartlarına, her beş metre
kare için yüzde bir 0% 1) faiz eklemesi ve bir (1) yıl 
süre kısaltması yapılarak yeni faiz şartları bulunur. 

Beş metrekareden küçük küsurlar beş metrekare 
sayılır. Brüt alanı yüz (100) metrekareyi aşan konut
lara hiç bir şekilde kredi verilmez. 

3. Nüfusu beşyüzbini (500 000) i aşan yerleşme 
yerlerinde uygulanacak toplu konut projelerinde, yu
karıda 1 ve 2 nci fıkralarındaki hükümler saklı kal-

5 TEKLİFLERİ (Devanı) 

mak şartıyla, kredi faizleri ayrıca yüzde iki (% 2) 
artırılır, ödeme süreleri iki (2) yıl kısaltılır. 

4. Yukarıdaki faiz oranlarının tespitine esas ola
cak konut metrekare alanları ilgili makamlarca onay
lanmış tatbikat projelerine göre tespit edilir. 

5. Bu maddenin uygulanması ile ilgili ayrıntılar 
yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun. 

ORHAN ARIKAN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım', biz Maliye Bakanlığı olarak bu 
fonun hesabını yapmak ihtiyacını hissettik. Bu fon 
bütçeden her yıl % 5 alarak ne kadar konut üretir 
ve bu konut sayısını nasıl artırabiliriz, biz böyle bir 
hesap yaptık ve bu hesap da Ikanunun tümünü ilgi
lendiriyor ama, belki en çok bu madde ile ilgilidir. 
Ve şöyle bir sonuca vardık ki, bu teklifi, hu tahsis 
edilecek kaynaklarla gerçekleştirilmesi mümkün en 
yüksek sayıda konutun üretilmesini sağlayacak bir 
model getirememiştir. Buna rağmen dar ve orta ge
lirliler için başlangıçta cesaret verici hafif bir yük 
de taşımamaktadır. 

Kredi, özellikle, 'konut kredisi veren kuruluşllar-
da yani Sosyal Sigortalar Kurumu, Emlak Kredi 
Bankası, Ordu Yardımlaşma Kurumu gibi kuruluş
larda, tecrübede hiçbir tereddüte yer bırakmayacak 
şekilde göstermiştir ki, enflasyona 'karşı koruyucu 
mekanizmalar getirilmedikçe kredi kaynakları aşına
rak kuruma noktasına gelmekte, anapara ve faiz öde
mesi şeklinde geriye dönüşen paralar tekrar kredi 
olarak kullanılırken değerlerinin büyük bir bölümü
nü yitirmektedirler. Halbuki bu türlü hesaplar, veri
len kredilerin geri dönüşlerinde değerlerini az çok 
koruyacakları Varsayımına ve böyle ortamlara göre 
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yapılmaktadır. Burada ise, önceden yapılan hesap
ların tutmaması sistemin kaynak yetersizliğinden tı
kanıp kalmasına ve çökmesine yol açmaktadır. 

Teklif hazırlanırken bu değerli tecrübelerden ya-
rarlanıimadığı anlaşılmaktadır. Teklif bu şekliyle ka
nunlaştığı takdirde, devlet bütçesinden ayrılan büyük 
hacimdeki kaynaklar, yeterince konut üretmeden eri
yip gidecek, devletin konut sorununun çözümü için 
göze aldığı fedakârlıkların boşa harcanmasına sebe
biyet verilmek suretiyle bir büyük fırsat daha kaçı
rılmış olacaktır. 

Taslağa göre, İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 
inşa edilen konutların teslimi ve hak sahipleri 20 yıl 
vade ve % 5 faizle borçlandırılmaktadır. Yapı tasar
ruf sisteminde faiz yükü tamamen fon tarafından 
karşılandığı için bankalar tarafından verilen kredi de 
tamamen fondan verilmiş gibidir. Netice itibariyle 
yükü fonun üzerindedir. Onun için hesaplarda böy
le düşünmemiz gerekir. 

Mevcut şartlar altında bu kredi, kredi değil hibe 
olarak düşünülmelidir. Çünkü önümüzdeki yıllarda 
enflasyon oranının ortalama % 30 olarak gerçekleş
mesi halinde kredilerin faiz dahil reel anlamda geri
ye dönüş oranı % 10'u geçmeyecektir. Bir başka 
deyimle, 10 hak sahibine verilen konut kredilerinin 
bunlar tarafından fona geri ödenen taksitleri ancak 
1 yeni hak sahibine konut kredisi vermeye yetecek
tir. Enflasyon oranı daha düşük gerçekleşse bile, çift 
rakamlarda kaldığı sürece, benzer sonuçlar alınacak
tır. 

Bu durumda fona 10 yıl süreyle halihazır fiyat
larla 750 milyar liralık kaynak sağlandığı, arsa da
hil bir konutun toplam maliyetinin 1,5 milyon lira 
olduğu ve bu konutun 1 200 000 lirasının kredi ile 
inşa edildiğini varsayarsak, bu 750 milyar liralık 
kaynak sıfıra irca oluncaya kadar, tükeninceye ka
dar, yani bunun bir kısmı sübvansiyon şeklindedir, 
bununla üretilecek olan tüm konut sayısı 694 444' 
dür, yani 700 000 konut üretilebilir. Burada geliştir
mek için ayrılan % 5'i ve yapı malzemesi sanayii 
için ayrılan küçük meblağların da doğrudan doğruya 
konut kredisi olarak kullanıldığını farz ediyoruz. 

Taslakta, kredi faizlerinin bazı hallerde bir veya 
iki puan artırılması ve vadelerin birkaç y i kısaltıl
ması öngörülüyor ise de, bu tedbirlerin üretilebile
cek konut sayısında sağlayacağı toplam artışın çok 
önemsiz olacağı açıktır. Esasen konut gibi, sosyal 
yanı ağır basan krediler söz konusu olunca, enflas
yon devrelerinde faiz ve vade ile oynayarak büyük 

ölçüde aşınmaları önlemek mümkün olamamakta
dır. 

Faiz oranının bugünkü piyasa rayicinin yarısı se
viyesine dahi çıkarılması, sosyal konut edinecek ba
zı orta gelirlinin anapara ve faiz olarak ayda 30 bin 
liranın üstünde bir taksidi ödemesini gerektirir. lle-
riki yıllarda bunun gittikçe hafifleyeceği bir gerçek 
ise de, başlangıçtaki yükümlülüklerin yüksekliği bu 
kimselerin konut edinmelerini imkânsız denecek ka
dar zor hale getirmeye yeter. 

Konut edinecekleri, kaldıramayacakları kadar ağır 
yük altına itmeden, mevcut kaynaklar ile mümkün 
olan en yüksek sayıda konutun üretilmesi, fonun 
aşınmasını önleyecek bir endeksleme sisteminin be
nimsenmesi ile gerçekleştirilebilir. 

Taslakla getirilen sistemde fonun kaynakları ile 
konut inşa ettirilmesi ve bunların hak sahiplerine ve
rilmesi için, hak sahibinin kısmen bankaya, kısmen 
fona anapara ve faiz ödemesi öngörülüyor. 

Anapara ve faiz ödemesi yerine, devletçe yaptı
rılan konutların hak sahiplerine kira gibi bir bedel 
karşılığında verilmesi, 20 yıllık süre sonunda mülki
yetin kiracıya geçmesi, kira bedelinin de ilgili oldu
ğu ay fiyat seviyesi ile değişen bir endeksle, mesela 
asgari ücretin bir yüzdesi ile ifade edilmesi, konut 
teslim alınmadan önce yapılacak ödemelerin de bu 
ölçüde olması, yani yapı tasarruf sistemi içinde ya
pılacak ödemelerin de böyle mütevazi olması, yani 
3 bin 5 bin lira gibi, yapı tasarruf sisteminin de 
mevcut düzen içinde, uygun olduğu sürece devreye 
konulması halinde, hak sahibini ağır bir yük altında 
bırakmadan üretilecek konut sayısı, rahatça birkaç 
misline çıkar. 

Yaptığımız hesaplara göre, verilen örnekte, yani 
750 milyar lira 10 yılda bütçeden ayrılmak üzere 
toplanırsa (tabii fiyatlar yükselince bu nominal ra
kam olarak artıyor ama, gerçek tutarı 750 milyar li
ra), bu fonun kredi olarak verildiğini ve sonunda 
kısmen geri döndüğünü, kısmen sübvansiyon olarak 
kaldığını, tükendiğini farz ediyoruz. 20 yılda bu pa
ra ile 2 milyon 500 bin konut üretilir. Yani bir ta
rafta 600 küsur bin konut, bir tarafta 2 milyon 500 
bin konut üretimi ortaya çıkar. 

Bu taslak, daha evvelki modele göre üretilen ko
nut sayısının 3,5 mislinden fazladır. 

Taksit ve kira miktarlarının çok az, örneğirî '% 
20 oranında artırılması veya vadenin 20 yıldan 22 
yıla çıkarılması gibi tedbirlerle, üretilebilecek konut 
sayısı önemli oranda artırılabileceği gibi, miktar ve 
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vadelerin düşürülmesi ile sübvansiyon oranı da artı
rılabilir. Yani, bu modele göre ne kadar destek, süb
vansiyon yapmak istiyorsanız, ona göre bir endeks-
leme ile artırabilirsiniz. 

Devlet, toplumda konut sorununun yanında en 
az onun kadar önemli, daha birçok ihtiyacı karşıla
mak yükümlülüğü ile (karşı karşıyadır. Sınırsız ola
rak devlet bütçesinden fona önemli meblağlar ayrıl
ması hesabına dayanan bir modelin başarılı olması 
beklenemez, örneğin, 10 yıl süre ile fona gerekli kat
kılar yapıldıktan sonra, bütçe desteğinin çekilmesi 
halinde, taslakla getirilen modelin çökmesi kaçınıl
maz olacaktır. Kaldı ki, yukarıda önerilen değişikli
ğin yapılması halinde, bütçe desteği kesildikten son
ra bile fon misyonunu sürdürür ve tamamlar. Bu ne
denle taslağın yukarıda açıklanan yönde değiştirilme
sinin uygun olacağını arz etmek isteriz. 

Sayın Başkanım, enflasyonun fonları aşındırması 
misallerle de açıklanabilecek bir olgudur. Bundan 10 
yıl önce kamu 'kuruluşlarından kredi alarak konut ya
pan birisini düşünelim. O zamanki verilen krediler 
konut maliyetinin % 80 veya '% 75'ini karşılayacak 
büyüklükte idi. Şimdi (bunların karşılığında bugün 
yapılan taksit ödemeleri 200 - 300 - 400 lira arasında 
kalmaktadır. 

Söylenmek istenen şudur : Konut edinen bir kim
se, bu konutun bedelini imkânları ölçüsünde ödeme
li ve kendisinden «sonra konut edineceklerin konut 
edinmesine katkıda bulunmalıdır. 

Fiyat seviyesi İstikrarlı olduğu zamanlarda bu ken
diliğinden olmaktadır; ama fiyat seviyesi yükseldiği 
ve enflasyon oranı çift rakamlara tırmandığı zaman, 
i'ştt-e burada 'büyük tehlikeler başgöstermektedir. Bu 
tehlikeleri biz, kredi veren bütün kuruluşlarda görü
yoruz. Emlak Kredi Bankası öyledir, Sosyal Sigor
talar Kurumu öyledir, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
öyledir. Bugün verilen ıkredileriln karşılığında geriye 
dönüşen krediler, artık eski verildikleri zamanın kre
disini yaratmıyorlar. Bugün 10 torba çimento almak 
için verdiğiniz kredinin karşılığında, alacağınız tak
litle 1 torba çimento alacaksınız. Demek ki 10 kişiye 
verdiğiniz kredi dönüştüğü zaman 1 kişiye konut ya
pacaksınız. 'Bu nedenlerle biz taslağın hes&bının ya
pılması gerektiği kanaatmdayız. 

öngördüğünüz bu taslakla ne kadar konut üre
tebileceğiz, acaba başka bir model içinde bu konut 
sayısını artırabilir miyiz? Bizim hesabımız, bir en-
defcslemıe ile bu konut sayısının birkaç misli artabile
ceği yönündedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Sayın 'Ma
liye Bakanlığı Temsilcisinin arz ettiği konulara iliş
kin prensipte, kanunun tümünü değiştirmeyi amaçla
yan bazı noktalar var, onları önce takdir ve tensip
lerinize sunmak istiyorum. 

Birinci konu, çok 'önemli olan konu, Maliye Ba
kanlığı Temsilcisi, bu fonun kaynağının devamlı ol
mayacağı görüşünden hareket etmektedir. Bu yasa
nın ilgili maddesi gereğince, geçmiş maddeleri ge
reğince, her yıl gider bütçesinin % 5'i bu fona ayrı
lacaktır. Ancak, Maliye Bakanlığı 5 veya 10 yıl son
ra bu fonun kendi kendine yeterli bir hale getiril
mesini ve bütçe desteğinin çekilmesini öngörmekte ve 
ona göre konut yapımını hedef atmaktadır. Bütün en 
büyük ayrıcalık bu yapıdan ileri gelmektedir. 

Tabii ki kanun böyle bir fon oluşturmayı ve bu 
fonun tekrar kendi kendine yeter hale gelmesini 
öngörmemiştir. Kanunun teşkil tarzı, hükümetten 
gelen ilk tasarı da böyle değildir, her yıl bütçeden 
bir kısım para ayrılacak ve bu para ile konut plan
lanacak ve yapılacaktır ve ayrıca geri dönüşler de bu 
fona aktarılacaktır. Bu varsayım ve gerçekten hare
ket edilerek, kredi kaynaklarının kuruması, erimesi 
diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü, her yıl büt
çenin % 5'i bu fonun anakaynağı olacaktır (o yıl 
yapılacaklar) ve fonun diğer gelir ve dönüşleri de 
vardır. 

5 - 6 yıllık bir dilim içinde bunu arz etmek gere
kirse ve yaklaşık olarak arz ediyorum; eğer 1 nci 
yılda bütçeden gelecek para 80 milyar lira ise, 2 nci 
yılda 124 milyar lira olarak, 3 ncü yılda 156 milyar 
lira olarak, îdi tabii bazı takribi rakamlar da, bağış 
ve bir yıl önceden kullanılamayıp oraya akltarılanlar 
da dahil edilmek üzere, örneğin 6 nci yılda 412 mil
yar lira olarak hesaplanmıştır. Her yıl tahsis edilen 
bu para konut üretimine tahsis edilecek, 2 veya 3 yıl
lık zaman dilimleri içinde bunlar konut üretimine 
tahsis edilecektür. Bizim yaptığımız hesaba göre 
10 ncu yılda 340 bin konut üretilecektir. Bu konutun 
fazla üretilebilmesi için - arkadaşlarımıza tamamen ka
tılıyoruz - tabii ki vatandaşın fazla katkısını sağla
mak gerekir. 5 bin lira ödeyecekken, 10 bin lira katkı 
sağlarsak, yapı tasarruf hesabı 6 bin lira ise 12 bin 
lira sağlanırsa, mutlaka bir misli değilse bile, ona ya
kın bir misli konut elde edilebilir. 

Ancak, vatandaşın ödeme gücünü hesap etmemiz 
gerektiği ve bunun sosyal amaçlı bir hizmet olduğu 
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varsayımından hareket ettiğimizi tensiplerine sunu
yorum, 

Ayrıca, değişken bir ölçü kullanılması, yani örne
ğin bu yıl asgari ücret 10 bin liradır ve taksit de 10 
oin lira olsa, gelecekte asgari ücret (3 yıl sonra) 30 
bin lira olacaktır, taksit de 30 bin liraya çıkacaktır 
gibi böyle bir değişken ücretle gidersek; konut mali
yeti sabittir, konut fiyatlarını tutmak gibi bu kanunun 
başka bir amacı da var, spekülatif hizmetleri önle
mesi. Bu takdirde, vatandaşın ödediği pay arttıkça, ta
bii ki fiyatlar da tutulamayacak boyutlara çıkacaktır. 
Bu husus kiraya da tesir edecektir ve genel fiyatların 
dengesine de ayrıca tesir edecektir. 

Ayrıca şunu da vurgulamak istiyorum yüksek ten
siplerinize : Tabii, bir yönetimin görevi, mutlaka enf
lasyon oranının 20 - 30 yıl gibi devamlı böyle veya 
geçmiş yıllarda içinde bulunduğumuz kötü oranlarda 
gittiğini değil, biraz daha iyi gideceğini de düşünmek
tir. ve iyi çizgide tutmaktır. Eğer iyi çizgde tutulursa, 
bu Kanun gayet başarılı olacak ve ödeme gücüne de 
uygun olacaktır. 

Bir misalle şunu arz etmek suretiyle konuşmamı 
tensiplerinizle noktalamak istiyorum : 

Bu kanundan yararlanacak bir küçük Devlet me
murunun bunun için ayıracağı miktar şu anda bütçe
sinin dörtte biri ise, bu ömrünün sonuna kadar dört
te tyr olacak gibi bir öneri getirmektedir Maliye Ba
kanlığı. Ancak bu memur, 5 yıl, 10 yıl sonra, gerek 
temsil masrafları, gerek ailesinin büyümesi, gerek za
ruri masrafları nedeniyle mutlaka bir gün bu dörtte 
biri ödeyemeyecek bir duruma düşecektir. Bu defa 
model başlangıçta cazip gibi geliyorsa da, ancak öde
nemeyen konut kredileri bu konuda problem de ola
caktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Maliye Bakanlığı Temsil
cisi arkadaşımızın verdiği öneri toptan değişikliği ge
rektiriyor. Bu, Hükümetten gelmiş bir tasarı ve Hü
kümetle de anlaşılarak son şekli verilmiştir. 

Kaldı ki, Devlet bir ticari şirket değildir, müm
kün olduğu kadar vatandaşa kolaylıklar sağlamayı he
def tutmalıdır. 

Bütçe sabit kalmadığına göre, şimdi 75 milyar 
olunca 10 senede 750 milyar diyemeyiz. Bütçe de her 
geçen sene, enflasyon oranı nispetinde ve kalkınma 
hızım gerçekleştirebilmek için artırılmaktadır, o artı
rıldıkça da (% 5 sabit kaldığına göre) bu ayrılan fon 
da gittikçe çoğalacaktır. Bilemeyiz ki gelecek sene 
enflasyon ne kadar olacak, öbür sene ne kadar ola-

— 559 

25 . 6 . 1981 O : 3 

cak; o enflasyon oranları nispetinde hak sahiplerin
den ona göre taksit alalım, bunu tespit de mümkün 
değil. Çünkü onu sene ile bağlamışız, 20 sene demi
şiz, 20 seneye böleceğiz, ne tutuyorsa ödeyecek bu
nu. Binaenaleyh, bu konuda büyük bir değişiklik ya
pamayız. 

îmar ve İskân Bakanlığımız ne der bunun hak
kında? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Sayın Başkanım, bu konuda takdiri zatıâlinize bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
haddizatında Komisyon Sözcüsünün görüşlerine fon 
bakımından katılıyorum. Yalnız, getirilen yeni yakla
şım şu : Belki sadece asgari ücret tutarının yarısı ör
neği uygulanabilir, uygulanamaz bilmiyorum, ama ara
nabilecek model veya şu anda önerilen modeli şöyle 
anlıyorum : Bu yıl için beher kat başına ayda 5 bin 
lira verecekler, asgari ücret 10 bin lira olduğuna gö
re. iki senede bir asgari ücret değiştiğine göre, % 30 
enflasyon oranı değişmeden sürgit devam ettiğini var 
sayarsak, 2 sene sonra 16 bin lira olacak asgari üc
ret, y> bin lira ödeyecekler. 2 yıl sonra, yani 4 yıl 
döneminde 20 bin lira olacak, 10 bin lira ödeyecek
ler. Verdiğim rakamlar takribi rakamlardır. 

Böylece enflasyona göre bir miktar artan paralar 
verilecek. Haddizatında meseleye bu açıdan bakmak
ta zannediyorum fonun hayatiyeti bakımından bazı 
faydalar var, bazı mahzurları da var. Çünkü, hak sa
hibi baştan itibaren ne ödeyeceğini bilemeyeceği için 
Emlâk Kredi Bankasının değişik zamanlarda uygula
dığı, bazı kooperatiflerin değişik zamanlarda uygula
dığı; 1 000 lira ile girip, bir sene sonra şimdi 10 bin 
lira verirseniz üyeliğiniz devam eder gibi bazı sıkıntı
larla karşılaşmıştık, bu tip olaylarla karşılaştık ve bu, 
hak sahiplerinde bir korku, bir çekinme de yaratır. 

Bu ikisinin arasını bulabilecek bir formül bu mad
de içerisinde aranabilirse, öyle zannediyorum ki ileri
si için rahat olur. Yani mutlaka % 5'e göre değişme
yen rakamları ödememeli, bir miktar artan rakamı öde
yebilmen. Bu da belki yine bir kanuni dayanak ola
rak kullanılabilir, «asgari ücretin yarısını geçmeme
li» denebilir, ama ödemeler müterakki olacaktır. Biri
kim bu suretle daha fazla, aradaki farkı kapatabilme 
daha fazla olacaktır. 

Sistemin bütününü değiştirenleyiz tabii efendim, 
kanunu baştan aşağı değiştirmeye imkân yok. 



M. G. Konseyi B : 60 25 . 6 . 1981 O : 3 

BAŞKAN — Efendim, şimdi 20 seneyi esas ala
cağız; 20 seneyi böldüğümüz zaman, ödenecek mik
tarları ilk başlangıçta az tutacağız, mesela 7 bin öde
mesi lâzım gelirken 3 500 - 4 000 ödeyecek, ama 2 nci, 
3 ncü senelerden sonra da gittikçe çoğalarak 7 binin 
üstüne de çıkacak; 10 bine çıkacak, 12 bine çıkacak. 
Ancak o suretle 20 seneyi doldurabiliriz. Yoksa şimdi 
normal 6 900'den başlar da enflasyon oranına göre 
artırırsak, o zaman 20 sene değil 12 senede ödemek 
lâzım gelir, bu paraları artırırsak. 

Vatandaşın refah seviyesini de düşünmemiz lâzım, 
yani ücreti arttı, refahı hiç artmayacak mı, ücretinin 
artanını hep eve mi yatırsın, nüfusu artacak, yaşayış 
tarzı değişecek... Kaldı ki, bunu ileriki senelerde dü
şünmekte fayda vardır, bir kere işlesin bu mekanizma, 
bakalım ne oluyor; arkadaşımızın dediği olacak mı, 
olmayacak mı? Birkaç sene sonra belki meydana çıka
caktır bu. Enflasyon oranları da ne seviyede yürüye
cek, gene onu görecekler o zaman. Bence o zaman 
düşünelim, yoksa şimdi bunu geriye alırsak bunun al
tından çıkamayız, 15 gün daha beklememiz lâzım bu 
kanunu. 

(Bugüne kadar Elmlak Kredi Bankasının yaptığı 
da o, öyle değil midir, tep muayyen taksitlerle ödıer, 
15-20 sene müddetle ayını taksitle öder. 

Şimdi vatandaşa biz bugünün fiyatlarıyla 1,5 ml-
yon, 1,6 milyon liraya verdik, 20 sene sonra Ibeükli 
20 mdljyon olacak. Diyemeyiz ki, efendim sen bunu 
1,6 milyona aldın, simidi 20 miilyonilıuk ev isaMbisıin, 
o halde bunun farkını öde. Bu buna benzer. IB'iz de 
Emlâk Kredi Bankasından aldığımız zaman çok ucu
za aldık, simidi lise beflk'i onun 10 - '15 (misli. Emlâk 
Kredi Bankası diyor mu bize; «Ver bakalum bunun 
üstünü, enflasyon arttı...!» 

ORHAN ARIKAN (Maliye Bakanlığı Temısilci-
sii) — Sayın Başkanım, hata etenliş banka, 

BAŞKAN — Olmaz, devletin bir vazifesi ide bu. 
Devlet bir ticarethane değildir. 

ORHAN ARIKAN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) ,— Çok konut üretmek. Şlimd'i, konut üretirken 
gene slosyai amacı da hiç unutmayalım, vatandaş 
ezilmıasin, ama katkısı da anlamlı lolsun, Böyle bir 
rnodel, böyle bir endefcslemıe düşüncemiz vardır. 

'BAŞKAN — Bu konuda başka söz isteyen?.. 
Buyurun Kücükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Başka
nım, bugün ödenen ayda 7 bin lira taksidlin, asgari 
ücretin her artışında aynı oranda arttığını düışünür-

sek ve bu devrede de 9 'tane 2'şer ısene devre geçer ve 
hepsinde de asgari ücretin 2 misli arttığım düşünür
sek, 1,8 nci senede bu vatandaşın evin taklslidıi olarak 
1 796 000 lira ödemesi lazım. 7 bin lira, 2 sene sonra 
14 bin lira, 2 sene sonra 28 bin lira, <Z sene sonra 56 
bin lira, 2 sene sonra 112 bin ve 18 nci senede 
1 796 000 lira.. Evin değerinin her ısene 2 misli arta
cağı çok şüpheli. Ev değeriyle asgari ücret arasında 
bir ilişki kurmak bana çok tem geliyor. 

Diğer taraftan, Maliye fiakanlıığının bir haklı ta
rafı var : Bugün 10 bin lira olan asgari ücret her se
ne % 10 artarsa (ki artacaktır) 20 sene veya 18 sene 
sonra ayda aldığı 67 bin [llira olacaktır. Bugün ayda 
1Q 000 lira allan 7 OfOO llira ödeme 67 000 lira alan da 
7 bin lira ödeyecek gelen ısıisitemıde. 

BAŞKAN — Ama o zaman da ayakkabıyı 20 bin 
Jliraya alacak. 

.EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Onu arz ede
ceğim efendim. 

Buıgün 10 bin liradan 7 bin lira ödeyen vatandaş, 
bunu peşinen kabul ediyor ve çok şeylerden fedakâr
lık ediyor. 20 senelik gelecek ömründe bu fedakârlık 
ettiği şeyleri tamamlayacaktır, maili gücündeki kü
çük artışları buna hasretmesi yerinde olur. Ancak, 
buradan bir noktaya geliyorum, kanun esprisinde de 
var bu. Mademki fon bu kadar hakikaten fedakârlık 
ediyor, sosyal devletin bir vaızlifesidir de bu, devlet 
bu vazifeden kaçmamalıdır; ancak, hakikaten İmar ve 
İskân Bakanlığı, Hükümet, ıtüm teşkilat devlet ola
rak hakikaten muhtaç olan kişiye bu meskeni verme
li. Çünkü, fon hakikaten falklir vatandaşa yardımcı ol
malı. Burada bir kere daha dikkat etmek lâzımıdır, 
bunu söylemek işitiyorum. Yoksa, taksitleri artırmak 
rakam olarak da çok hakla görülmemektedir. 

BAŞKAN — Asgari ücret artıyorsa, evlerin ma
liyetinim! arttığından dolayı değüH; yaşama şaırtUan de
ğişiyor. Zamanında ben 50 llira maaş alıyordum, şim
di bir paket sigara 50 llira. O ıdevlirde de öyle olacak. 
5 bin liraya aldığımız ayakkabıyı yiirarii sene sonra 
5Q bin liraya alacağız belki., 

Şimdi efendim, bakın bu ev bu kadar yükseldi, 
asgari ücret de yükseldi; lama ona mukabil elbise de 
yükseldi, işte yiyeceği yükseldi, sigarası yükseldi, eğ
lencesi yükseldi, hepsi yükseldi. Bu yükselen asgari 
ücreti hep eve yatırttıracatosak, bu aldanım refah se-
viyesinü hiç düşünmeyecek miyiz? Onun için bence 
bu doğru değil. 
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Kaldı ki, faiz haddini ayarlama yetkisini de zaıten , 
vermişiz; % 5 demişiz. İleride 'belıki devlet onu % 
6'ya, % 7'ye, % 8'e çıkarır, onu karşılayabilir. 

2ıQ nci madde üzerinde başka söz allmıak isteyen 
var mı efendim?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul «demler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okuyunuz efendim : 
Diğer Kaynaklardan Kredi Alanlar : 

MADDE 21. — Kamu Konut Fonu 'dışındaki bir 
kaynaktan konut edinimde amacıyla kredi sağlayanı 
ve durumları bu Kanunun hak sahipliği tanımına 
uyan yurttaşlar da Kamu Konut Fonu kredilerinden 
yararlanabilirler ve bu amaçla yapı tasarrufu hesabı 
artırabilirler. 

Kamu Konut Fonu dışındaki bir 'kaymaktan kre
di ısağlayan kişilere, kooperatif ve kooperatif birilik
lerine veya sosyal güvenlik kurumlarına 'bu kanun 
çerçevesinde kredi sağlanmasına ilişkim işlemler, yö
netmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Mıaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edeımier... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okuyunuz. 
'Kooperatif, Kooperatif 'Birilikleri ve Sosyal Gü

venlik Kurumlan ile ftjgiM Uygulamalar : 

MADDE 22. — Kooperatifler, kooperatif birlik
leri ve sosyal güvenlik kurumlarıma arsa 'tahsisli işlem
leri, ibu kuruluş!arım proje hazırlama ve inşaat işleri
ni yürütme ve kredilandirme şekiferi, Kamu Konut 
Fonu ve bankalarla ilişkileri ve bu kuruluşlara veri
lecek öncelikler bir yönetmelikle belliıüentir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?. Yoktur. 

Mıaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına (Yabancı 
Para Karşılığında) Konut ve İşyerli Satışı : 

MADDE 23. — Yurt dışında çalışan Türk 'Vatan
daşları, bu Kanunun tanımladığı hak sahipliği kaydı 
aranmaksızın Maliye Bakanlığımın belirleyeceği usul
lere uygun olarak ve yabancı paralarla ödeme yap-
maik koşulu ile, yurt içi veya yurt dışındaki Türk ban
kalarımda, Toplu Konut 'yerleşim alanlarında yapı
lan konutlar için yapı tasarrufu hesabı açtırabilıir ve 
bu Kanunum öngördüğü kredilerden ve teşvik prim
lerimden yararlanabilirler. 

Açılmış yapı tasarrufu hesabını kapattıkları tak
dirde, hesaplarımda birikmiş parayı yaibancı para ola
rak geri alabilirler. 

.BAŞKAN — Başlııkta, Yurt Dışındaki Türk Va
tandaşlarına... deniyor... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Çalışmayan da olabilir; çalışan şart değil. 

BAŞKAN — Ama madde metalimde «Yurt duşum
da çalışan» diye geçiyor. O zaımıam başlığını da değ'iş-
tirmıek lâzım. 

.İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Efendim, çalışmayıp da orada 'yerleşmiş olup ev 
aflmıak isteyene niye mani olalım? Döviz »getirecek. 

.BAŞKAN — O zaman o kiraya verecek. Oysa M 
bu yaptığımız konutları, geldiği zaman otursun diye 
veriyoruz, kendisinin evi olsun diye veriyoruz. Çalış
mak için gitmiştir o, «Çalışan» tabirimi kullanmak 
bence doğrusu olur. Eğer dışarıda yerleşmiş ise, onla 
ben ev yaıpmıam. 

«Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarıma yaban
cı para karşılığında konut ve işyeri» 'dememiz lazım. 

Maddeyi okutuyorum : 
Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarına (Ya

bancı Para Karşılığında) Konut ve %yeri Satışı : 

MADDE 23.. — Yurt dışında çalışan Türk vatan
daşları, bu Kamunun tanımladığı hak salhıipliği kaydı 
aranmaksızın Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul
lere uygun olarak ve yaibancı paralarla ödeme yap
mak koşulu 'ile, yurt 'içi veya 'yurt dışındaki Türk ban
kalarımda, Toplu Konut yerleşim alanlarımda yapılan 
konutlar için yapı tasarrufu hesabı açtıraMlir ve bu 
Kamunun öngördüğü kredilerden ve teşvik primlerin
den yararlanabilirler. 

Açılmış yapı tasarrufu hesabını kapattıkları tak
dirde, hesaplarında birikmiş parayı yaibancı para ola
rak geri alabilirler. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerimde söz ataak 
isteyen efendim?.. Yoktur. 

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

24 ncü maddeyi okuyunuz : 
Belediye Sınırları Dışındaki Toplu Konut Yer

leşme Alanları : 
MADDE 24. — Belediye sınırları dışında 'kalan 

toplu konut yerleşme alanlarımda belediye hizmetleri 
veya belediye yönetimi Bakanlar Kurulu kararı ilıe 
düzenlenir 

"iAıŞKAN — Yani Bakanlar Kuruluma mı bıra
kıyoruz onu?.. 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas ( 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın ıBaşkamım, 

BAŞKAN — Belediye hudutları liçime alıp veya 
almama konusunda mı?. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL — (İh
tisas Komisyonu Başkanı) — Bu zaten 1580 saıyııla 
Belediyeler Kanunu gereğince Bakanlar Kurulumun 
yetkisinde, o nedenle paralellik sağlamdı. 

Bazıları var ki, belediye hizmetleri sağlamaoaktır 
ve toplu konut yapımı alanına geçilirken bazı altyapı 
tesisleri için belediye hizmetlerine ihtiyaç vardır ve 
orada belediye yönetiminim sağlanmasını gerektiren 
haller de olabilir veya bir belediyeye bağlanacaktır. 
O nedenle mevcut yasa gereğince, Bakamlar Kurulu 
Kararınca düzenlenmıesi öngörülmüştür. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki. 
24 ncü madde üzerinde söz allmak lilsıteyen var ma?. 
Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
filhakika belediye hizmetleri ve belediye yömetimliınlim 
götürülmesi isteniyor. Ancak, bu bir noktada ne ka
dar mümkündür, belediyelere ne kadar külfet yük
ler, bu husus incelenmesi gereken bir konu ollıaoakıtır. 
O bakımdan amaç haddizatında taşta, amaç ye kap
sam maddesinde tamımlaimaıda da belirtildiği giibi, 
ımümkün olduğu kadar şehirleşme içerisinde bu saha
ları seçebilmektir. Belediye sınırları dışımda kalam 
yerlerde belediye hizmetlerimin masıl götürebilece
ğini de altyapımın bağlaoması, dektriğim, suyum, ka
nalizasyon vesairend-n götürülmesi büyük bir problem 
doğurabilir endişesindeyim. 

BAŞKAN — Tabii otobüs iişletecek, 'yollarımı ya
pacak oraya bütün hizmetleri götürecek. 

Bunu devlet mi yapsın diyorsunuz, yani belediye
ye bırakmayalım?. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kurulacak 
tesisi belediye oluncaya kadar kendisi yapacak zaten. 

,BAŞKAN — Belediye hudutları içerisine girdi 
mi zaten belediye bunları aljmak ister, işlerime de ge
lir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Uydu kentler 
yapılabilir. 

BAŞKAN — Evet. O zaman orada yeni bir bele
diye teşekkül eder, hiç de belli olmaz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Bu madde sarih değil Sayım Başkanım. Ne içlim?. 
«Belediye sımriarı dışında kalan toplu komut yerfeş-
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me alanlarımda belediye hizmetlleri veya belediye yö
netimi Bakamlar Kurulu Kararı ile düzenlenir» deni
yor, yani, Belediye Kamununum uygulamııp uygulan
mayacağı mı Bakanlar Kurulu Kararı liıle karariaıştı-
ırıkcak, yoksa bu hiızmeMjar mi?. Zaten Bakanlar Ku
mlu Kararı ile kararlaştırılmatsına gerek olduğu tak
dirde, 1580 sayılı Belediye Kanunumda gösterilen 3 
bin (veya ileride 5 bin olduğu takdirde) maddime za
ten gelmişse, buranım müstakil belediye kurma hak
kı vardır. Mahallin valisi raporumu yalöladıktam sram-
ra tçiişleri Bakanlığının teklifi ile, Bakamlar Kurulu 
Kararı ile belediye kurulur. 

BAŞKAN —: İşte «yönetiminden» kastı o her mali
de. 

/İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Orada neyi kastetmek istediklerimi anladım; ıama 
bu maddeye lüzum yok o zaman. 

.BAŞKAN — Buyurun, 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayım Başkanımı, daha önce 
geçen maddelerde de belirlendiği gibi, malumları ba
raj, liman, santral ve sanayi tesisleri gibi gelişmeye 
müsalit bazı yerlerde toplu komut alanları seçilebile
cek öncelikle, bu öncelikler orada verilecek. Tabii 
Ibunlar belediye hudutları dışımda olabilir, bunlar içlim 
özel 'bir belediye yönetimlime de ihtiyaç olaıbiliır. Ora
daki belediye hizmetlerinin nasıl karşılanacağı husu-
sundadır. Altyapı telisleri için zaten fonum katkısı, 
fon kullanılması da «asrim edilmişti malumları. Bu 
hizmetim ortada kalmaması içim de bu madde konul
muştur. Geniş bir mıadlde.. 

/BAŞKAN — Ama Sayım Balkan, «Mevcut kanun
lar bumu zaten düzenler» diyor. Eğer nüfusu 3 bini 
geçmiş, (belediye açılması gerekliyoraa» kurulur. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Daha nüfus kurulmadan ya
pılacak işler de var Sayım ıBaşkanıım. örneğin, omda 
altyapı tesisleri yapılacak, elektriğiin-, suyun getirilmesi 
veya altyapı tesislerinim hazırlamaması, bir inşaat elekt
riği... 

'BAŞKAN — Altyapı tesislerini iiınşaaıt yapacak 
zaten. 

KUR MAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas IKo-
mİsyomu Başkanı) — İşte belediyelerle koordime edil
mesi; eğer bir belediyeye bağlaınacaksa, o belediye tara
fımdan bu hizmeitdm getirilmesi Hemen yakumımda, çev-
ıresind© bu güçte bühizmeti yapacak bir belediye varsa, 
bu belediye hizmetlerimin oradan karşılanması, yok yani 
bir belediye kurulacaksa, ona göre gerekli tedbir ve 
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DoFtiplterin alınmasını öngörmek aımaoı itte hazırlan
mıştır. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİtF TÜTEN 
— Efendim, o zaman şöyle demek lazım her halde: 
«Belediye şuurları dışında kalan toplu konut yenileş
me alanlarında belediye hizmetleri veya belediye yö
netiminin nasıl düzenleneceği Bakanlar Kurulu Ka-
ırarı ile saptanır.» Yani, «yönetimlinden» sonıra bir 
fiil yok. 

'BAŞKAN — «Belediye sınırları dışında kalan 
toplu konut yerleşme alanlarında belediye bizjmıetJleri-
irtin ne sekilide tedvir edileceği veya belıedliye yöneti
mlinin kurulup kurulamayacağı Bakamlar Kurulıuınca 
saptanıl1» falan diye bir şey söylemek lazım. Bu cüm
le biraz kısa kalkmış. 

OROENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tenıslip ederseniz, 
bunu bir kere daha Komisyonda inceleyelim, 

BAŞKAN — Kısa kalmış bu, güdük kalmış. Yanli 
hangi belediyeye bağlanacak, 'kaç tane belediye var
dır civarda, hangisine bağlansın veya müstakil bele
diye imi olsun?... 

UMAR VE ISKÂN BAKANI ŞERIF TÜTEN 
— Veya müstakil belediye olmadan da «'Belediye 
Kanununun şu, şu, su maddeflıerti yalnız burada uygu
lanır» şeklinde bir Bakanlar Kurulu Kararı getirifle-
bîlür. 

BAŞKAN — Biraz daha açık yazalım bunu. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVOÎL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Aynı belirtilen hususlara Sa
yın Başkanım, kısa yazmak düışıüncesli 'ile öyle yaz
mıştık. 

BAŞKAN — Maddemin Komisyona iadesi teklif 
ediliyor. 24 ncü maddenin K'omıisyona iadesini oyla
rınıza arz ediyorum : Kalbul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
Toplu Konut Yerlıeşme Alanlarında Yönetim, 

Bakım ve Onarım İşleri: 
(MADDE 25. — Toplu Konut yerleşme aflanların-

daki bina ve bina alityapı bağlantılarıyla çevrenin; ba
kım, onarım, geliştirme, işletme ve yönetim hlizmueıt-
lerü, masrafları mülk sahiplerinden karşılanmak ko
şuluyla, Bgilıi belediyelerce kurulacak veya bu konu
da uzmanlaşmış özel kuruluşlarca belediye Mzmetleriy-
üe koordineli olarak ve yönetmelikte belirlenecek 
esaslara göre yaptırılır. 

.BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz almak 
'isteyen?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum : 
'Bankaların Yükümlülükleri ve Denetlenmesi : 
.MADDE 26. — 1. Yapı tasarrufu hesabı 11:29 

sayılı Bankalar Kanununa göre tasarruf mevduatı 
kabulüne yetkili milli bankalarca açılır. Özel, kanun
la kurulmuş kamu bankalarının kuruluş kanunların
daki hükümler saklıdır. 

Konutlar hak sahibine teslim edildiğinde, banka
lar yapı tasarrufu hesabında toplanan tasarruf mik
tarı ile kendi kaynaklarından açacakları yıpı 'tasarru
fu kredisini Kamu Konut Fonunla bir ay içlinde yatı
rırlar. Hak sahiplerinin ödeyeceği borç ıtaksiıtlerinıden 
yapı kredisini ilgilendiren bölümü ise tahsilini 'iızflıe-
yen ay içinde Kamu Konut Fonuna intikal ettirilir. 

Bankalar, hak sahipliğinin düşmesi dışında bir 
nedenle yapı tasarrufu hesaplarına herhangi bir faiz 
veremez ve başka menfaat sağlayamazlar. 

Toplu konut yapımını teşvik amacıyla bankalıarın 
açacağı yapı tasarrufu kredisi ve bunların yıllık li
mitleri 1211 sayılı TC Merkez Bankası Kanununun 
4 ncü ve 40 nci maddeleri uyarınca, TC Merkez Ban
kası tarafından belirlenir. Yapı tasarrufu kredisi, hak 
sahibinin yapı tasarrufu hesabında biriktirdiği meb
lağ ile bu Kanunun 14 ncü maddesinin (5) nci fıkra
sında belirtilen ek ödenti toplamının bir buçuk <|1,5) 
katından az olamaz. 

2. Bankaların bu Kanun gereğince yapacakları 
iş ve işlemlere ilişkin denetimi 7129 sayılı Bankalar 
Kanununun 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile değişlik 6Q ve 61 nci maddelerine göre Bankalar 
Yemini Murakıpları tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Komisyondan, bu maddenin (biraz 
izahım rica edeceğim. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu muaıdde 
ile bankaların yükümlülükleri ve denetlenmesi olmak 
üzere 'iki bölüm getirilm'iıştir. 

Bankaların yükümlülükleri bölümünde, konutlar 
hak sahibine teslim edildiğinde, yapı tasarrufu hesa
bında toplanan tasarruf miktarı ile, kendi kaynakla
rından açacakları yapı tasarrufu kredisinin bir ay için
de fona yatırılması öngörülmüştür. Malumları, önce 
hak sahibi bir yapı tasarruf hesabı açacak, bununla 
banka da ayrıca buna bir yapı tasarruf kredisi aça
cak; bunların fona aktarılması öngörülmektedir ban
kaların yükümlülükleri bölümünde. 

Hak sahiplerinin ödeyeceği borç taksitlerinin ya
pı kredisini ilgilendiren bölümü ise, tahsilini izleyen 
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ay içinde gönderilecek; ayrıca bir de banka ile hak 
sahibi arasında borç taksitlerinin gönderilmesi konu
su var malumunuz, onu da yatırdıkça, o bölümü il
gilendiren ay içinde gönderilmesini amirdir. 

Yapı tasarruf kredisi, yani, ıbir İkisi bankaya, ma
lumlarınız 200 Ibin lira yatırıyor ve banka da buna 
kredi açacak. Bu kredimin miktarı da, hak sahibinin 
biriktirdiği meblağ ile, bu kanunun daha önce belir
tilen ek ödenti toplamının 1,5 katından az olamaz. 
Yani bir kişi 200 bin liralık bir yapı tasarrufu hesabı 
açıyor ek ödentisi ile beraber, eğer bir de ücret far
kından yapı yaklaşık maliyetindekd değişiklikler ne
deniyle fazlalık varsa ve de o 100 bin lira tutuyorsa 
200 bin artı 100 bin, ki hak sahibi bu ödentiyi öde
yecek, banka, yapı tasarruf kredisi olarak 450 bin 
lira açacak. Eğer ek ödentisi yok da, sadece 200 bin 
lira ise, yapı tasarruf hesabı olarak 300 bin lira aça
cak ve bunun altında olmayacak. 

Bu madde onun için düzenlenmiştir ve bunu ta
sarruf hesabı açan ve bunu işleten bankalarımızca 
da kabul edilebilir en alt çizgi olduğunda mutaba
kat sağlanmıştır. Emlak Kredi Bankası Genel Mü
dürü de herhalde bu konuda bize iştirak edeceklerdir. 

BAŞKAN — Bu konuda Emlak Kredi Bankası 
Genel Müdürünün bir diyeceği var mıdır? 

CEMAL KULU (İhtisas Komisyonu Üyesi - Em
lak Kredi Bankası Genel Müdürü) — Sayın Başka
nım, % 40 ve % 60 nispeti öngörülüyor ki bu iyi 
bir nispettir. 

BAŞKAN — Teşeklkür ederim. 
26 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 26 ncı maddenin 
1 nci fıkra 3 ncü bendinde, «bankalar, hak sahipli
ğinin düşmesi dışında bir nedenle yapı tasarrufu he
saplanan herhangi bir faiz veremezler» «ve başka bir 
menfaat sağlayamazlar» deniyor. 

Yapı tasarrufundan hak sahipliğinin düşmesi ise, 
ya hesabım kapatılması veya koşulların kendisinde 
bulunmaması hallinde doğuyordu bundan evvel. Yal
nız, yurt dışındaki Türk vatandaşları için bunlara 
böyle bir faiz önermedik. Biraz evvel müzakeresini 
yaptığımız 23 ncü maddede «açılmış yapı tasarrufu 
hesabım kapattıkları takdirde, hesaplarındaki birik
miş parayı yabancı para olarak geri alabilirler» di
yor. Yabancı paraları geri verdiğimiz için mi acaba 
onlara herhangi bir faiz düşünmedik? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (ihtisas 
Komisyonu 'Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Döviz olarak? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Diğer hak sahipliği düştüğünde 'anlar vadesiz ta

sarruf hesabına ödenen faizi alacaklar, ancak yapı 
tasarrufu 'hesabı devam ettiği müddetçe bu yapılma
yacak. Daha önce bankalar zamanında, malumları 
bu tasarruf hesaplarına ikramiyeler vesaireler koyu
yorlardı, bir teşvik unsuru getiriyordu, bu bankalara 
bazı hesaplar, yükler getiriyordu ve bunlar da tabii 
gene yapı tasarruf kredilerine konan faizler nedeniy
le geri almıyordu. Bunları önlemek için bir başka 
şey konmamıştır, bir menfaat sağlanmıştır. 

BAŞKAN — Peki, 200 bin lira verdi, bir müd
det geçtikten sonra, üç dört sene sonra vazgeçti, ben 
veremiyorum, çekileceğim, bunun altından kalkamı
yorum dedi; bu 4 sendik faizini mi verecek simidi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Vadesiz hesaba verilen faiz
lerle birlikte parasını alacak. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— •% 3 ten. Şu anda % 3. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — O zamanki vadesiz faizin 
geçerli faizi ne ise ona göre alacak parasını. 

Aslında bugün Emlak Kredi Bankası hiç faiz 
vermeden parayı iade ediyor. 

BAŞKAN — Hiç vermiyor da ben onun içim sor
dum, hiç vermez. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Şimdi bazı Zorunlu neden
lerle yer bulamadığından, ondan sonra toplu konut
tan bir başka konuta geçtiğinde orayı beğenmeyece
ğinden dolayı bazı vatandaşımız hak sahipliğini geri 
alabilecek durumlar çıkacaktır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Niye faizini veriyoruz, yabancı pa
ra için vermiyoruz? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Tabii yabancı parayı veri
yoruz kendisine. Aslında bu madde daha önce ya
bancı para değil, Türk parası ile idi. 

BAŞKAN — Peki, hepsini öderse gene mi faiz 
vereceğiz onu anlamadım. Bütün borcunun hepsini 
öderse? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVClL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bütün borcunu öderse ev 
alacak zaten Sayın Başkanım. Yani ödeyemezse, ye
rine getiremezse? 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ödeyemezse, ko
şulları haiz değilse, yerine getiremezse... 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — O zaman banka el koyar. 

BAŞKAN — Ee, o zaman yalancılık yapmış? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman da dü
şecek: tabii. 

BAŞKAN — O zaman da faiz verecek, niye ve
relim faizi? Garip ölüyor da ben ondan sordum. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, affedersi
niz şunu arz dtaıek işitiyorum : 16 ncı maddede bu
nu beirtmiştik; malumları : «Hak sahipliğinden düş
mesinden sonra yapı tasarruf hesabında 'birikmiş pa
ra iade tarihindeki vadesiz tasarruf mevduatı için 
uygulanan falız oranına göre hesaplanacak faizi ile 
'butikte kendisine geri verilir.» 

'BAŞKAN — Bir daha niye yazıyoruz buraya? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Burada «hak sahibinin» de
yiminin düşmesi dışında, orada düşmesi ile ilgili bö
lümü getirmiştik. Hak sahipliğindin düşmesi dışında 
bir nedenle yapı tasarrufu hesaplarına herhangi bir 
faiz veremez veya başka bir menfaat sağlayamaz. 

Arz ettiğim 'gibi bankalar, daha önce Emlak Kre
di Bankası ve ilgili bankalar yapıyorlardı, yapı ta
sarrufu hesaplarımı teşvik etmek için kura çekiyor
lar, kredi veriyorlar, para veriyorlar, ev veriyorlar, 
ikramiye gibi hususları, Önlemek içindir bu Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Peki. 
26 ncı madde üzerinlde başka söz almak isteyen 

var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Emlak Kredi Bankasının Görevleri : 

MADDE 27. — Türkiye Emlak Kredi Bankası 
Kuruluş Kanununda tanımlanan görevleriyle birlik
te Kamu Konut Fonu muhasebesi, konut ve işyeri 
için yurttaşların başvurusu ve hak sahipliği işlemle
rinden konut tahsis ve tescil işlemlerine kadar geçen 
tüm işlerin yürütülmesiyle görevlidir. 

Türkiye Emlak Kredi Bankası ayrıca bu Kanu
nun 111 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında tanımlanan 
kredilerin Toplu Konut Yüksek Kurulunun karar
laştıracağı faiz oram, süresi ve şartlarına göre açıl
ması ve izlenmesiyle yükümlüdür, 
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Türkiye Emlak Kredi Bankası bu Kanunda be
lirlenen diğer görevleri asli görevi olarak yapar. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Buyurun efendim. 

CEMAL KULU (İhtisas Komisyonu Üyesi - Em
lak Kredi Bankası Genel Müdürü) — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz benim bir önerim olacak. 
Bu önerim kanun tekniğine pek uygun değil ama, 
biz Komisyonda görüşürken Sayın Saltık Paşama da 
arz etmiştim, bizim kuruluş kanunumuz çok eski yıl
larda hazırlanmıştır, her ne kadar bizim hazırlıkla
rımız varsa da, bu kanunun çıkmasını bekliyoruz, 
nasıl çıkacak ise ona göre orada da gerekli değişik
likleri yapmamız gerekiyor. İzninizle, bu maddeye 
küçük bir fıkra, Emlak Kredi Bankasının 4847 sayılı 
Kuruluş Kanunumıuzdaki gerekli değişiklikleri için, 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç 6 ay içinde yapılır» diye bir fıkra ekleyebilir mi
yiz? 

BAŞKAN — Olmaz, o ayrı konu, bu ayrı konu. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İzniniz olur 
mu Sayın Başkanım; son satırda «'Türkiye Emlak 
Kredi Bankası bu kanunda belirlenen diğer görev
leri asli görevi ofarak yapar» diyor. Sanki kendi ka
nunlarındaki görevleri tali göreviymiş gibi. «Türki
ye Emlak Kredi Bankası bu kanunda belirlenen di
ğer görevleri de yapar» denmesi gerekir. 

BAŞKAN — Asli, feri olmaz tabii, diğer görev
leri de yapar. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yukarıda say
madıklarını da yapar, manasına, «diğer görevleri 
de yapar» denmeli. 

BAŞKAN — «Türkiye Emlak Kredi Bankası bu 
kanunda belirtilen diğer görevleri de yapar.» Aslisi, 
ferisi olmaz. 

ÎMAR VE ISKAN BAKANI ŞERIF TÜTEN 
— Kanun teklifi ile getiririz Sayın Başkanım. Ma-
lumuâliniz bir kanunda, çıkması muhtemel başka 
bir kanuna atıf yapılamaz, bir yönetmeliğe atıf yapı
labilir ancak. Emirlerinizle bu kanunu getirebiliriz. 

BAŞKAN — Tabii onu biz düşünürüz, buraya 
koymaya gerek yok. O kanun gelirse altı ay içinde 
çıkarırız, belki a'Htı aya bile kalmaz. 

CEMAL KULU (İhtisas Komisyonu Üyesi - Em
lak Kredi Bankası Genel Müdürü) — Sayın Başka
nım, ikinci önerim şuydu efendim : Bakanlığımızın 
merkez ve taşra teşkilatını bu kanuna göre geliştirir 
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hükmüne paralel olarak, «Türkiye Eflaktik Kredi Ban
kası da kuruluş kanununda değişiklik yaparak Mer
kez ve taşra teşkilatını bu kanuna paralel olarak 
geliştirir» diye bir hüküm bu maddeye konulamaz mı? 

BAŞKAN — Siz gâliştiröbilirsiniz onu, nerede ne 
açılır, ne olur... 

Son fıkrası, «Türkiye Emlak Kredi Bankası, bu 
kanunla Ibeliriti'len diğer görevleri de yapar» şeklinde 
düzeltilecek. «... görevleri asli görev olarak yapar» 
değil de, «.diğer görevleri de yapar» şeklinde ola
cak. 

27 nci madde üzerinde ıbaşka söz almak isteyen 
var mı?.. Ydk. Son fıkradaki bu ufak değişiklikle 
27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler. .. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
Mevduat Munzam Karşihklannın Azaltılması : 

MADDE 28. — Bankalarım mevduatlarından ko
nut kredilerine ayıracakları kısım için alınacak mev
duat munzam karşılıkları TC Merkez Bankasının 
teklifi ve Yüksek Planlama Kurulunun uygun görü
şü âle »Bakanlar Kurulu karan ile azaltılabilir. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Buyurun Küçüka'hmet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada Yüksek Planlama Kurulunu devreye 
koymaya hiç gerek yok, konuyu uzatır; Merkez Ban
kası bu işleri düzenler. «Merkez Bankasının teklifi 
ve Bakanlar Kurulu Karan ile azaltılalbilir» demek 
kâfidir zannediyorum. Uzatmaya gerek yok, gerek
siz bir şey. 

BAŞKAN — Araya bir şey daha giriyor. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 

— Efendim, zaten birçok barajdan geçiyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu halen 
mevcut yasalarda öngörülen sistem. Bmredilirse çı
karılır. 

BAŞKAN — Halen de mi ıböyle? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Halen böyle, Yüksek Plan
lama Kurulunun] da bu kararların alınmasında rolü 
var, 

BAŞKAN — Yani evvela Merkez Bankası teklif 
yapıyor, Yüksek Planlama Kurulu uygun diyor, on
dan sonra Bakanlar Kuruluna geliyor. ' 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Halen mevcut olan düzen 
buraya konmuştur. 

BAŞKAN — Mevcut düzen bu ise bozmayalım, 
o zaman Ihepslini birden değiştirmek, o kanunu değiş
tirmek lazım. 

28 nci madde üzerinde ıbaşka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
29 ncu maddeyi okutuyorum c 
Kamu Konut Fonunun Denetlenmesi : 

MADDE 29. — Kamu Konut Fonundan yapılan 
harcamalar Sayıştay tarafından denetlenir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Sayın Başkanım; 'bu, 2490 -sayılı Kanuna tabi de
ğildir, dedik. En az birkaç yüzbin konutu yapması, 
ihale suretiyle yapması gerekiir. Bugün ne kadar reor-
ganizasyona gitsek de Türkiye'de mevcut mühendis 
adedi belli ve bizde çalıştırıl abülecek azami adet de 
fbölli. Bu sistem içinde hızılı yapma zarureti de ortada. 
Bunu Sayıştay murakabesinden geçirdiğimiz takdirde 
çok büyük gecikmeler, aksamalar olabilecektir. Hem 
2490'a tabi değiliz, dedik, itimat esasına dayandık. 
O bakımdan bu maddenin buradan çıkarılması veya 
bir murakalbe gerekiyorsa hiç olmazsa Maliye Ba
kanlığınca tespit edilecek esaslara göre kamu konut 
fonu hesaplanır, hesapları (incelenir, altı ayda bir de 
Yüksek Denetleme Kuruluna, buradaki Yüksek De
netleme Kuruluna bildirilir, şeklinde bir madde ge
tirmek daJha yerinde olur kanısındayım. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu, Cum
huriyet tarihinde oluşturulan en büyük fon ve har
camaları yapılacak. Tabii bu fonun da Sayıştay gibi 
denetimi eski ve çok denetim etkinliği olan ve dene
tim tecrübesi olan bir kurula yaptırılması Komisyon
da görüşülerek ağırlık kazanmıştır. Tensiplerime su
nulur. 

BAŞKAN — Buyurun Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın •Başka
nım, 2490 ve 1050 sayılı Mulhasebei Umumiye Ka
nununa ibağlı olmayan harcamalarda zaten Sayıştayın 
denetimi söz konusu değildir. Buradaki ifade bu ba
kımdan yanlıştır. Anoak büsbütün denetimsiz mî kal
sın bu fon? Lütfederseni'z, hakikaten Sayın Bakanın 
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önerisi gibi, kamu fonu denetimi Maliye Bakanlığın
ca yapılır, denetleme şekil ve usulleri çıkartılacak bir 
tüzükle düzenlenir, demek bunun en iyi şeklîdir ve 
tüzüğü biz de görürsek, fikirlerimizi orada da arz 
ederiz. 

BAŞKAN — Evet, 2490'nın dışında bıraktınız 
bunu. 

O halde 29 ncu madde Komisyonda yeniden ele 
alınsın. Maliye Bakanlığıyla görüşerek tüzük mü olur, 
yönetmelik mi olur, diğerlerini zaten yazmıştık; bu 
konu da tekrar ele alınsın. 29 ncu maddenin yeniden 
gözden geçirilmesli ve düzeltilmesi için Komisyona 
iadesini teklif ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabuıl edilmiştir, 

30 ncu maddeyi okutuyorum : 
Toplu Konut Yüksek Kurulu : 
MADDE 30. — 1. Başbakanın veya görevlen

direceği bir yardımcısının başkanlığında, Milli Sa
vunma, İçişleri, Maliye, Bayındırlık, (Tarım ve Or
man, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynak
lar, İmar ve iskân, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Sosyal Güvenlik bakanlarının üye olacağı Toplu Ko
nut Yüksek Kurulu teşkil edilir. Bu kurulun sekre-
teryası İmar ve İskân Bakanlığınca yürütülür. 

2. Toplu Konut Yüksek Kurulu aşağıdaki gö
revleri yapar; 

a) Kamu Konut Fonunun kullanılması ve fcal-
kırida planı ile yıllık programlara göre, konut sek
törü çerçevesinde, Toplu ıKonut faaliyetlerinin yön-
lendirilmesiyle ilgili genel ilke kararlarını verir ve 
toplu konut inşaatlarının yer alacağı yöreleri ve ön
celikleri saptar, 

b) Kamu Konut Fonunun, kanunda tanımlan
mış sınırlara uygun tahsis alanlarını belirler, zaman 
içinde kontrol eder ve gerekirse değiştirir, 

c) Yapı tasarruf kredileri ile ilgili olarak kanun
da belirlenmiş süre ve faiz oranılarının, günün ko
şullarına uyumunu kontrol eder ve gerektiğinde bu 
süre ve oranların değiştiritaesıini teklif eder. 

d) Bu Kanunun 11 noi maddesinin 3 ncü fıkra
sında tanımlanan kredilerin verilme ülkelerini saptar, 
faiz oran ve sürelerini belirler ve zaman içinde kont
rol ederek ğerektiğide değiştirir, 

e) Bu Kanunla belirlenen ölçeklerin dışındaki 
uygulamalar ve konut kredisi olarak kullanılan di
ğer kaynaklar ile ilgili olarak İmar ve İskân Bakan
lığınca yapılacak önerileri karara bağlar, 

f) Üç yılda bir veya Kurul Başkanının talimatı 
üzerine daha kısa sürelerde alt ve orta gelir grupla
rıyla ilgili kıstasları saptar, 

g) Bu Kanunla ilgili olarak îmar ve İskân Ba
kanlığının hazırlayacağı yönetmelikleri onaylar, 

h) Türkiye Emlak Kredi Bankasının, kanunda 
tanımlanan şartlarla tahvil çıkarabilmesi içtin Bakan
lar Kuruluna öneride bulunur, 

ı) Bu Kanunla kendisine verilmiş diğer görevleri 
yerine getirir. 

3. Toplu Konut Yüksek Kurulu, biri mali yılın 
birinci ayında olmak üzere, yılda en az ilki kere ve 
ayrıca Kurul Başkanının gerekli gördüğü hallerde 
toplanır. Toplantı ve karar usulleri Kurulun kendi
si tarafından belirlenir. 

BAŞKAN — 30 nou madde üzerinde bir mütalaa 
var mı efendim? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 
— Sayın Başkanım, teknik olarak benim bir önerim 
olacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN 

— Maddede, «1. Başbakanın veya görevlendireceği 
bir yardımcısının başkanlığında» deniyor. Şimdi öy
le kabine olur ki, başbakan yardımcısı bulunmaya
bilir efendim. Başbakan yardımcılığı, Devlet bakan
larına verilen ek bir görevdir. İleride kurulacak bir 
Hükümette - diyelim ki koalisyonlarda - başbakan 
yardımcılığı hususunda bir anlaşma olmayabilir; sa
dece birkaç Devlet Bakanı olabilir, üç Başbakan yar
dımcılığı unvanı verilmeyebilir. Asıl olan Devlet 
Bakanlığıdır zaten. Başbakan yardımcılığı da Devlet 
bakanlarından birine ek olarak verilir. O itibarla bu
rada «yardımcısı» yerine, «Başbakanın veya görev
lendireceği bir Devlet Bakanının başkanlığında» de
mek, tahmin ediyorum daha uygun olacaktır teknik 
bakımından. Sayın Başkanım. 

Kabinede Başbakan Yardımcısı yoksa ne olacak? 
O bakımdan «Devlet Bakanı» demek yerinde ola
caktır. 

BAŞKAN — Mühim de&l, olabilir, Devlet Ba
kanı da olabilir, Başbakan Yardımcısı da olabilir. 

Bu madde hakkında bir mütalaa var mı efen
dim? 

(KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Hayır Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanımın buyurduğu gibi de olabilir. Biz, 
genellikle Devlet bakanlarından Başbakan Yardımcısı 
olaralk tasrih edilenler olduğu için «bir yardımcısı» 
demekle bunun yapılabileceğini düşündük; ama Dev-

İ let «Bakanı da o görevi yapabilir, rahatlıkla tashih 
edilebilir^ 
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IBAŞKAN — Şöyle de denebilir: «Başbakanın 
veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı veya 
Devlet Bakanının başkanlığında.» 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ ŞERİF TÜTEN — 
Bu olabilir ef endlîm, 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «Yar
dımcısı» de'müş otealkla her ilkisimi de kapsıyor. 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı manasına alı
nıyor. Başbakanın görevlendireceği bir yardımcısı
nın, Başbakan Yardımcısı oluyor o. 

İMAR VE İSKÂN ©AKANI ŞERİF TÜTEN — 
Başbakan Yardımıcısı mutlaka, aynı zaimand'a bir Dev

let Bakanı oluyor efendim, o bakımdan; ama Baş
bakan Yardımcısı unvanı verilmeyebilir. Bir parti 
'tek başıma iklfeidara gelimlilşitir, bazı kabinelerde ve 
grubunda «(Başbakan Yardımcısı ihdas edilmeyecek
tir» diye karar alınmış olabilir ve doğrudan doğru
ya bir iki Devlet Bakanı ve sonra bakanlar olabilir 
efendim. 

'BAŞKAN — «(Başbakanın veya görevlendireceği 
bir yardımcısının veya bir Devlet Bakanının başkan
lığında.» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
«Görevlendireceği bir yardımcısı veya Devlet Ba
kanının» olması lazım. Çünkü o zaman, Devlet Ba
lkanını görevlendirmesi lazımdır. 

IBAŞKAN — «Yardımcısı veya Devlet Bakanının 
görevlendirilmesi...» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Olabilir Sayım Başkanım, Yani ileride herhangi bir 
boşluk olrnasın, o bakımdan. 

ıBAŞKAN — Birinci fıkrayı bu şekliyle bir da
ha okur musunuz? 

(«Toplu Konut Yüksek Kurulu. 
Madde 30i. — 1. Başbakanın veya görevlendi

receği bir yardımcısı veya Devlet Bakanının başkan
lığında, Milli Savunma, İçişleri...», 

IBAŞKAN — Evet, bu şekilde. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 

Sayın Başkanım, bir de burada, mesela (b) fıkra
sında «"Kanunda tanı'mlammış»:, (c) fıkrasında «ilgili 
olarak kanunla belirlenmiş» ibareleri var. Buralarda 
geçen «kanundaki» kelimelerin de «k» harflerinin 
büyük harfle yazılması gerekiyor. Teknik bakımdan 
bizim çok eksiğimiz oluyor, kanun tekniğinde. Çün
kü, bu kanun kasdedildiğine göre bir özel isim olu
yor. Bir yanlışlığa meydan vermeme bakımından 
herhalde onların büyük harfle olması gerekirdi diye 
düşünüyorum. 

'BAŞKAN —• Onu yazarken, onun gibi çok ha
talar oluyor. Büyük harf, küçük harf, bizde çok hata 
oluyor., 

ıSonra bazısı belirlenmiş, bazısında tanımlanmış, 
birisinde o kelimeyi kullanıyor, bazen de onu kulla
nıyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Bakın (g) fıkrasında «Bu Kanunla dediği zaman «K» 
yi büyük harfle yazmış, doğru, öyle olması lazım. 
öbürlerinin de öyle olması gerekir. 

IBAŞKAN — Evet. 
Genel Sekreter Orgeneral Saltık, buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Maili Gü

venlik Konseyi Genel .'Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu maddenin 2 net fıkrasının (c) bendinde «Yapı ta
sarruf kredileri ile ilgili olarak kanunda belirlenmiş 
süre ve faiz oranlarının, günün koşullarına uyumu
nu kontrol eder ve gerektiğinde bu süre ve oranla
rın değiştirilmesini teklif eder.» deniliyor. Bu teklifi 
herhalde Bakanlar Kuruluna yapacaktır. Bu oranla
rın değiştirilmesini kendisi yapamaz mı? Nihai kara
rı Bakanlar Kurulu mu verecektir? 

ÎİMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Herhalde, öyle oteaısı lazımı. «Kararlaştırır» dlesek 
daha doğru olur Sayım Orgeneralim. «Bu süre ve 
oranllarım değişltirlmöslini karara bağları» demek la
zım. Artık burada 9 tane bakam vaır zaten. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tensip ederseniz. 
«Bu süre ve oranları değiştirir» deriz dlalha iyi olur, 
yukarıda dediğim'iz gibi, gerekirse. 

ÎM AR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Değjîşitiirîllmös'm'i karara bağlar. «Kontrol eder, gerek-
itiğimde bu süre ve oranlarım değiştöırlrnıesimi Karara 
bağlar» şeklinde diyebiliriz efendim. 

KURİMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (IbMsaS 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkainıirn, 20 nci mad
dede bunumla 'ilgili bir tahdit olacak. O nedenle bura
ya gelmiş, izlim verirsenüz orayı bulup hemen takdim 
eldeyim. Kredliler, kredi süreleri ve faizleri Bakan-
ılar Kurulunca •saptanır.» «TC Merkez BankaSumın 
(teklifi ye Toplu Komut Yüksek Kurulunum tasvibi 
üzerime Bakanlar Kurulunca saptanır» hükmü tas
viplerinizden de geçmilştör. O nedenle burada da pa
ralellik sağlanlmıştır. 

BAŞKAN — Yan'i o tekliifi Bakamlar Kuruluma 
yapar. 

O hailde oradaki (c) fıkrasını şöyle diyeceğiz : «c)... 
oranlarım değişltiirilmesiimi Bakamlar Kuruluma teklif 
eder.» 
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İMAR VE İSKÂN HAKANI ŞERİF TÜTEN — 
O, dalha iytf olur efendütaı. 

BAŞİKAN — (c) fıkrasını bir daha okutuyorum 
efenldim. 

«c) Yapı tasarruf kredileri île ilgili olarak Ka
nunda beİMenmlş süre ve faiz oranlarının, günlün ko
şullarına uyumunu kontrol eder ve gerektiğinde bu 
süre ve oralnUarm değî fcirilirnesinii Bakanillar Kuruluna 
tekİf eder.» 

BAŞKAN — Tamam. 
Bu 30 ncu madlde üzerande başka görüş ... Yok

tur. 
30 nou maddeyi oylarınıiza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilîmlilştir. 
31 nci maddeyi okutuyorum : 
imar ve İskân ıBakanHığınm Toplu Konut Faaliyet-

lerinin Yütfütlüllmesiyle İlgili Görevleri: 

MADDE 31. — fmar ve İskân Bakanlığı bu Ka
nunun kenldfeine verdliği görevleri yerlin© getirir. Bu 
çerçevede, Toplu Konut Yüksek Kurulunun sekretler-
ya hizmıeltjl'erörii yürütür. Kamu Konut Fonunun kul
lanılmasıyla ilgili yetkileri kullanır. İmar ve İskân Ba
kanı bu fonun İta amiridir. Bu yetkiyi gerekİ gördük 
ğü tarzda devredebilir, İmar ve 'İskân Bakanlığı toplu 
konut yerleşime alanlarını saptar. Kamutta^rmaları ve 
ansa talhistMerim' yapar, İmar planlarını el'die eder, proje 
ve inşaat mailelerini yapar, bu amaçla gerekli teknik 
hazırlık'ları yürütür, inşaat işleranln teknik ve mal 
denetimini yapar, konut mialıiyötlerini belirler, yapı 
malzeme ve tdknloUblisi geliştirme çalışmialaırını orga
nize eder ve bu Kanun kapsamında gerekli diğer hiz
metleri yerine getlMr. 

Bu amaçla merkez ve taşra teşkilatını geliştirir. 

BAŞKAN — Burada «Bu yetkiyi gerekli gördüğü 
tarzda devredebilir»ı deniliyor; kime devredebilir, bu 
açık değil. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Müsteşarına veya müsteşar muavinlerine. Yani sarf 
evrakına ita amiri olarak imza atmaya yetkili olan
lara. Bütün sarf kanunlarında vardır. Birinci derece
de ita amiri bakandır. 

BAŞKAN — Yani bakandır da, makam söyle
meden bu anlaşılır mı? Müsteşar olduğu anlaşılır 
mı? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Anlaşılır efendim. Müsteşar veya taşrada bölge mü
dürü olabilir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır, yarın öbürsügün teşkilat ku
rulacak. «Yeni teşkilat kurulacak ve teşkilatını da 

geliştirecek»! diyor; oradaki bir genel müdüre vere
bilecek mi? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Tabii, bölge müdürüne devredilebilir ve valiye de ve
rilebilir. 

BAŞKAN — 31 noi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum. 
İl Toplu Konut Kurulları : 
MADDE 32. — Toplu konut faaliyetleriyle ilgili 

hususları yerel çerçevede ele almak üzere imar ve 
İskân Bakanlığınca belirlenecek illerde il toplu ko
nut kurulları oluşturulur. Bu kurulların çalışma bi
çimi yönetmelikle düzenlenir. 

İl toplu konut kurullarında, vali veya görevlendi
receği bir yardımcısının başkanlığında : 

a) İmar ve iskân Bakanlığı temsilcisi; 
b) İlgili belediyelerin temsilcileri; 
c) Varsa, il içindeki yükseköğrenim kurumların

dan konuyla ilgili bir temsilci; 
d) Maliye Bakanlığının ildeki ilgili teşkilatının 

temsilcisi; 
e) Topraksu Genel Müdürlüğü il temsilcisi; 

yer alır. 
2. İl Toplu Konut Kuruları, böligelerimdeki; 
a) Toplu konut ihtiyacıyla ilgili çalışmaları ya

par» önerilerini İmar ve İskân Bakanlığına sunar. 
b) Toplu konut yerleşme alanlarını, varsa istisnai 

durumlarıyla birlikte, İmar ve iskân Bakanlığına öne
rir, 

c) Yerel malzeme kullanma hususunda bilgi top
lar ve önerilerde bulunur, 

d) Kent gelişmesi konusunda yerel kuruluşlar-
"dan gelen önerileri değerlendirir ve gerekli gördükle
rini imar ve İskân Bakanlığına sunar. 

BAŞKAN — Burada (c) fıkrasında, «Varsa, il 
içindeki yükseköğrenim kurumlarından konuyla ilgili 
bir temsilci...» diyor. Mesela yapı meslek okulu var
sa oradan da alacak mı? Neye yazdınız bunu? Yani 
.yüksekokuldan kastınız nedir? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Yükseköğrenim kurumu, üni
versiteler.... 

BAŞKAN — Akademiler... 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Tabii bunlar bir çerçeve al
tında toplanacağı için «yükseköğrenim kurumu»< di
ye yazdık Sayın Başkanım. Tabii yapı meslek okulu-
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nu kaydetmiyor burada. Bir inışaaıt falküDtesi, ibir mü
hendislik fakültesi var ise, o bölümdeki öğretim, üye
leri de burada şehircilik çalışmalarında dikkate alın
sın, yükseköğretim kurumlarının çevre gelişmesine 
hizmeti olsun, Yüıkseklöğrenüm yatsa tasarısında da 
bel'ki dikkate alınacak... 

BAŞKAN — Efendim, bunları zorlayamazsınız 
ki.-

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Sayın Başkanım, müsaade buyurulur mu? Farz ede
lim İstanbul'u alalım, veya Ankara'yı alalım... 

BAŞKAN — Bir çok üniversite var. 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 

Şimdi burada kim seçecek bunu? Ankara Üniversi
tesi var, Hacettepe Üniversitesi var, Ortadoğu Tek
nik Üniversitesi var. İstanbul'da İstanbul Teknik 
Üniversitesi var, İstanbul Üniversitesi var, Boğaziçi 
Üniversitesi var; acaba vali buraya katılacak temsil
ciyi hangisinden isteyecek? 

BAŞKAN — Vali emir vermek yetkisini de haiz 
değildir. Gelmez. Ben parasız gitmem oraya der. 
ötekiler devletin kuruluşlarıdır, kamu kuruluşlarıdır, 
devletin memurlarıdır, gelir. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Üniversite çevre ilişkisini ku
ralım ve tabii çok sayıda konut yapılacak... 

BAŞKAN — Hayır, projeyi yapıyor mu? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Hayır, yapmayacak. Görüş
lerini almak... 

BAŞKAN — Bütün burada yapılıyor her şey. Ne 
yapacak o? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Hayır, yapalım da, nasıl seçilecek? Yollamazsa veya 
hangisine diyecek? Ankara'da hangisinden isteyecek? 
Onu belirtmek lazım. 

BAŞKAN — Yani üniversitelerin kurulları mı se
çecek? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Biaşkanı) — Eğer tensip buyurulur kat
kısında yarar görülürse, bir yönetmelikte belirlene
bilir; eğer zaruret hissedilmiyorsa çıkarılabilir de Sa
yın Başkanım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Üniversiteye 
Sorulur zaten. 

BAŞKAN — Sorulur. Ama bu heyete katılma
sın, 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, katıl
masın. 

Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, üni
versitelerin memleketin yaşayan davalarının içerisin
de yer almasına gayret etmekte faydalar vardır. Üni
versiteler kendi fanusları içerisinde, kendi kendileri
ne araştırma geliştirme ve benzeri çalışmaları yap
tıkları sürece hakikatlere ve memleketin bütün ihti
yaçlarına ne ölçüde tam cevap verebilirler? Hakika
ten dikkati çeken *hir konudur, ileride üniversiteler 
kanunu tasarısı gelirken, devletin değişik kesimlerin
de, gerekiyorsa özel sektörde bilfiil işin içinde bulu
narak incelemelere yön vermelerinde fayda olacağı 
düşüncesiyle meseleye yaklaşmıştık. Burada da o 
maksatla yer aldı. 

BAŞKAN — Bu, ne görev yapacak? Evvela onu 
tespit edelim? İllerde teşekkül eden bu kurul ne gö
rev yapacak? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bunlar 
2 nci fıkrada tadat edildi. Bölgenin toplu konut ih
tiyacına ilişkin çalışmaları yapacak. Yer seçimi araş
tırmalarının yapılması ve bunları imar ve İskân Ba
kanlığına teklif edecek. Ayrıca, toplu konut yerleş
me alanlarını gerektiren istisnai durumlar varsa - ka
nunda sayılan - onlar hakkında araştırmalar yapıp 
imar ve İskân Bakanlığına önerecek. Bölgede inşaat
larda kullanılması muhtemel mahalli özel inşaat mal
zemeleri varsa, bunlar hakkında da bilgi toplayacak, 
İmar ve iskân Bakanlığına önerilerde bulunacak. 

BAŞKAN — Yani yer seçimini bunlar mı yapa
cak? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Hayır Sayın Başkanım, tek
lif edecek. Yer seçimi Bakanlığa aittir. Bütün iller
den gelen bu tür teklifler İmar ve iskân Bakanlığın
da toplanacak; seçimi İmar ve İskân Bakanlığının 
önerisi üzerine Yüksek Kurul yapacak. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
6 ayda bir Yüksek Kurula sunuluyor. Böyle bölge 
kuruluşları kurmak suretiyle; bu insanların da o 
mıntıkayı bilen kimseler olması dolayısıyla, valinin 
başkanlığında onların araştırma inisiyatifiyle daha 
önceden yerleşme alanları konusunda hazır bilgiler 
toplanarak yerleşme alanları konusunda teklifleri top
luyoruz. Yerleşme şurada olsun, şu miktar yer ha
zır, Hazine arsası şu kadar, şu kadar ucuz arsa var 
şeklinde. (Biz merkezden eleman göndermeyeceğiz. 
Onlar devamlı olarak mahallinde bulundukları için 
kendileri bu araştırmaları yapıp bize teklif edecek
ler Sayın Başkanım. 

— 570 — 



M. G. Konseyi B : 60 25 . 6 . 1981 O : 3 

BAŞKAN — Bıraıkalım bunu, ama kimse gel-
mez< 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Gelir efendim. 

ılMlAR VE llSKAiN İBÂIKİANI ŞERİF TÜTEN — 
Sayın Başkanım, Ankara Valisi bana geçen gün te
lefon etti, üç bin kooperatif kurulmaya kalkıldı... 

BAŞKAN — Hayır, hayır, üniversitelerden ikim-
se gelmez bu kurula. 

İIMAR VE İSKÂN İBÂK1ANI ŞERİF TÜTEN — 
Yoksa bu kurullar vazife yapar efendim. 

BAŞKAN — Yapar da, üniversite temsilcisi gel
mez. Gdlsin tabii. 

İMİAR VE İSKÂN SAİKANI ŞERİF TÜTEN r-
Ben şahsen, Sayın Paşamın da dediği gibi, dünyanın 
ileri memleketlerinde üniversite daima hükümetle, 
devletle aktüel işbirliği içerisindedir ve öyle olması 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Üniversitelik konu değil bu. 
İİMAİR VE 'ISKAN I0AİK1ANI ŞERİF TÜTEN — 

Ama nasıl seçeceğiz?.. Adam yollamazsa... Sonra 
hangisine yazacağız? Eğer Ibu uygun görülüyorsa, 
onun belirtilmesi lazım burada. Tek bir üniversite 
varsa bir ilde ona vali yazar. 

BAŞKAN — Artık orada birkaç üniversite var
sa, yazar, 'bir tanesinden gönderilir; mühim değil o. 
Onu da burada tadat edemeyiz. 

İİMİAR VE İSKÂN «AKlANI ŞERİF TÜTEN — 
Bizce 'bir mahzuru yok... 

BAŞKAN — 32 noi madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim? 

Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Madde 32'den 
sonra 1 nci fıkra olaralk (1) diyelim, ondan sonra 
2 nci fıkra geliyor zaten. 

BAŞKAN — (2) var da (1) yok. 32 nci madde
den sonra (1) diye başlayacak. «Toplu konut faali
yetleriyle ilgili ıhususları...»< diye başlıyor. Ondan son
ra onun (a)'sı, (b)'si, (c)'si, (d)'si, (e)'si var; sonra 
(2) geliyor. Onun ıda (a)'sı, (b)'si, (c)'si, (d)'si var. 
(1) unutulmuş. 

32 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yoıktur. 

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

33 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelikler : 
MADDE 33. — Bu Kanun çerçevesinde öngö

rülen faaliyetlerle ilgili olarak İmar ve İskân Bakan

lığınca gerekli yönetmelikler altı ay içinde yürürlüğe 
girecek şekilde hazırlanır. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
daha evvel de çok yönetmelik fıkrasından yakınıldı. 
Uygun görülürse bu fıkrayı belli gruplar içerisinde 
toplayacak şekilde «jBirkaç yönetmelikte toplanır» 
şeklinde ifade etmek de mümkün. Gene de madde
ler içerisinde teker teker yönetmeliğe atfedilenleri 
zikredip, ayrıca gereken hususlar da yönetmelikte 
tespit edilir diye yeniden 'kaleme almak mümkün. 
Tensip ederseniz bu maddeyi Komisyon yeniden gö
rüşsün. 

BAŞKAN — «Gerekli yönetmelikler» diyor ora
da, yani tek dememiş. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi kanunu 
bir yanlış anlamayla, her maddede geçen «yönetme
likte belirtilir» unsuruna göre tek tek yönetmelik 
yapmak gerekirse pek çok yönetmelik olur efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Bir veya birkaç yönetmelik olabilir Sayın Başkanım, 
onun için böyle kalmasında mahzur yok. Meselâ biz 
sadece kredi usullerini değil de, inşaat usullerini ikin
ci bir yönetmelikte veya hepsini bir yönetmelikte 
toplayabiliriz. 

BAŞKAN — Tabii. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
O, hemen kanun çıktıktan sonraki çalışmalarımızda 
belli olacak. Zaten bu konuda hazırlıklarımız var. 

BAŞKAN — Şimdiden başlarsanız 6 ay içinde 
ancak bitirebilirsiniz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben Hükümete 
sıkıntı olmasın için önermiştim; eğer Hükümet ya
pabilecekçe mesele yok. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

34 ncü maddeyi okutuyorum : 
Uygulanmayacak Kanun Hükümleri : 

MADDE 34. — Kamu Konut Fonunun harca
maları; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hü
kümlerine tabi değildir. 
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Bu Kanun uyarınca açılan kredilerle ilgili işlem
lerde, 7129 sayılı Bankalar Kanununun 28 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname ile değişik 38 ve 41 nci 
madde hükümleri ile 50 nci madde 2 nci fıkrası hük
mü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Buyurun Sayın Küçükahmet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bundan evvel iade edilen bir madde sebebiyle 
yeniden yazılacak bir maddedir. 2490'ın zaten yalnız 
teminat mektubu hükümleri vardır. 

BAŞKAN — O da değişecekti. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Nasıl olsa bir 
yönetmelik düzenlenecek. Bir teminat maddesi orada 
konulsun. Burada 2490'ın da kalkacağı hülkme bağ
lanabilir, 

Bir ikincisi : Yine Komisyona iade edilen bir 
maddede Sayıştay denetimine tabi olup olmayacağı 
düzenlenecekti. Tabi olmadığı takdirde 832 sayılı 
Kanun hükümlerine de tabi olmayacak. Bu bakım
dan bu iki düzenlemeye parelel olarak bu maddenin 
de yeniden düzenlenmesi lazım. Zannederim onlara 
paralel olarak incelemekte yarar var, arz ederim. 

BAŞKAN — Onlara parelel olarak düzenlenmeli, 
34 ncü maddenin Komisyonla iadesi bu yönünden lü
zumludur diyorsunuz. Doğrudur, onlar düzeltilecek; 
,o iki maddeye paralel olarak bu da düzeltilecek. Eğer 
2490 olduğu gibi Ikalkacaksa, buraya onun da kon
ması lazım. 34 ncü maddenin Komisyona iadesi tek
lif edilmektedir. Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 ncü madde de Komisyona iade edilmiştir. 

Geçici maddelere geldik efendim. 
Geçici madde l'i okuyun. 
Geçici Maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1. Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce kurulmuş olan kooperatifler, 
kooperatif birlikleri ile sosyal güvenlik kuramlarının 
mevzii imar planlarına uygun olarak, faydalı alanı 
yüz (100) metrekareden küçük olan konutlar için bu 
Kanunun esasları çerçevesinde, Kamu Konut Fonun
dan, bir defaya mahsus olmak üzere ve üyelerinin 
yapı tasarrufu hesabı açtırmaları şartı aranmaksızın 
özel kredi verilebilir. 

2. 1.1.1978'den bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar özel toplu konut yapımcıları ile konut 
edinme bağlantısı yapmış olan ve durumları bu Ka

nunun hak sahipliği tanımına giren yurttaşlara da 
yapı tasarruf hesabı açtırma şartı aranmaksızın bir 
defaya mahsus olmak üzere, faydalı alanı yüz (100) 
metrekareden küçük konutlar için bu Kanundaki 
esaslar çerçevesinde Kamu Konut Fonundan özel 
kredi verilebilir. 

3. Bu maddenin getirdiği özel kredi yardımın
dan sadece bu Kanunun yürürlüğe girişinden sonra
ki birinci yıl içinde başvuranlar yararlanır. Yararla
nacak kuruluş ve kişilerin başvuru şekilleriyle bu 
başvuruların değerlendirilme esasları, Toplu Konut 
Yüksek Kurulu tarafından kanunun yürürlüğe giri
şinden sonraki ilk üç ay içinde kararlaştırılır ve ilan 
edilir. 

Toplu Konut Yüksek Kurulunun bu konuda be
lirleyeceği usuller, esaslar, kıstaslar ve öncelik koşul
larına göre İmar ve İskân Bakanlığı, özel krediden 
yararlanacak kuruluş ve kişileri saptar, kredilendir-
menin mali planlamasını yapar ve uygular. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR ıSALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri)' — 1 'nci fıkranın! 
2 nci satırında, «faydalı alanı 100 metrekareden kü
çük olan konutlar» diyor. Bundan efvvelk'i, bürüt in
şaat alanıydı. O bakımdan başka bir amaç yoksa 
eğer, Ibuınun düzeltilmesi lazım. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Arz edeyim Sayın Başka
nım. 

Bu kanun yeni 'bir toplu konut, sosyal konut kav
ramı getiriyor «120 metreden az, bürüt» diye. Ancak 
bugün meri mevzuatta 'sio'syai konutun tarifi, «faydalı 
alanı 100 metrekareden alt olan» dır. O nedenle bu
güne kadar başlamış olanlar geldiği İÇiın buigünkü 
meri mevzuatta sosyal konut tarifi faydalı alan ol
duğu için 'böyle alınmıştır. Arz edeırim. 

BAŞKAN — Bir ayrıcalık oltmüyor mu şimdi? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Ancak, 'bugünkü meri mev
zuata göre bunlara sosyal konut deniyor. 

BAŞKAN — Kaç tane 'böyle var, hiç bu araştır
ına yapıldı mı? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL '(İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Kesin feir rakam yok. 

BAŞKAN — Üyelerinin yapı tasarrufu hesalbı 
açtırmaları şartı da aramaksızın vereceğiz. Özel kredi 
vereceğiz. Bu paralanın (hepsini alır götürürse dıe ola
cak? 
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KURMAY ALİBAY CUMHUR EVCİL {İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Hayır, bunu işte 'en son mad
dede Sayın Başkanım, İmar İskân Bakanlığı bunları 
saptayacak ve hepsine birden vermeyecek talbü. Bu 
kredilendirm'enin mali planllamasını yapacak ve uy
gulayacak. Bunları belli bir zaman diil'ikriine yayacak, 
hepsim fonun ilk parasından yapmayacak. Ayrıca, 
«verilebilir» (deniyor, bir kesinlik de yok «verecek» 
diye, malumları. 

BAŞKAN — Bir kooperatif kurulmuş, 'başlamış, 
yarıya da gelmiş; bir yerden kredi bulmuş, devam edi-< 
yor. Şimdi bu maddeden faydalanarak müracaat edb-< 
cek, ı«'bana 'bu kurdan kredi ver» diyecek. Vaktiyle 
aldığı krediyi % 10-15 neyse ondan alıyordu, ve 
ona göre de bütün ortakları buna razı idi, şimdi % 5 
olacak. O kooperatifin 'ilcinde 300 kişi var dliyelimy 

300 kişilik kooperatif içinde 200 kişisi ev sahibi değil, 
100 kişisi de ev sahihi. Şimdi karmakarışık olacak o 
kooperatif. Şartları inceleyerek verilecek, 200'üne ve
rilecek, 100'üne verilmeyecek; kooperatifi allak 'bul
lak edecek. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu kredi
den yararlanmak isteyen kooperatifler hak sahipliği 
tanımına girmeyen üyeleri için başka bir yol (bulmak 
zorundadırlar. Ya onları tasfiye edecekler, hak sa
hipleriyle değiştirecekler veya yoksa, yalnız hak sa-> 
hipleri (bölümü için bu krediyi ancak kullanabilecek
ler. Hak sahipliği tanımına girmeyenler için buyur
duğunuz gilbi başka evi olanlar veya bu kanun kap
samına girmeyen diğer kişiler için bu kulanılnmayacalk. 

BAŞKAN — Henüz daha işe başlamamış koope
ratifler die var; kurulmuş, fakat inşaata da başlama
mış. Şimdi onlar da müracaat edecekler ve 3 - 5 sene 
yeni tasarruf hesabı açtıranlara hiçbir şey yapılama
yacak. Bu paraları hep bunlar alır. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkam) — Sayın Başkanım, talbü bir de 
ifade edildiğine göre 150 'bin 200 (bin civarında bu tür 
konutun kısa bir 'girişimle hizmete açılabileceği, ko
nut hizmetlerine büyük ıbir rahatlık getirebileceği de 
var. 'Bu, mili servet tabii malumları. Bunlar yapıla
madığı için duvarları yapılmamış, ancak bütün çık
maları yapılmış, (bekliyor ve gün geçtikçe de aşmı
yor., 

BAŞKAN — Emlak Kredi Bankası Genel Müdü
rüne sorsak, bir zorluk getirir mi? 

CEMAL KULU (İhtisas Komisyonu Üyesi - Em
lak Kredi Bankası Genel Müdürü) — Sayın Başka

nım, bu maddede yazıldığı gibi ıbir mali planlaması 
yapıldığı (takdirde ıbir zorluk getkımez. Şitmıdi 'bizim 
tetkikimize göre Isıtan'buTda 85 ile 100 bin daire var. 
Ama buıgün için dairenin tamamı 100 metrekare net
ten aşağı mıdır değil midir; öyle bir ayrımı bilmiyo
rum. Malumunuz olacak, geçici 2 nci maddede mese
la 100 metrekaredekihi yararlandırmadık; 100| met
rekare bürütü esas aldık. Çünkü Ataköy'de 4 - 5 mil
yon liraya ev allan 'bir vatandaşı da ibu halktan yarar
landırmadık. Ama, ıbu tip evlerin, öyle sanıyorum ki, 
100 metrekare netten yukarı olanları daha fazla çıka
caktır. 100 metrekare net, veya 97 - 98 metrekare net 
olarak bizden ve Sosyal Sigortalar Kurumundan kre
di alanlardan başka kimse yaptırmıyor. Biz (bu yıla 
kadar 97 - 98 metrekare net olanlara uyguladık. Bu 
Kanun çıktıktan sonra tabii bu kanuna uyacağız. 
Ama diğer kooperatiflerin özel kooperatiflerin, diğer 
kurumlardan kredi alan kooperatiflerin her halde 100 
metrekare netin üstündedir çoğunluğu. Özellikle yap-
satçuların elinde bulunan daireler her halde bundan 
istifade eHmeyecek tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Peki bunu böyle yazarsak, «faydalı 
alan» diye yazarsak, başlamış 'olanlar için bir şey 
demem, başlamıştır, fakat henüz başlamamış koope
ratifler de bundan faydalanarak onlar da, «faydalı 
alan 100 metrekaredir» diye istifade ederler. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (thtteas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın (Başkanım, (bundan 
sonraki kurulacak kooperatifler... 

BAŞKAN — Hayır, «kurulacak» değil, kurulmuş, 
fakat henüz daha inşaata başlamamış. Binaenaleyh, 
burada «faydalı» tabiri geçtiği için o eski kooperatif
ler faydalı alandan isltifade edecek; Öbürüsü yeni ka
nuna göre bürüt olarak istifade edecek. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — 2 nci fıkrada bir defa bağ
lantı yapma gereği getiriliyor malumları. 

BAŞKAN — Bağlantı yapmıştır, başlamamıştır 
daha, inşaata bile başlamamış. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkam) — Konut yapımcılarıyla bağ
lantı yapılmış, yani orada bir projesi filan belirti'l-
m'iş. 

(İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Efendim, toizilm tekliflerde de buna paralel bazı şey
ler vardı ve orada brüt 100 metrekare zannediyorum 
teklif etmiştik. Yalnız 'burada bir isabetli yön var 
Sayın Başkanım. Şu bakımdan : Hakikaten şimdiye 
kadar gerek Emlak Kredi Bankasından veya S.S.K. 



M. G. Konseyi B : 60 

dam kredi alanlar onlarım mevzuatı net 100 metrekare ı 
olduğu için, yami kullanım alanı 100 metrekare oDdü-
ğu için ona göre kurmuşlar ve hakikaten ben birçok 
kooperatifler görüyorum, üyeleri epeyce de bu enf
lasyon dolayısıyla ve kendi tabirleriyle tam silkelen-' 
miş halde, sarsılmış halde geliyorlar ve birkaç yüz-
binliraya ihtiyaçları var bitirmek için; artık bunu bu
lamıyorlar, satacak bir şeyleri de kalmamış. 

O bakımdan burada tekrar kendisinin bu ösaslar 
çerçevesinde para yatırması şartı getiriliyor. Zaten 
şimdiye kadar gayretini göstermiş o. Kaç yüzbiıniliraı 
Doplamışsa kendisi (toplamış/ 300 ibin lira da IS.lS.K. 
dan veya 500 ibin lira da Emlak (Krediden almış, ya
hut MEYAK fonundan almış, o hale gelmiş; fakat 
yine de bitiremez dunumda katmış. Sayın Genel Mü
dürün dediği gibi istanbul), Ankara, İzmir gibi yer
lerde belki yüzbini geçen miktarda şu anda bu gibi 
daireler var. Bu daireler de, (100 metre kullanım ala
nı olarak düşünüldüğü için ona göre planlanmış. 
Türkiye'nin şu andaki konut buhranı da nazarı iti
bara alınırsa, ilk planda çok az bir yardımla, birkaç 
yüzbinlira ile bunlarım çoğu hemen devreye girebilir 
duruma gelir. O bakımdan bir mali planlamasını da 
yaparsak, bir spekülasyona meydan vermeden bun
ları devreye sokabiliriz. 

Yalınız birinci fıkrada bir tereddütüm var Sayın 
Başaknıim; «Bu kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce kurulmuş olan kooperatifler» dedik. Şiım'di «kurul
muş olan» ibaresinden ne kastedildiğinim bilinmesi! 
gerekir. Ben bazı vilayetlere gidiyorum; mesela geçen
de Amasya'ya gittiğimde bana üç kooperatif başkanı) 
geldi; «Efendim, biz kooperatif kurduk» dediler. 
Birisinin 100, öbürünün 200, Öbürünün 300, üyeleri 
var. «Arsanız var mı?» dedim. «Hayır, daha arsa
mız yok, işte siz bu kanunu çıkarırsanız, ahsa bulun
ca bize vereceksiniz.» dediler. Tamam, ister arsası 
ölsün, ister olmasın; amacımız konut üretmek değil 
mi? Yalnız bana yarın geldiğinde, «Efendim, ben bu 
tarihten evvel işte kooperatifi kurmuştum. Ben 100 
metrekare brüt değil, 100 metrekare kullanma net 
alanıma göre proje getirdiğimde bana vermeye mec
bursun» diyebilir mi? 

'BAŞKAN — Hem yapı tasarrufu açtırmam da. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Onun için, onu kapatmak için her halde burada, «Bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş; fa
kat inşaata ıbaşlamış» falan gibi bir tabir, bir şey 
getirmek lazımdır gibi geliyor bendenize efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayım Başkanım1; «Bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan 
kooperatifler, kooperatif birlikleriyle, sosyal güven
lik kurumlarının mevzii imar planlarına uygun olarak 
inşaata başladıkları faydalı alanı 100 metrekareden 
küçük olan konutlar için» demek suretiyle bu tered
düt tamamen kapanmış olur. Amacımız zaten başla
mış olan inşaatların tamamlanması, ki yaptığımız 
basit ıbir hesaba göre de tahminlere dayanarak 8 ila 
1Q milyar lira ile bu sorunum halledilebileceğine da
yanmakta; ancak verilerimiz de pek sağlam bulun
mamaktadır. 

BAŞKAN — İnşaata başlanmış olsun, 
KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL ((İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Amacımız o idi, belirtilme
sinde yarar var. 

BAŞKAN — Kooperatifi kurduk biz, ama ne 
arsası var, me bir şeyi. Hem 100 metre faydalı alan
dan faydalanacak, hem de tasarruf hesabı açtırma
yacak. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) Biz zaten öbürünü hiç düşün
medik, inşaata başlamış olmaları şeklinde düşünüyo
ruz konuyu efendim. 

ORGENERAL NEJAT TÜMER — İnşaata baş
layıp, % 50'sini tamamlamış olmak. 

BAŞKAN — Bir şey demek lazım. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 

Veya «su basmanı seviyesi» demek lazım. 

BAŞKAN — Buyurun Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, kanunun geçici maddeleriyle, anamaddeleri 
bir bütündür. Geçici maddelerde kamunun anametnin-' 
deki esas noktalara aykırılıklar olmamalıdır. 

BAŞKAN — Olmaması lazım. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kanunun ana-
metninde brüt 100 mdtre derken, geçici madde net! 
100 metre demek, yani bunlara aşağı yukarı 25 met
rekarelik dama bir hak tanımak, evvela kanunun bü
tünlüğü bakımından doğru olmaz. 

BAŞKAN — Ödeme süresinde seneler bakımın
dan düşmek lazım, faiz bakımından düşmek lazım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 5 ila 10 mil
yonla da bu meselenin halledileceğini zannetmiyo
rum. Bu kooperatiflerin hepsi bu imkânın tamamın-
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dan yararlanmak isteyeceklerdir. Çünkü burada, bun
lar yaptığı inşaata göre yüzde şu kadarla, yüzde bu 
kadar alırlar diye bir kayıt yok, koymak da müm
kün değil, tamamından faydalanırlar. 

Binaenaleyh, geçici maddeyi genişlelCmekite değil, 
kanun esprisine uygun olarak daraltmakta yarar var
dır. Kanun esprisi, anaolan sosyal konuttur, tarif de 
eliftik bunun içinde. Yani bir yerde sadece brüt 1001 
metredir demedik, ayrıca tarif de ettik, 'bir maddesiın-
de geçme'di. Anamadde olarak ibenoe brüt 100 metre 
kelimesinden caymayalım efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Bizim teklifte, Hükümet 'teklifinde zannediyorum 
brüttün 

BAŞKAN — Öyle, doğrudur. Yani ıbir ayrıcalık 
tanıyoruz. Zaten veriyoruz, bir de faydalı alan diyo
ruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Bizim için 'başlangıçta yani faydalı alan tabiri bü
yük mahzur teşkil etmiyor. Biz onu iyi planlarız, tak
dir sizlerin efendim. Çünkü bu kooperatifler kanun
dan evvel o şeye göre kurulduğu için çoğu kredi ala
maz duruma gelebilirler. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, koo
peratifler böyle bir kanuna hiç güvenmeden kurul
dular, yani .hiç böyle bir 'güvencesi yokken kuruldu
lar. İlave ıgüvence geliyor kendilerine. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Enflasyon dolayısıyla da 
bir çoğu problemli hale gelmiş ve yarım kalmıştır. 

BAŞKAN — Bütün problemleri halledemeyiz biz 
burada. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Ancak Sayın Başkanım, bu 
tabii kısa sürede devreye girecek rahatlık yaratacak 
bir çok işlemi yapılmış, kredilerini almışlar, organizas
yonu kurmuşlar şeklinde diye düşünülmüştü. O ne
denle tensiplerinize sunduk. 

IBAŞKAN — İyi ya brüt dedik işte biz de brüt 
dedikj 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
ıbu kanunun içerisinde her ne suretle olursa oisun 
1QQ metrekarelik brüt inşaat alanı dışında kredi ve
rilmez diyoruz. Geçici madde ile o hükmü bir nok
tada bozmuş oluyoruz. 

BAŞKAN — Bozuyoruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Bir de Sayın Başkanım, inşaata başlamış olmak ta
biri konulacak ise Bakanlığımızı müşkül durumda bı
rakmayacak bir kesinlik getirmek lazım. Çok zor du
rumlarda kalabiliriz. Hemen bir temel çukuru kazıla-
bilir, o da inşaata başlama prosesidir ve bir çok ka
nunlarda ya su basman seviyesi diye tabir kullanılır, 
ya çatı kapatmıştır, ya'hut çatı seviyesine gelmiş ol
mak tabirleri kullanılır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Sayın Başka
nım, brüt 100 metre dendikten sonra inşaata başlama 
şartını aramamız lazımdır. 

BAŞKAN — Onu aramayız, onu koymadık za
ten, 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Brüit dendikten sonra inşaata başlamış olmak önemii 
değil. 

BAŞKAN — Onu koymadık zaten. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İhtisas Komisyonu 
Üyesi - İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın 
Başkanım, izin verirseniz Komisyona da katılmış bir 
kişi olarak bir şey arz etmek istiyorum. 

Geçici 1 nci madde çok özel bir hal ve bu kamu
nun geltirdiği 'imlkânîarîa son yılların Şartları altında 
tamamlanamamış, üyelerin büitiün imfkân'llarımı kullan
dığı halde bitirilememiş olan ikonutl'arı bir an evvel 
Ikoinut stokuna dahil etmek için getiri'lmliştl Ve bu öl
çüler konuşulurken de Emlak Kredi Bankasının Ge
nel Müdürünün de söylediği gibi o -tarihte geçerli ottan 
sosyal konut ölçülerine göre başlamıştı bunlar. Bil
miyorlardı ki bu kanunun başka bir sosyal Ikonıüt öl
çüsü gdtireceğ)ilnfi. önem! olan, bunları bitürtmek için, 
bir özel kredileri de olduğundan bunların şartlarını 
esais aittik biz burada, çok özel bir geçici makide ol
duğu için böyle tedvin edildli, tabii takldir sizin. 

BAŞKAN — Efendim olmaz, onun için ayrı bir 
kanun yapılabilir. Onların faiz şekilleri, ödeme şekil
leri fala'n başka türlü olur. Bunu biz çok düşük faizle, 
20 sene vade ile veriyoruz. Sonra 75 metreye kfadar 
dlan da % 5 derifteiş, 75 ile 85 arasında % 0.5, 85' 
den Sonra >% 1 artacalk. Sonra 20 sene aşağı doğru 
düşeedk, 18 seneye falan düşecek, 15'e düşecek. Bun
da ne olaoalk? Bu lOO'den fazla? Bunda da ne bile
yim 12V«, l'l'fc falan düşmesi lazım. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkamı) — Bunlarım kredli şekli tamamen 
özeldir efertdîm, 
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'BAŞKAN — O hailde onlar için hazırlanacaksa, 
geçici maddenin ayrı bir fıkrası olarak, ayrı bir şeye 
dküemdk lazım. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Efendim öyle dklenmiş, bu 
'kredilerin nasıl verleceği hakkındaki esaslar, usuller 
Toplu Konut Yük'sdk Kuruluna bırakılmış. 

BAŞKAN — Olmaz, ibiz burada kanunda tesiplit 
OtiCİlk ölfidkİİeri. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komüsyonu Başkanı) — Bundan az olmamak kaydıy
la Yüksek Kurul tösrJit edecelk. Değişik şeyler var 
Sayın Başlkanım bunlarda. Kimi 100 bin lira kredi 
alaca'k, kimi 300 bin lira kredi alacak, ktfmli daha az 
Ikrddi alacalk. 

•BAŞKAN — Peki 100 bin lira, 200 'bin lira aldı, bu
mu da mı 20 senede vereceğiz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başlkanı) •— Bunları Konut Kurulu sap
layacak, Ödeyebileceği bir güç içinlde onun diğer öden-
ıtiîerini de hesaba katmak kaydıyla, kiminde 10 yıl, 
Ikiminde 1'5 yıl. Tabii buradaki şartlara uymak kay
dıyla. Eğer büyük şehirlerde İste bu, bunlar aynen bü
yük şdhirlerddki, buradaki kıstaslara uyacaktır. 

BAŞKAN — Onun için brüt olursa mesele kal
maz, hepsinde aynı uygulanır. Ona faydalı alan de
dik mi şimdi başlar gazdtelerde; «Efendim filan koo
peratif için bu maddeyi koydular, çıkardılar. Para 
[bulamamıştı, yarım kalmıştı, 125 metrekaredir, sırf 
oraya kredi verebilmek için bu maddeyi koydular^ 
derler. 

Bir sürü belge toplayan insanlar var. Onun için 
ayrıcalı'k olmaz. Bundan evvel yapmışsa ne yapa
yım? Bu kanun çıkacak diye mi başlamış? Kredi bUL 

lacağım diye başlamış, bitirsin. Eğer onlar bitktıillmek 
İsteniyorsa, ayrı bir kanunla, onlara başka türdü şart
lar koymak surdtiiyle yeni bir taslak hazırlanabilir. Bu
nun içine sokmamak lazım. O ayrı bir şeydir, 100 
mdtrdkaren'in dışındadır. «Brtüt alanı»ı dersdk mesele 
kalmaz. 

'Faydalı alanı 100 metrdkare olan pdk azıdır. Bü
tün kooperalüifler hep faydalı alanı üzenine yapma
dı her halde, bir temi da brüt üzerinden yapıtı. 

O hailde, geçici 1 nci maddenin 1 nci Akra'sında 
«ıf aydalı alanı», «brüt alan» olarak koyduk. 

ilkinci fıkrasında da yine üçüncü satırındaki «brüt 
alanı 100 metrekareden küçük konutlar için...» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Her İkisinde «brüt 
linşaialt alanı»; olarak yazılacalk. 

'BAŞKAN — Evet «Ibrüt 'inşaat alanı» yazılacalk. 
Değişik şdkl'iyle 1 nci ve 2 nci fıkraları bir daha 

oıkur mlusunuiz. 
«GEÇİCİ MADDE 1. — 1. Bu kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce kurulmuş olan (kooperatifler, koo-
peralttf birlikleri ile sosyal güvenlik kurumlarının mev
zii imar planlarına uygun olarak, brüt inşaat alanı yüz 
(100) metrekareden küçük olan konutlar için bu Ka
nunun esasları çerçevesinde, Kamu Konult Fonundan, 
Ibir defaya mahsus olmak üzere ve üyelerinin yapı 
'tasarrufu hesabı açtırmaları şartı aranmaksızın özel 
kredi .verJidbilir. 

2. 1.1 J1978*den bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar özel toplu konut yapımcıları ile konult edin
me bağlantısı yapmış olan 've durumları bu Kanunun 
hak sahipliği tamımına giren yurttaşlara da yalpı ta
sarruf hesabı açtırma şartı aranmaksızın bir defaya 
mahsus olmak üzere, brüt inşaat alanı yüz (100) mdt-
rdkareden 'küçük konutlar için bu Kanundaki esaslar 
çerçevesinde Kamu Konut Fonundan özel krddi veri-
'Idbllir.^ 

(BAŞKAN — Bir defaya mahsustan kasdıimız ne? 
Yanli ilki defa mı vereceğiz? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu şartlar 
bir defa daha dikkate alınmayacak. Bu geçici madde 
olduğu için bunlar bir defaya mahsus olmak üzere 
bitirilecek. Daha sonraki yılar bu teşebbüsler tökrar-
lanlm ayacak. 

BAŞKAN — Meselâ diyelim ki her ortak İçin 200 
bin liraya ihtiyaç var, şu kadar milyon lira istediler, 
yetmedi, bir daha istemesinler, bir defaya malhSus ol
mak üzere. 

İMAR VE İSKÂN BAŞKANI ŞERİF TÜTEN — 
'Bir kooperatife, kuruluşa bir defa verilecek. 

BAŞKAN — Güzel hesap etsin, 
, KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komıisyonu Başlkanı) — Özel kredi, bir defaya mah
sus olmak üzere verİlecdk. 

İBAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı? Buyurun. 

MAZHAR HAZNEDAR (İmar ve îskân Bakatoı-
lığı Temsilcisi) — Eferidim, bir noktayı işaret ettadk 
istiyorum. 

Maldem devam dtimeklte olan, başlamış olan inşaat
ların bitirilmesi öngörülüyor. Bu geçici 1 ndi mad
denin 2 ndi fıkrasındaki «özel1 toplu konut yapımcı
ları» tabiri yerine, «toplu konut yapılmcıl'arınıı» kal
dırıp, doğrudan «özel konult yapımcıları» konsa tah-
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itilin ediyorum daha geniş bir uygulama sabası btila-
calktır. Çünkü 'toplu konut yapımcılarının tarifi yok. 
Bu evvelki kanunda vardı, burada yok. O nedenle 
birtakımı karı'şıklMiar çıkabilir. 

BAŞKAN — Yani özel konut yapımcıları mı? 
MAZHAR HAZNEDAR (İmar ve İskân Bakan

lığı TemsilcM) — Evet. 
Toplu konut yapımcılarının tarifi yok efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 

Bizim teklifimizde toplu konut kuruluşları ayrıca 
vardı, kooperatiflerden başlka, o çıkarıldı. Şimdi bu 
geçici maddede bu toplu konut yapımcıları olduğu
na ve çıkarılıp tarif bulunmadığına göre, bu olmu
yor, anlaşılmıyor o zaman. «Konut yapımcılarıı» den
se, brüt olduğuna göre. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Balkanım, burada 
«özel toplu konut yapımcıları» demekle, yap - satıcı
lar bu işe dalhil edilmesin ve vaitan'daşın müracaat et
tiği ve teşekkül etitliği bir grulba ıkonut yapılması ön
görülsün amacı güdü'lmOştür. 3 daireli bir apartmanı 
yıkiyor, yerline 12 daireli apartman yapacalk; bir kıs
mını satmış, bir kısmını tsataamış, onlar bundan isti
fade etmesin düşüncesiyle konmuiştur. 

BAŞKAN — Kooperatif gibi kuruluşlar olsun. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet. Gerekirse bu konuda 
bir tarif de ilave ed'lefbilir, tensip buyurülürsa. 

BASK AN — Evet, haklı Komıisyon, 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 

Uygun efendim, 
Zaten - konuları ben zaltıâiinlize arz ettim - bizim 

'bütün mücadelemiz bu efen'dîm. Şirketler, bütün mü
teahhitler (bilhassa Türkiye'de bu yap - satıcıların çok 
büyük dernekleri var.) Bakanlığı mekik dokudular 
efendim, «Bunu nasıl hazırlarsınız, bu ne demektir» 
diye. Biz bunlara vermeyiz zaten. 

BAŞKAN — ;«Veridbilıir» dendi zaten. Toplu Ko
nut Yüksek Kurulu buna karar verecektir. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bu tarif de o kurul tarafın
dan yapflabiir esaslar içinde. 

'BAŞKAN — Başlka söz almak isteyen?... Yok. 
Geçici 1 nci maiddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul ediHmüşitir. 
Geçici 2 noi maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Türkiye Emlak Kredi 

Bankasınca : 
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1. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce söz
leşmesi yapılmış ve ancak İkraza bağlanmamış olan 
yapı tasarrufu hesap sahiplerine açılacak krediler için, 

2. 'Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce söz
leşme yapılmış olmakla beraber, henüz fiilen kullan
dırılmamış kooperaltif kredileri için, 

3. Bankanın kendi kaynağından 1.1J1978 tarihlin
den kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapıp sat
tığı ve 100 metrekare brüt inşaat alanından az olan 
konutlara verdiği krediler için, 

4. Bankanın kendli kaynağından 1.1.1978 tarihin
den kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 'kadar koopera
tiflere açtığı ve heniüz ferdi Olarak münasebete geçme
miş bulunduğu kooperatif üyelerine, kredinlin açıldığı 
'tarihteki bankaca uygulanan sosyal konut ölçülerine 
uygun olan konut kredileri için, 

Bu Kanunun tanımladığı faiz farkı iadesMn bir 
(kereye mahsus olmak üzere uygulanma esasları Top
lu Konut Yüksek Kurulunca tespit edilir. 

Ancak, kredilerine bu maddeyle özel destek ge
tirilen kişilerin ve kooperatif üyelerinin bu Kanuna 
ıgöre hak sahipliği için gerekli şartları taşıması gerek
lidir. 

BAŞKAN — Şimdi burada da, 3 ncü fıkrada <*10ö 
metrekare brüt» dedik. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (Jhltisas 
[Komisyonu Başkanı) — Emlak Kredi Bankası bu 
şeyi yapıyor. 

BAŞKAN — Eskiden de faydalı alan olduğu halde 
'buraya koymuşuz, yukarıda düzelttiğimiz onun için 
lîyi oldu. 

Yalnız 4 ncü fıkrada, «.... sosyal konut ölçülerine 
uygun olan konut kredileri için...:» diye devam ediyor. 
'Bu sosyal konut ölçülerine uygun olanlar hangileri
dir? 

'KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (Jhtösas 
Komisyonu Başkanı) — Brüt zaten. 

BAŞKAN — O da brüt müdür? 
CEMAL KULU (İhtisas Komisyonu Üyesi Tür

kiye Emlak Kredi Bankası Genel Müdürü) — Çok 
çeşitli olanları var Sayın Başkanım. 64 var, 67 var, 
68 var... 

'BAŞKAN — 100'ün üstünde var mıdır? 
CEMAL KULU (İthtîsas Komisyonu Üyesi Tür-

kiye Emkk Kredi Bankası Genel Müdürü) — Yok 
efendim. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde siöz al
mak isteyen var mı? 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başlcanıım, 
eğer Bankamın sosyal iklonut ölçülerine uygun midtar 
100 metrekare 'brMtiü geçmiyorsa, böyle bir ihtiyaç, ya
ni, «Sosyal konut ölçülerine uygun olan», deyimine 
ihtiyaç niye hissedildi? Yine, «Bıtüt inşaat alanı 100 
metrekareyi geçmeyen konut kredileri için» dememiz 
yeter. 

'BAŞKAN — Yukarıda öyle dedik, 3 ncü fılkrada. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü

venlik Konseyi Genel! Sekreteri) — Zaten 3 ncü fıkra
ca, sattığı ve bu amaçla verdiği krediler var, 4 ncü 
fıikrada da, henüz ferdi münasebete geçmemiş bulun
dukları-'kooperatif üyelerıine var. 

IBAŞKAN — Yirte oraya da, «... tarihteki banka
ca uygulanan 100 metrekare brlült inşaat alanından az 
olan konut kredileri için» lazım. 

Şimdi, şöyle olacak 4 ncü fıkra: «Bankanın kendi 
kaynağından 1 . 1 . 1978 tarihinden kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar kooperatiflere açtığı ve 
henüz ferdi olarak münasebete geçmemiş bulunduğu 
kooperatif üyelerine, kredinin açıldığı tarihteki ban
kaca uygulanan 100 metrekare brüt inşaat alanından 
az olan konut kredileri için 

Bu kanunun tanımladığı faiz farkı iadesini bir 
kereye mahsus olmak üzere uygulanma esasları Top
lu Konut Yüksek Kurulunca tespit edilir.» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Eğer tensip eder
seniz ya o baştaki kısmı, «Kooperatif üyelerine kre
dinin açıldığı tarihteki bankaca uygulanan sosyal ko
nut ölçülerine uygun olarak» kısmını olduğu gibi çı
karalım veya kalsın. Yani, uygun olandan sonra «ve 
brüt inşaat alanı 100 metrekareden küçük olan konut 
kredileri için» diyelim. 

BAŞKAN — Bir daha tekrarlar mısınız? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Arz edeyim efen
dim : 

«Bankanın kendi kaynağından 1 . 1 . 1978 tari
hinden kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar koo
peratiflere açtığı ve henüz ferdi olarak münasebete 
geçmemiş bulunduğu kooperatif üyelerine, kredinin 
açıldığı tarihteki bankaca uygulanan sosyal konut öl
çülerine uygun olan (belki o ölçülerin içinde metre
kareden başka şeyler de vardır, bu kalsın) ve brüt in
şaat alanı 100 metrekareden küçük olan» diyelim, 
buraya sokalım efendim, Çünkü, öbürünü kestiğimiz 

zaman, «uygulanan» dan sonra «sosyal» kısmını kes
tiğimiz zaman ondan evvelki kısmı lüzumsuz kalıyor. 

ıBAŞKAN — Açıklık getirmiş oluyor. 
ı«Uygun olan» dan sonra konacak. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Uygun olan» dan 
sonra «ve brüt inşaat alanı 100 metrekareden küçük 
olan» denecek. 

BAŞKAN — Şimdi geçici 2 nci maddenin 4 ncü 
fıkrasını bu değişik şekliyle bir daha okuyunuz efen
dim. 

«4. — Bankanın kendi kaynağından 1 . 1 . 1978 
tarihinden kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
kooperatiflere açtığı ve henüz ferdi olarak münase
bete geçmemiş bulunduğu kooperatif üyelerine, kre
dinin açıldığı tarihteki bankaca uygulanan sosyal ko
nut ölçülerine uygun olan ve brüt inşaat alanı yüz 
metrekareden küçük olan konut kredileri için.» 

'BAŞKAN — Tamam, tabii devam ediyor ondan 
sonra : 

«Bu kanunun tanımladığı faiz farkı iadesinin bir 
kereye mahsus olmak üzere uygulanma esasları Top
lu Konut Yüksek Kurulunca tespit edilir. 

Anca'k, kredilerine bu madde ile özel destek ge
tirilen kişilerin ve kooperatif üyelerinin bu kanuna 
göre hak sahipliği için gerekli şaftları taşıması gerek
lidir.» 

Geçici 2 nci madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. Geçici 2 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okuyunuz. 
GEÇÎCt MADDE 3. — 1981 Mali Yılında Kamu 

Konut Fonunun başlatılması için bütçeden verilecek 
ödeneğin tespitine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde söz al
mak isteyen?... 

ıBuyurunuz Maliye Bakanlığı Temsilcisi. 
ORHAN ARIKAN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 

— Sayın Başkanım, ben ifade tarzını biraz düzelt
mek istedim. Geçici Madde 3: «1981 mali yılında ka
mu konut fonuna verilecek ödeneğin tespitine ve bu
nu Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertibe 
ödenek kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü maddeyi teklif edilen 
değişik şekliyle okutuyorum : 

«GEÇİCİ MADDE 3. — 1981 Mali Yılında 
(Kamu Konut Fonuna verilecek ödeneğin tespitine ve 
bunun Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak tertibe 
ödenek kaydetmeğe Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 
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(BAŞKAN — Buyurun Küçükafomet; siz bir şey 
söyleyecektiniz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
fazla tutuculuk demez bağışlarsanız, burada miktarı 
olmayan bir ödeneğin tespit yetkisini Bakanlar Kuru
luna veriyoruz. Halbuki biz ondan çok daha çabuk, 
zannediyorum Bakanlar Kurulunda konuşuluncaya 
kadar biz burada bunun kanununu çıkartırız, bu ha
zırlıkları yapıp lütfetseler biz Bütçe Kanununda bir 
değişiklikle bu ödeneği versek hem bütçede birliği te
min ederiz, hem de gereksiz bir yetki vermemiş oluruz. 

BAŞKAN — Zaten bütçede öyle bir ilave yapma
ya Bakanlar Kurulu yetkili değildir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
O'ütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Şu anda mik
tarı belli olsa, 50 milyon lira ödenek kaydetmeye yet
kilidir diyelim. Miktarı belli değil şu anda Sayın Baş
kanım. Belirsiz bir rakama yetki veriyoruz. 

BAŞKAN — Bu ne olacak? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bundan dolayı 
hizmetlerini aksatmayız, Hükümet rahat çalışır, çok 
çabuk çıkartırız, 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Tabii, bütçenin yarısını bulduk Sayın Başkanım, kal-
oı ki bazı yönetmelikleri yapmadan da kanun işler
lik kazanmıyor, altı ay da süresi var, yönetmelik yap
manın. 

BAŞKAN — 1982'den evvel uygulanmaz bu. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 

Onun için yalnız bu geçici maddelerde bazı çalışma
lar üç ay için de olabilir. 

»ı m 

BAŞKAN — Hayır, kış geliyor zaten. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 

Evet, onun için bize - herhalde bir miktarda anlaşa
biliriz bu konuda - mantıki olarak 50 milyar lira ve
rilsin demek doğru, ama bugün harcayamayız, biz bu 
durumda. 

BAŞKAN — Harcayamayız ve Maliye de vere
mez. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERIF TÜTEN — 
Evet veremez ama, bu durumda anlaşılacak miktar 
üzerinden teklif yapılabilir. 

BAŞKAN — Hiç koymasak bunu ne olacak? 
MAZHAR HAZNEDAR (imar ve İskân Bakan

lığı Müsteşarı) — Hayır efendim, ayrı bir kanun ge
rektirir o zaman. 

BAŞKAN — Arazi istimlaki için falan lazım olur» 
yoksa krediye başlamak için değil. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Emrederseniz, bu sene için. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu kararı zaten bana 
gelecek, çok olursa ben imzalamam. 

Geçici 3 ncü maddeyi son okunan şekliyle, kanun 
tekniğine daha uygun olarak hazırlanan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, yürürlük maddesini okutmuyorum, çün
kü, Komisyona iade ettiğimiz maddeler var. 

Gündemimizde başka madde olmadığından dola
yı, bilahara tespit edilecek gün ve saatte toplanmak 
üzere birleşimi burada kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 19.12 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

60 N O BİRLEŞİM 

25 Haadran 1981 Perşembe 

Saat : 10.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLÎFLERÎ 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya 

Federal Cumhuriyeti, Federal Askeri Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas Komis
yonu Raporu. (1/29) (S. Sayısı : 41) 

2. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 44 sa
yılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun 35 nci Maddesinin 2 nci 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/190) (S. 
Sayısı : 218) 

3. — Toplu Konut Kanunu Teklifi ve İhtisas Ko
misyonu Raporu. (2/54) (S. Sayısı : 221) 

4. — 1318 sayılı Finansman Kanununun Gayri
menkul Kıymet Artışı Vergisine Ait Maddelerinde 
Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/55) (S. Sayısı: 71) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S Sayısı : 71 

1318 Saydı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Artışı 
Vergisine Ait Maddelerinde Değişiklikler Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1 /55) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 20 ,11, 1980 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-646/07384 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Müi Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı (Bakanlar Kurulunca 
19 . 11 . 1980' tarihinde kararlaştıı-ılan «1318 Sayıl* Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Artışı 
VergMme Alt Maddelerinde Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» İe gerekçesi eki olarak 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNUNUN GAYRİMENKUL KIYMET ARTIŞI VERGİSİNE AİT 
MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISININ GENEL 

GEREKÇESİ 

1318 sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ait hükümlerinde yapılajı de
ğişikliklerle, uygulamada arsa karşılığı !kat, daire veya bağımsız bölüm iktisap edilmesinde ortaya çıkan 
tereddütler giderilmiş, tarife yeniden düzenlenerek vergi yükünün hafifletilmesi sağlanmış, % 3 vergi 
teminatı % 2 asgari vergi olarak değiştirilmiş ve uygulamadaki aksaklıkları giderici hükümler getirilmiştir. 

1318 SAYILI FİNASMAN KANUNUNUN GAYRİMENKUL KIYMET ARTIŞI VERGİSİNE AİT 
MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISININ MADDE 

GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1318 sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ait 33 ncü mad
desinin parantez iiçd hükmü değiştirilmiş ve bu madde ye yeni bir hüküm eldenmiştir. 

33 ncü maddenin parantez içinde mevcut olan ve kanuni mirasçılar arasında yapılan her nevi temlik ve
ya trampalar, uygulamadaki aksaklıkları gidermek ve Hazine kaybını önlemek amacıyla istisnadan çıkarı
larak vergilendirme yoluna gidilmiştir. 

Ayrıca aynı maddeye yeni eklenen bir hükümle de arazi, arsa veya bunların üzerindeki binaların sahip
leri tarafından, aralarında düzenledikleri özel anlaşmalarla hisse verilerek, kat, daire veya bağımsız bölümı 
iktisap edilmesinden doğan değer farklarının vergilendirilmesi suretiyle uygulamadaki aksaklıkların gideril
mesi ve Hazine kaybının önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2. — Aynı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) fıkrası ile ivazlı intikaller ile kamulaştırma, veya 
devletleştirmelerde; (b) fıkrasında 4a ivazsız intikallerde, (c) fıkrası ile de arsa karşılığı iktisap %olunan kat, 
daire veya bağımsız bölüm iktisabında vergi matrahının ne olacağına yer verilmiştir. 

Madde 3. — Aynı Kanunun 39 neu maddesinde yapılan değişiklikle de, hem vergi dilimleri yükseltil
miş hem de vergi nispetleri azaltılarak, yükümlülerin vergi yükü hafifletilmiş bulunmaktadır. Ayrıca mat' 
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rahim belli bir kısmına kadar müterakki nispetin uygulanacağı ve fazlası için de % 40 vergi oranının uygu-
lanraaşı suretiyle. ..tatbikattaki', pürüzler giderilırniş olmaktadır., 

Madde'4. — Aynı Kanunun 41 nci maddesinde vergi beyannamelerdnlin .verilmesine ilişkin olarak yapılan 
değişiklikle, tapulu veya tapusuz gayriimenkuHerin devir ve temlikinde, arsa karşılığı kat, daire veya bağım
sız bölüm iktisabında,- kamulaştırma veya devletleştirmelerle tezyidi ıbedel diavası ikamesi halinde,Gayrimen
kul Kıymet Artışı Vergisi beyannamelerinin hangi sü relerde verileceğine açıklık getirilmiştir. 

Madde 5. — Aynı kanunun 42 nci maddesindeki «vergi teminatı»- «Asgari Vergi» olarak değiştirilmiş ve 
nispet ;% 3 ten [% 2'ye indirilmiş olmakla yük hafifletilmiş (bulunmaktadır. 

Madde 6. — 43 ncü maddenin başlığı, «hisseli devir ve temliklerde verginin hesabı,» ve maddede yer 
alari asgari vergi ifadesi «ıbu verginin» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Aynı kanunun 44 ncü maddesinde yapılan değişiklikle asgari vergi olarak * 42 nci madde 
gereğince yatırılan |% 2 verginin hesaplanan vergiden mahsup edilmesi öngörülmüş, hesaplanan- verginin as
gari vergiden az olması veya hiç vergi doğmaması halinde, asgari verginin kısmen veya tamamen iade edil
meyeceği ihükme bağlanmıştır. 

Madde 8. — Aynı kânunun 46 nci. maddesinde yapılan değişiklikle de tapu memurlarının . yanısıra, tez
yidi.' JbedeL farkı ödeyecek, olan saymanların verginin ödenmesinden önce, ilişiğinin olmadığına, dair belge . 
aramalarım zorunluluğu, getirilmiş...ve sorumlulukları belirtilmiştir.. 

Madde 9. — Kanunun yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 10. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini amirdir. 

Bütçe - Plan Komüsyoımı Raporu 

28 Kasım 1980 

Milli Guventök Jtoüseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulan «1318 sayılı Finansman Kataununum Gaıy~ 
rimemkıö Kıymet Artışı Vergisine Ait Maddlelerrnıdte De ğiştiklkler * Yapılması HaktkmdaiyjKanMi>Ta8^^ 
misyomutmuzoa incelenmiştir. 

Bu Tasarı ile; 
Gayrimenkul Kıymet .Artışı Vergisinin mevzuu ve vergiyi doğuran olay ile ilgili değişiklik, vergimin mat

rahı ile ilgili açıklayıcı hükümler, vergi niispetinin günün koşularına göre yeniden düzenlenmesi, vergi beyanına-
mesirain verilme esasları, 'asgari vergi, hisseli devir ve'temliklerde verginin hesabı, asgari yerginin mahsup işle
mi ve vergilendirmede memurların sorumluluklan l e • il gii düzenlemeler Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Ancak, Tasarının 7 nci maddesiyle değiştirilen 44 ncü maddesinin, asgari verginin iadesini düzenleyen' kısmı 
uygulamada yanlış yorumlaınıacak, nitelikte görüldüğün den, metinde, geçen .«kısmen veya tamamen» ibaresi 
çıkarılmış, 

Tasaonın d, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 10 ncu maddelerim aynıen̂  benıimsenmiştir. 
Mili Güvenlik Konseyinin onayıma arz olunur. 

Başkan. Üye Üyd 
Hüsaü,JCÜÇÜKAHMEI- Tam ERDEM Turhan AKPORAY 

Bm. Amiral Da, KJd. Kur. Aflb. Mfy. KkL Alb, 

tjyâ Üya 
Haşmet YURT AL Tahsin-EKİNCİ 

Mry.Kd.Alb. Mly. Kd. .Bnb. 

TC 
MÜH Güvenlik Konseyi 

Bütçe '•*. Plan Komisyonu • 
Esas No. : 1/55 
Karar No. : 14 

MİM Güvenlik Konseyi (S, Sayısı •: 71) 

http://Mry.Kd.Alb
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1318 Sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine Ait Maddelerinde Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

(MADDE 1. — Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi Kanununun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Mevzuu ve vergiyi doğuran olay 

Madde 33. — Türkiye'deki arazi, arsa veya bunların üzerindeki binaların {bağımsız bölümler dahil) ivazlı 
veya ivazsız (veraset yoluyla vaki intikaller ve kanuni mirasçılara yapılan şartlı veya şartsız hibeler ile müş
terek veya iştirak halinde mülkiyete konu gayrimenkullerin malikleri arasında taksim veya ifrazları hariç) 
devir ve temlikinden ve bunların karşıliklı olarak trampa edilmesinden ve her ne şekil ve tarzda olursa ol
sun arsa karşılığında kat, daire veya bağımsız bölüm iktisap edilmesinden doğan değer farkları vergiye ta
bidir.» 

I 

MADDE 2. — Aynı kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.; 

«Matrah 

Madde 36, — Verginin matrahı : 
a) İvazlı intikallerde devir, temlik, kamulaştırma veya devletleştirme karşılığında elde edilen değer ile 

iktisap maliyeti (devir ve temlik karşılığında elde edilen değerler, beyanda bulunulması gereken tarihteki ra
yiç bedelden aşağı olamaz.) 

Ib) İvazsız intikallerde devir ve temlike konu gayrimenkulun, devir ve temlik tarihindeki rayiç bedeli 
ile iktisap maliyeti, 

c) Her ne şekil ve tarzda olursa olsun, arsa karşılığında kat, daire veya bağımsız bölüm iktisabında, ar
sa karşılığı iktisap olunan kat, daire veya bağımsız bölüm için yapı kullanma izni (İskân Belgesi) alınanlar
da en geç yapı kullahma izninin alındığı, alınmayanlarda inşaatın tamamlandığının idarece tespit edildiği 
tarihteki rayiç bedeli ile arsaya isabet eden iktisap maliyeti, 

Arasındaki farktır.» 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 39 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiritoiişltir. 

«Verginin, Nispeti 

Madde '39. — Vergi, 36, 37 ve 38 noi maddeler gereğince tespit ©dilen matrah üzerinden aşağıdaki nis
petlerde alınır. 

Venginin Nispeti 
% 

İlk 1200 000 Lira için )10 
Sonra gelen 400 000 Lira için \15 
Sonra gelen 1800 000 Lira için 20 
Sonra gelen li 600 000 Lira İçin 30 
Matrahın 3 000 000 'Lirayı aşan 
Kısmına % 40 oranı uygulanır.» 

« Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 71) 



BÜTÇE - PUAN KOMİSYONU METNtt 

1318 Sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıy met Artışı Vergisine Ait Maddelerinde Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarmıtı 1 noi maddesi aynen fcabul edümiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul! «dilknigıtiri 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 71) 
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Hükümetin Teklifi 

MAiDDE 4. — Aynı Kanunun 41 nci maddesinin son•-fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiriılımı'ş'tir, 

\ «V^rgiBe^tiHamesi; 

a) Gayrimenkullerde, gayrimenkulliin tapuda tesicit; «İşlemi yapılmadani tapu sidinde^ kayıtlı ^olmayan gay-
rimenkullerde, devir ve temlik işlemiyle ilgili belgenin düzenlenmesinden önce, 

b) 'Arsa karşılığında kat, daire veya bağımsız ibölüm iktisap edilmesinde, arsa karşılığı, iktisap olunan 
kat, daire veya bağımsız bölüm için yapı (kullanma izni (tskân 'Belgesi) alınanlarda, yapı kullanma izninin alın
masından, alınmayanlarda inşaatın tamamlandığının idarece tespitinin mükellefe duyurulduğu tarihten itibaren 
bir ay içinde, •• ' 

c) Tezyidi bedel davası ikâmesi halinde mahkeme kararının kesinleştiği tarihi tak'ibeden bir ay içinde» 
ilgili vergi dairesine verilir ve vergi aynı süre içinde ödenir.» 

MADDE 5. — Aynı (Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Asgari Vergi 

ıMadde 42. — Mükellefler, ivazlı devir ve temlikler dolaylısıyla elde edecekleri değerin, ivazsız intikaller
de beyan edecekleri değerin '<% 2'sini asıgari vergi olarak şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
bir bildirimle 41 nci maddede belirtilen süre içinde gayrimenikulün bulunduğu yer vergi dairesine yatırmaya 
mıecbunduriar.»! 

iMAfDİDE 6. ->-* Aiynı Kanunun 43 ncü maddesi aşağıdaki ışekilde değiştirilmiştir. 

«Hisseli Devir ve Temliklerde Verginin Hesabı 

Madde 43. — Arsa, arazi ve bunlar üzerindeki binaların ^Bağımsız bölümler 'dahil) hisse üzerinden veya 
taksim veya İfraz sureti'yle devir ve temlik edilmesi halinde, muameleye konu olan gayrimenkulun vergisi, gay
rimenkulun tümü için rayiç Ibedel esas alınmak suretiyle hesaplanan verginin, muamele konusu gayrimenkule 
isabet eden kasmandan aşağı olamaz. Bu verginin hesaplanmasında; muamele konusu gayrimenkulun iktisap 
maliyetinin, bu gayrimenkulun tümünün iktisap maliyetine olan oranı esas alınır. 

Muamele konusu gayrimenkulünı iktisap maliyeti ise, bu gayrimenkul karşılığında iktisap olunan değer
lerin gayrimenkulun tümünün rayiç bedeline1 oranlanması suretiyle bulunur.»1 

IMADDE 7. — Aynı (Kanunun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» 

«Mahsup 

IMadde 44. — Mükellefini kesinleşen vergisinden, 42 nci maddide gereğince yatırılan asagari vergi mahsup 
edilir. Kesinleşen vergimin yatırılan asgari vergiden daha az olması veya vergi doğmaması hallerinde, asgari 
vergi kısmen veya tamamen iade edilmez. 

iBu kanuna göre vergiye tabi değer farkları Gelir ve Kurumlar Vergisinin konusuna girdiği takdirde 42 nci 
madde gereğince asgari vergi alınmakla yetinilir, alınan bu vergi Gelir ve Kurumlar Vergisinden mahsup edi
lir.» 

MiMi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 71) 
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Bütçe Plan Komisyonunun ̂ Kalbul Ettiği Metin 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncröjraadd^ ayneırik^bul editaişfcuv 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edümiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kajbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 44 ncü maddesi aşa ğıdaiki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mahsup 

Madde 44. — Mükellefin kesinleşen vergisinden, 42 nci madde gereğince yatırılan asgari vergi mahsup 
edilir. Kesinleşen verginin yatırılan asgari vergiden daha, az olması veya vergi doğmaması hallerinde, asgari 
vergi iade edilmez-. 

Bu Kanuna göre vergiye tabi değer farkları Gelir ve Kurumlar Vergisinin konusuna girdiği takdirde 42 nci 
maıdde gereğince asgari vergi alınmakla yetinilıir, alınan bu vergi Gelir ve Kurumlar Vergisinden mahsup edilir. 

MilÜ Güvenlik Konsevi (S. Sayısı ; 71) 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 8, — Aynı Kanunun 46 ncı Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Memurların Sorumlulukları 

Madde 46. — Tapu memurları noterler ve asgari verginin ödendiğine, tezyidi bedel farkı ödeyecek say
manlar bu vergi ile ilişiğinin bulunmadığına dair beliğe ilbraz edilmedikçe işlem yapamaz ve ödemede buluna
mazlar. Asgari verginin tamamen yatırılmasından önce işlem yapan tapu memurları ve noterler ile ilgili vergi 
dairesinden alınmış ilişiği bulunmadığına dair belge olmaksızın tezyidi bedel farkı ödeyen saymanlar vergi
lerin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

©u madde gereğince vergiyi ödemek zorunda kalanlar, ödedikleri vergiler için mükelleflere rücu edebilir
ler.» 

Yürürlük 

MADDE 9. •.— ıBu (Kanun hükümlerini 1.1.1981 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yard. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgör 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
S. Kocatopçu 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Dr. Ş. Tüten M. R. Güney 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V,. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5". Side 

Kültür Bakanı 
C Baban 
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Bütçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 8. — Tasıarının 8 nci majddesd aynen kabul eaBmiîştir.; 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu mıalddesi aynen kabul edilmiştir., 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesıi aynen kabul edilmiştirâ 

»•<< 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 218 

1730 Sayılı Yargıtay Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ve 44 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun 35 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis

yonu Raporu. (1 /190) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 1 Mayıs 1981 

Başkanlığı 
Sayı : 101-819/03403 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.4.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «1730 sayılı Yargıtay Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 44 sayılı Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 35 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi eko* olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim, 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

1730 sayılı Yargıltay Kanununun 40 nci maddesinin birindi fıkrası, «Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, 
Cumhuriyet Başsavcısının vereceği görevlerle birlikte, özel hükümler saklı kalmak kaydı ile, Cumhuriyet 
Başsavcısının ydkluğunda ona vekillik eder. Başyardımcının da bulunmadığı zamanlardla bu görevi en kıdemli 
Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı yapar.» hükmünü taşımakladır.: 

Buna karşıiik Anayasa Malhktemesinıin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kamunun 35 ncü mad
desinin ilküıncd fıkrasında, «Fili veya hukuki sebeplerle Cumhuriyet Başsavcısının 'bu görevi ifa edememesi 
hallinde, Yüce Davan Savcılığını geçici olarak yapacak zait Yargıtay İMneii Başkan ve üyeleri arasında Yar
gıtay Genel Kurulunca üye (tamsayısının salt çoğunluğu ite ve gSzfld oyla seçitör.» demimektediir.! 

1730 sayılı Yargıtay Kanununun sözü edilen, 40 nci maddesinin 1 nci fılkrasında «Özel hükümler saklı 
kalmak» deyimine yer verilmiş bu suretle Cumhuriyet Başsavcısının yokluğumda ona vekâlet edecek kimsenin 
bazı durumlarda ıbu vekâlet görevini yapamayacağı belirlenmiştir. Başka bir deyimle bu vekâlet sımrh bir 
vekâlet olarak öngörülmüştür. Örneğin Yüce Divanda savcılık görevini yapmak münhasıran Cumhuriyet Baş
savcısına verilmiş bir görevdir. Bunum güibi Yüksek Savcılar Kuırulum'a fcaıuimak ve Siyasi Partiler Kanunu
na göre lbazı görevleri yürütmek doğrudan doğruya Cumhuriyet Başsavcısının uhtesdne bırakılmıştır. 



Yukarıda da işaret edildiği gibi 44 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci fıkrasında fiili veya hukuki 
sebeplerle Cumhuriyet Başsavcısının bu görevi ifa edememesi halinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bu 
görevleri ifa etmek üzere geçici olarak seçim yapılacağı hükme bağlanmıştır. Yargıtay Genel Kurulunun 
toplanması, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanması ve nihayet Genel Kuruldaki seçimlerin belli 
yöntemlere bağlanmış olması uzunca bir zaman alacağından bu defa getirilen düzenleme ile Cumhuriyet 
Başsavcılığının boşalmasında yenisi seçilinceye veya kanuni mazereti sona erinceye kadar Cumhuriyet Baş
savcılığı görevi Yargıtay Birinci Başkanı ile Yargıtay Ceza Dairelerinden seçilen Başkanvekili ile Ceza Dai
releri Başkanlarından oluşan bir Kurulun, Cumhuriyet Başsavcılığına seçilme niteliğini haiz olan Daire Baş
kan ve üyeleri arasından seçildiği bir kimse tarafından yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Tasarı düzen
lenmiştir. 

Bu şekilde oluşan Kurul mevcudun üçte iki çoğunluğuyla toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğun
luğuyla karar verecektir. Mazeretleri nedeniyle Kurula katılamayan Ceza Daireleri Başkanlarının yerine o 
dairenin en kıdemli üyesi Kurula katılacaktır. Konunun önemine binaen bu tür seçim işleminin üç gün için
de sonuçlandırılması ayrıca önerilmektedir. 

Getirilen bu düzenleme ile 44 sayılı Kanunun 35nci maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırıl
ması yoluna gidilmiştir. 

Tasarının 3 ve 4 ncü maddesi yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Tasarı bizzat Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılması öngörülen görevlerin aksamadan yürütülmesi
ne yöneliktir. Bu bakımdan 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 4Q nci maddesi hükmünü mevcut haliyle mu
hafaza etmektedir. Bizzat Cumhuriyet Savcısının yapmasını öngördüğü görevlerin söz konusu olmadığı du
rumlarda Cumhuriyet Başsavcısının yokluğunda ona Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı vekillik edecek, 
Başyardımcının da bulunmadığı zamanlarda bu görevi en kıdemli Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı yapacak
tır. Ancak kanunların bizzat Cumhuriyet Başsavcısının yapmasını öngördüğü görevlerin aksamadan yürü
tülmesini temin amacıyla belirlenen Kurul tarafından seçim yapıldığı takdirde seçilen kimse Cumhuriyet 
Başsavcısının bizzat yapması gereken görevlerle birlikte tüm görevlerini yüklenmiş olacaktır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 24 Haziran 1981 
Esas No. : 1/190 
Karar No. : 27 

MUl Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

«1730 sayılı Yargıtay Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 44 sayılı Anayasa Mahke
mesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka ıunun 35 nci Maddesinin tkinci Fıkrasının Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Komisyonumuz
ca tetkik edilerek; kanunların bizzat Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevlerin 
boşalma veya kanuni mazeret nedeniyle yerine getirilememesi hallerinde, Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinin 
yerine getirilebilmesi için sadece özel bir seçim usulü düzenlediği anlaşılarak Kanun Tasarısı ilke olarak Ko
misyonumuz tarafından benimsenmiştir. 

Ancak, sadece özel bir seçim usulü ile konunun düzenlenmesinin kesin bir çözüm olamayacağı gözönüne 
alınarak, «Cumhuriyet Başsavcı Vekili» adıyla sürekli yeni bir müessesenin ayrıntılı bir biçimde ele alınma
sının uygulama yönünden dalha yararlı ve gerçekçi olacağı düşünülmüş ve Cumhuriyet Başsavcısından ayrı 
olarak bir Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin de Devlet Başkanı tarafından Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 
göstereceği beş aday arasından dört sene süre ile seçilerek, devamlı biçimde görev yapması uygun bulun
muştur. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 218) 
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Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı müessesesinin bütün yönleri ile incelenmesi sonucu Cumhuriyet Başsavcısı 
ile Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin aynı usul ve esaslar dahilinde seçilebilmesi ilkesi kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin seçim usulü ile Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin 
statüsü ve görevlerinin yeni bir düzenleme ile belirlenmesi karşısında buna paralel olarak 1730 sayılı Yargı
tay Kanununun Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili maddelerinde Komisyonumuzca zorunlu olan bazı değişik
likler yapılmış ve bunun sonucunda dört maddeden ibaret bulunan Hükümet Tasarısı yerine onüç maddelik 
bir yeni düzenleme yapılmıştır. 

Komisyonca hazırlanan birinci madde ile 1730 savılı Yargıtay Kanununun 3 ncü maddesinin 2 numaralı 
bendine Cumhuriyet Başsavcısından sonra ve 2 nci madde ile aynı Kanunun 18 nci maddesinin 1 nci fıkrasına 
«Cumhuriyet Başsavcı Vekili» kelimeleri eklenmiştir. 

3 ncü madde ile Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevlerini ilgilendiren Yargıtay Kanununun 19 ncu 
maddesinin 3 numaralı bendi değiştirilerek anılan Kurula Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Ve
kili adaylarını seçme yetkisi tanınmıştır. 

4 ncü madde ile Yargıtay Kanununun 23 ncü mad leşinin madde başlığı değiştirilmiş ve 1 nci fıkrasına 
gerekli olarak «Cumhuriyet Başsavcı Vekili» kelimeleri eklenmiş ve böylece anılan maddede değişiklik yapıl
mıştır. 

5 nci madde ile Yargıtay Kanununun 31 nci mad leşinin 1 nci fıkrası değiştirilmiş, anılan maddedeki ki
şilerin nitelikleri ilgili olan bu maddenin 1 nci fıkrasına «Cumhuriyet Başsavcı Vekili» kelimeleri eklenmiştir. 

Yargıtay Kanununun 32 nci maddesinin madde başlığı ile madde metninde yer alan «Cumhuriyet Başsav
cısı» ve «Cumhuriyet Başsavcılığı» kelimeleri daha önce yapılan değişikliklere uygun olarak 6 ncı madde ile 
madde başlığı ve madde metninden çıkarılmıştır. 

Yargıtay Kanununun 38 nci maddesinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili müessesesi yer almadığından zorunlu 
olarak bu maddeye «Cumhuriyet Başsavcı Vekili» kelimeleri 7 nci madde ile eklenmiştir. 

8 nci madde ile Yargıtay Kanununun 39 ncu maddesinin madde başlığı ile madde metni olduğu gibi de
ğiştirilmiş ve bu maddede Cumhuriyet Başsavcısının, Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin seçimi, görevleri ve sta
tüsü belirlenmiş özellikle Cumhuriyet Başsavcısının kanuni nedenlerle görevi başında olmaması halinde ve gö
revi başında olduğu sırada Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin yapacağı görevler iki ayrı bent şeklinde düzenlen
miştir. 

9 ncu madde ile Yargıtay Kanununun 40 ncı maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek Cumhuriyet Baş
savcı Vekili ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısının görev ilişkilerine ait hükümler getirilmiştir. 

10 ncu madde ile Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin izin isteği hakkında Cumhuriyet Başsavcısının düşünce
sinin alınacağı vurgulanmıştır. 

11 nci maddede yürürlükten kaldırılan hükümler yer almaktadır, 
12 ve 13 ncü maddeler yürürlük ve yürütme ile ilgili bulunmalktadır. 
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunup 

Üye Üye 
İsmet oküR Feridun BALATLIOĞLU 
Hâkim Albay Hâkim Albay 

Üye Üye 
M. Tevfik ODMAN Sait REZAKİ 
Dz. Hâk. Ön. Yzb. Adalet Bak. Kan. Pln. 

Arş. Gen. Md. lüğü 
Başmüşaviri 
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Muzaffer BAŞKAYNAK 
Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
Ersin ESEROL 
Hâkim Yarbay 
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HÜKÜMETIN TEKİLIFI 

1730 Sayılı Yargıtay Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 44 Sayılı Anayasa Mahke
mesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 35 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yü

rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Kanunların bizzat Cumhuriyet Başsavcısının yapmasını öngördüğü görevlerin, boşalma veya ka

nuni mazeret nedeniyle yerine getirilememesi hallerinde, Cumhuriyet Başsavcısı seçilinceye ya da mazereti 
sona erinceye kadar, Cumhuriyet Başsavcılığı görevleri, Yargıtay Birinci Başkanının Başkanlığında ceza 
dairelerimden seçilmiş olan Birinci BaşıkanıvelkM iile Ceza Daireleri Başkanlarından oluşan bir kurulun, 
Cumhuriyet Savcılığına seçilme niteliğimi haiz olan daire Başkan ve üyeleri arasından seçeceği bir kimse tara
fımdan yerine getirilir. Bu kurul üçte iki çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. 
Daire Başkanlarından birinin yokluğunda o dairenin en kıdemli üyesi kurula iştirak eder. Bu seçim bo
şalma veya kanuni mazeretin başladığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde yerine getirilir.» 

MADDE 2. — 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
35 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Dışişleri ©akanı 
1. Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakam 
JR. Baturalp 

Çalışma Bakam 
Prof. DK T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Bay kara 

Devlet Bakam 
, M. Özgüneş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Ticaret Bakanı V. 
Ş. Kocatopçu 

Ulaştırma Balkanı 
iV.ı özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

tmar ve îskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

28.4.19811 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd, 
T. Özal 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabii Kay. Balkanı 
5.ı Bingöl 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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ADALET KOMİSYONU METNİ, 

16 . 5 . 1973 Tarih ve 1730 Sayın Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 44 Sayın 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 35 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının 

YUrürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 16.5.1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 3 ncü maddesinin 2 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yargıtay Daire Başkan ve üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile kanun
lara göre onlar durumunda bulunan kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların 
kişisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarla gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi ola
rak bakmak,» 

MADDE 2. — 16 . 5 . 1973 tarih ve 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun 18 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Birinci Başkanın başkanlığında Başkanvekilleri, İkinci Başkanlarla Cum
huriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve üyelerden meydana gelir.» 

MADDE 3. — 16 . 5 . 1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 19 ncu maddesinin 3 numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili adaylarını seçmek.» 

MADDE 4. — 16 . 5 . 1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 23 ncü maddesinin madde başlığı 
ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Disiplin İşlemleri : 

Madde 23. — Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri, İkinci Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet 
Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili haklarında disiplin cezası uygulama yetkisi Haysiyet Divanına ait
tir.» 

MADDE 5. — 16 . 5 . 1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 31 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yargıtay Birinci Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için sekiz yıl, Yargıtay Birinci Başkanve-
kili, İkinci Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili seçilöbilmek için de altı yıl süre ile Yargıtay üyeliği yapmış 
olmak zorunludur.» 

MADDE 6. — 16 . 5 . 1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 32 nci maddesinin madde başlığı 
ile madde metninde yer alan «Cumhuriyet Başsavcısı» ve «Cumhuriyet Başsavcılığı» kelimeleri çıkarılmıştır. 

\ MADDE 7. — 16 . 5 . 1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 38 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kuruluş : 

Madde 38. — Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuriyet 
Başsavcı Başyardımcısı ile Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları ve Başsavcılık kaleminden meydana gelir.» 

MADDE 8. — 1 6 . 5 . 1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 39 ncu maddesi, başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Cumhuriyet Başsavcısının ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin Seçimi ve Görevleri : 

Madde 39. — Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 
kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Devlet Başkanınca seçilir. 
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(Adialöt Koraisyonunıun Metoi) 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısı adaylarını belirlemek için üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır. Adaylar gizli oyla tespit edilir, tik oylamada en çok oy alan beş üye aday gösterilmiş 
olur. 

İlk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise, aynı gün yapılacak diğer oylamalarla noksan adaylar ta
mamlanır. 

Aday tespiti için yapılan oylamada; oyların eşitliği nedeniyle beşten fazla aday belirlenmesi halinde, eşit 
oy alan adaylardan Yargıtay Üyeliğinde kıdemli olanı, kıdem eşitliği halinde ise yaşlı olanı aday gösterilmiş 
sayılarak beş aday tespit edilir. 

Oylama sonucu, adayların aldıkları oylar belli edilmeksizin soyadı sırasına göre düzenlenecek liste halin
de Yargıtay Birinci Başkanlığınca Devlet Başkanlığına sunulur. Devlet Başkanı listenin sunuluşundan itibaren 
yedi gün içinde gösterilen adaylar arasından Cumhuriyet Başsavcısını seçer. Seçim sonucu ilgililere duyurulur 
ve Resmi Gazetede yayınlanır. 

Cumhuriyet Başsavcı Vekili de aynı usul ve esaslar dahilinde aday gösterilerek seçilir. 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden 
seçilebilirler. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin görev sürelerinin 
bitmesinden ya da yaş haddi nedeniyle emekli olacakları tarihlerden 20 gün önce; bunların dışında bir neden
le bu görevlerde boşalma olduğu takdirde boşalmayı izleyen 7 gün içinde bu madde uyarınca adaylarını belirler. 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin görev sürelerinin bitmesi ya da yaş haddi nede
niyle emekliye ayrılmaları dolayısıyla, seçilen Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili, görevin 
boşalmasını izleyen ilk işgününde göreve başlar. 

Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri Şunlardır : 

1. Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek, 
2. Anayasa Mahkemesinde Savcılık görevini yapmak, 
3. Ceza işlerine ilişkin içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak, 
4. Yargıtay üyelerinin kişisel suçlarından dolayı açılan kamu davasının duruşmalarına katılmak, 
5. Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun gö

receği her türlü tedbiri almak, 
6. Cumhuriyet Başsavcı ve Başyardımcı ile Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarının yükselme ve ilerleme 

fişlerini vermek, 
7. Cumhuriyet Başsavcılığında görevli olanları denetim ve gözetim altında bulundurmak ya da bu dene

tim ve gözetimi tensip edeceği yardımcılarından birine yaptırmak, 
8. Cumhuriyet Başsavcılığı kalemine naklen atanacak personelin inhalarını yapmak, 
9. Cumhuriyet Başsavcılığında görevli personel hakkında ilgili kanunda belirtilen uyarma, kınama ve kısa 

süreli durdurma disiplin cezalarını uygulamak, 
10. Bu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek. 

Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin Görevleri Şunlardır : 

1. Cumhuriyet Başsavcısının kanuni nedenlerle görevi başımda bulunmaması halinde, kanunların bizzat 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil Cumhuriyet Başsavcısının tüm görev
lerini yerine getirmek. 

2. Ayrıca kanunların bizzat Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dışında, 
Cumhuriyet Başsavcısının, görevine giren konularda vereceği diğer görevleri yapmak. 

Cumhuriyet Başsavcısının ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin bu görevlerinden herhangi bir nedenle çekil
meleri ya da istifa etmeleri halinde, Yargıtay Üyeliğinden de çekildiklerini açıkça bildirmedikleri takdirde, 
Yargıtay Üyeliği görevleri devam eder. 
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MADDE 9. — 16 . 5 . 1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 40 ncı maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, Cumhuriyet Başsavcısının veya Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin vereceği 
görevleri yapar. Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilinin yokluğunda Cum
huriyet Başsavcısına vekillik eder. Başyardımcımn da bulunmadığı zamanlarda bu görevi en kıdemli Cumhu
riyet Başsavcı Yardımcısı yapar.» 

MADDE 10. — 16 . 5 . 1973 tarih ve 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 54 ncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Başkanvekilleri ile İkinci Başkanların yıllık izin istekleri Birinci Başkanın, Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin 
izin isteği Cumhuriyet Başsavcısının, üyelerin izin istekleri Daire Başkanlarının düşüncesi alındıktan sonra Hâ
kimler Kanunundaki esaslara göre Birinci Başkanlık Divanınca karara (bağlanır.» 

MADDE 11. — 22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı Anaya'sa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkındaki Kanunun 35 noi maddesinin ikinci fıkrası ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 221 

Toplu Konut Kanunu Teklifi ve İhtisas Komisyonu Raporu. 
(2/54) 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Toplu Konut Kanunu Teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
Jandarma Genel Komutanı ve 
Mflli Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde yıllık konut ihtiyacı ile üretilen konut sayısı arasındaki fark giderek büyümektedir. İktisadi ve 
sosyal yapı günden güne değişmekte, nüfus hızla artmakta; köyden kente göç hızlanmaktadır. Bu değişen 
ve ağırlaşan koşullar altında, özellikle alt ve orta gelir grulbunda'ki yurttaşlar sağlıklı yaşama gereklerine uy
gun konut edinme imkânından yoksun kalmaktadırlar. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan durum, sağlıksız 
bir kentleşme ve gecekondulaşma olmaktadır. 

Büyük kentlerimiz çepeçevre birer gecekondu kuşağı ile çevrilmiştir. Altyapımız yetersiz ve ilkeldir. Buna 
bağlı olarak çevre bozulması ve kirlenmesi büyük boyutlara ulaşmaktadır. Bu bozulmaların en yoğun oldu
ğu yerler ise, alt ve orta gelir grubundaki insanlarımızın yaşadığı şehir alanlarıdır. 

Giderek yoğunlaşan bu kentsel bozulmayı durdurmak, toplumun zor geçinme durumunda kalan bireyle
rini 'barınma güvencesine kavuşturmak için, devletin konut sorununa el atması gerekmektedir. Bu müdahale 
alıcı gücün desteklenmesi, yapımcı gücün özendirilmesi ve örgütlenmesine yardımcı olunması biçiminde geli
şecektir.. 

Ülkemizde çağdaş insani yaşama ihtiyacına cevap verebilmek için her yıl 350 000 dolaylarında düzenli 
konutun üretimi gerekmektedir. Bu tür üretim düzeyine şimdiyedek ulaşılamamıştır. Bunun başlıca nedenle
rinden biri, inşaat kesiminde konuta ayrılan kamu ödeneklerinin çök yetersiz kalmış olmasıdır. 

Bu Kanunda, yıllık gider bütçesinin % 5'lik bir bölümünün konut yapımı için kurulan Kamu Konut 
Fonuna aktarılması öngörülmüştür. Gittikçe büyüyen bütçe giderlerimiz içinde bu pay ağırlıklı bir oran 
oluşturacaktır. 

Kamu bütçesinden ayrılacak bu kaynağın, yurttaşa ucuz krediler biçiminde aktarılması gereklidir. Ucuz 
kredinin ölçüsü alıcı kitlenin ödeme gücüdür. Bu nedenle tasarı konut üretimindeki tüm giderlerin 
% 75 - 80'i oranında kredi öngörmektedir. Kredilerin, yurttaşa yükleyeceği faiz ise :% 5'ten başlayarak kü
çük farklarla artırılmaktadır. Büyük kentler ve büyük konutlar için faiz oranları biraz daha yüksek ve öde
me süreleri daha kısa tutularak, küçük kentlerde yerleşme ve küçük konutlarda oturma eğilimi özendiril-
mektedir. Faizlerin düşüklüğü, yapım finansmanının devletçe karşılanması, hak sahibinin tasarruflarına 
prim verilmesi bu kredilere cazip bir nitelik kazandırmaktadır. 

Münferit konut yerine toplu konut inşa etmek çağdaş şehirleşme ilkelerine uygunluğu sağlama ve maliye
ti düşürme halamından tercih edilmektedir. 

Konut üretiminde kaynakla birlikte, arsa sağlanması da büyük önem taşımaktadır. Toplu konut yapımı 
için bol miktarda arsaya ihtiyaç vardır. Arsanın ise spekülatif değer artışlarıyla konut maliyetleri içinde 
büyük bir yer tutmaması gereklidir. Öte yandan maliyet düşürücü ve inşaat işlerinde yaratıcı buluşları teşvik 
edici bir rekabet ortamı için ihale ile iş görme dünyanın her yerinde denenmiş vazgeçilmez bir yöntemdir. 

Rekabetin oluşması için, ayrıca inşaat işlerinin de kamu mülkiyetindeki arsalar üzerinde yürütülmesi zo
runludur. Bu nedenle arsa sağlanmasında Hazine, belediye Vb. kurumların arsalarının bu amaçla devir ve 
tahsisinin yanısıra kamulaştırma yöntemi de öngörülmüştür. Kentlerin ihtiyaç duyulan toplu konut yerleş-
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me alanlarında yeterince arsanın devri ve kamulaştırması sağlanarak toplu konut yapımına tahsis edilecektir. 
Konutun üretimi kamu kuruluşları ve şirketlerinin yanısıra büyük ölçüde özel yapımcı firmalar eliyle sür

dürülecektir. Konut üretiminde ayrıca, organize edici ve yapımcı güç olarak, kooperatifler, kooperatif birlikleri 
ve sosyal güvenlik kurumlarından yararlanılması öngörülmüştür. Özel yapımcılar arasında rekabeti sağlamak, 
onları yarıştırıp teknolojilerini geliştirmeye zorlamak için ihale ve seçenekli proje oluşturma sistemi benim
senmiştir. Ancak bu ihale sistemi, yapımcıdan her imalat kaleminde sabit bir fiyata zorlamak biçiminde değil
dir. İhaleye katılmak isteyen müteahhit kuruluşlar, belli bir tavan fiyata göre, her imalat kaleminin veya her 
konutun fiyatını, teklifleri ile birlikte kendileri verecektir; bu teklifleri değerlendirmenin yöntemleri yönetme
liğinde ayrıntısıyla belirlenecektir. 

Bu tasarı ile oluşturulmak istenen Kamu Konut Fonu Sayıştay denetiminde harcanacaktır. Bu inşaat har
camalarıyla birlikte konut yapım tekniklerinin ve standartlarının araştırılıp geliştirilmesi; yapımda kullanıla
cak araç, gereç ve teçhizatı üreten sanayi kollarına destek sağlanması mümkün olacaktır, 

Sonuç olarak; konut üretimindeki açığın kapatılmasında kamu kaynakları ile özel yapımcı gücün ve koo
peratif, kooperatif birlikleri ve sosyal güvenlik kurumlarını harekete geçirecek, sağlıksız kentsel büyüme ve 
gecekondulaşmayı durduracak; alt ve orta gelir grubundaki yurttaşlara uygun koşullarda konut edinme kolay
lıkları sağlayacak bir önlemler dizisi ortaya konmuş bulunmaktadır.. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Amaç ve Kapsam : 
Madde 1. — Toplumun alt ve orta gelir grupları, çağın gereklerine uygun nitelikte konut sahibi olana

ğından yoksundur. Bu olgu, özellikle alt gelir gruplarının kent çevrelerinde gecekondu kuşakları yaratmasıy-
la sonuçlanmıştır. Gecekondu gerçeği çağdaş kentleşmenin önündeki en büyük engellerden biridir. Tasarının 
birinci maddesiyle alt ve orta gelir gruplarına yardımcı olunmak suretiyle sağlıksız kentleşmenin daha da 
yaygınlaşması önlenecektir.) 

Tanımlar : 
Madde 2. — Tasarıda yer alan bazı kavramların, sınırlarını belirlemek, bazı ifade ve terimlerin kesin

likle hangi anlamda kullanıldığını açıklığa kavuşturmak için tanımlar maddesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Toplu Konut Yerleşme Alanlarının Saptanması : 
Madde 3. — Toplu konut yapım olayından önce, toplu konut yapılacak olan yerleşme merkezlerinin ve 

bu merkezlerde uygulamanın yapılacağı yerlerin saptanması gereklidir. Ancak bu saptama işleminde halen 
yürürlükteki İmar Yasasının da dikkate alınması uygun olacaktır. 

Ayrıca yerleşme alanlarının saptanmasında, sorunların yoğun olduğu bazı gelişme alanlarına öncelik ve
rilmesi zorunludur. 

Saptanan toplu konut yerleşme alanlarında, bu amacın dışında tesisler kurulmasını önlemek amacıyla bu 
yerlerin ilan edilmesi ve bu konuda tapuya şerh verilmesi, uygulama açısından gereklidir. 

Kadastro Çalışmalarının Yapılması : 

Madde 4. — Toplu konut uygulamasına geçebilmek için, seçilen yerleşme alanlarında kadastro çalışmala
rının öncelikle yapılması şarttır. Kadastro çalışmalarındaki anlaşmazlıkların çözümüne hız vermek için, mah
kemelerce ve Yârgıtayca kadastro uyuşmazlıklarının çözümüne öncelik verilmelidir. Ayrıca teknik çalışma
ların sürdürülmesi ve bu gibi alanların toplu konut yapımına tahsisi için uyuşmazlıkların sonuçlandırılmasına 
bağlı kalınmayacağı hükmü getirilmiştir. 

Arazi ve Arsa Sağlanması : 
Madde 5. — Toplu konut yerleşme alanı olarak ilan edilen arazilerde kamu kaynakları kullanılarak ya

pım işlerine geçilebilmesi için, arazi ve arsa mülkiyetinin kamu elinde bulunması bir zorunluluktur. Kamu 
mülkiyetinde olmayan bir arsa üzerinde kamunun, ihale yoluyla iş yaptırma olanağı yoktur. Bu nedenle toplu 
konut yerleşme alanlarında arazi ve arsaların kamulaştırüması öngörülmüştür. 

Kamulaştırılan arazilerin bu amaçla kullanılması 5 yıl içinde mümkün olmayabilir. Bu nedenle 6830 sa
yılı Yasanın 23 maddesindeki bu 5 yıllık kaydın, toplu konut uygulamalarında geçerli olmaması uygun 
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bir çözüm olarak benimsenmiştir. Ayrıca arsa spekülasyonunu önlemek; yurttaşları gerçek beyanda bulun
maya yöneltmek, mülk sahipleriyle çıkabilecek bir çok haksız bedel artırım davalarına neden olmamak ve 
kamulaştırmada kesin bir fiyat kıstası uygulamak için, vergi beyanı üzerinden kamulaştırma öngörülmüştür. 
Ayrıca toplu konut yerlerim alanlarındaki Hazine arsalarının, başka amaca tahsisli olmamak kaydıyla İmar 
ve İskân Bakanlığına devri, bürokratik anlaşmazlıkları önleyecek; tahsisi çabuklaştıracaktır. 

Nazım Planların ve Uygulama İmar Planlarının Yapılması : 
Madde 6. — Uygulamanın kamu yararına olması için nazım ve uygulama imar planlarının kamuca veya 

kamu denetiminde yapılması zorunludur. 6 ncı madde ile bu sağlanmaktadır. 
(TeVhit, İfraz, Terk İşlemleri ve İnşaat İhalesi İçin Gerekli Teknik Belgelerin Hazırlanması : 

Madde 7. — İnşaat işlerini ihale edebilmek için, arazi üzerinde gerekli parselasyonun ve parselasyonla 
ilgili tevbît, terk, ifraz işlemlerinin yapılması; taslak projesi ve teknik şartnamesiyle birlikte ihale evrakının 
hazırlanması gereklidir. 7 nci madde ile bu işlemlerin nasıl yapılacağı hükme bağlanmaktadır. 

[Kooperatiflere, Kooperatif Birlikleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Kamu Hizmetleri İçin Kamu 
Kuruluşlarına Arsa Tahsisi : 

(Madde 8. — Kamunun kendi mülkiyetindeki arsalarda İhale ve inşaat yapma'sında bir sorun yoktur. An
cak bu yasa ile kooperatif ve bir kısmı sosyal güvenlik kurumlarına kendi işlerini kendileri yapmak veya yap
tırmak olanağı verilmiştir. Bu kurumların, uygulamaya geçebilmeleri için arsa satın alacak güçleri olmayabi
lir. Arsa bedeli daha sonra konut maliyetine yansıtılıp bak sahibinden alınmak üzere kooperatif ve bir kısım 
sosyal güvenlik kurumlarına, inşaat yapmaları için, arsa verilebilecektir. 

Yapım İşlerinin Yürütülmesi : 
Madde 9. — Toplu konut işlerinin kimler tarafından yürütüleceği hükme bağlanmak zorundadır. Bu tasarı 

yapım işinde ihaleyi ve rekabeti benimsemiştir. Ancak kooperatiflerle bir kısım sosyal güvenlik kurumları, 
yalnız kendi üyeleri için, ihale yanında, kendi oluşturacakları organizasyonları da kullanabileceklerdir. 

İhale teklif alma esasına dayandırılmıştır. Teklif birim fiyatlarla veya anahtar teslimi olabilir; bunu ida
relerin takdiri belirler. Ancak tekliflerin fahiş fiyatlarla verilip idarelerin yoğun uğraşları içerisinde bir de oldu 
bittilerle karşılaşmaması için, tekliflere tavan fiyat konulması uygun görülmüştür. Ülkemizde tavanı belirlen
memiş teklif alma yöntemlerinin çok sakıncalı uygulamaları görülmüştür., 

iBu madde ile 200 birim konutluk ihalelere olanak verilerek, ülke gerçeklerine ve küçük yapımcı kuruluş
ların gücüne uygun bir ölçü benimsenmiştir. 

Kamu Konut Fonu : 
Madde 10. — Yasa tasarısında öngörülen faaliyetlerin yürütülmesi için gider bütçesinin % 5'i oranında 

bir kaynağın ayrılması uygun görülmüştür. 1982 bütçesi 2 trilyon olursa, fona ayrılacak ödenekler 100 milyar 
TL. olacaktır. Ülkenin konut sorununun çözümü için bu kaynak yeterli olmayabilir. Ancak bu kaynağın ge
nel bütçe içerisinde öbür sektörlerle bir denge içinde düşünülmesi zorunludur. Diğer yandan ayrılan kaynağı, 
amacı doğrultusunda kullanabilecek yapımcı örgütlenmenin gücü önemlidir. İmalata dönüştürülemeyecek kay
nağın tahsisi de sakıncalıdır. Türk özel sektörü ile kooperatifleşmenin gücü kendini kanıtladığı gün, bu kay
nağın daha da artırılmasına olanak tanınmıştır. 

Kamu K'onut Fonunun Kullanılması : 
'Madde 11. — Toplu konut üretim faaliyetlerinin başarısı için arsa sağlanması ve yapım işlerinin önce

likle ele alınması önemlidir. Bu nedenle fonun % 82'si arsa sağlanması ile arsa üzerinde alt ve üst yapıların 
gerçekleştirilmesi için ayrılmıştır. Yapım tekniklerinin gelişitürilmesi, yapı malzeme ve standartlarının araştı
rılması ve inşaat faaliyetleri için gerekli makine, teçhizat ve gereçleri üreten sanayiciler de bu madde ile des
tekleneceklerdir. Fonun dağılımında sabit yüzdeler yerine, Toplu K'onut Yüksek Kurulunun, gereksinmelere 
göre ayarlayabileceği bir esas benimsenmiştir. 

Hizmetler Karşılığı Ödeme Yapılması : 
IMadde 1*2. — Bu tasarı üe> öngörülen hizmetlerle ilgili harcamaların karşılanma usullerinin belirlenmesi 

gereklidir. Toplu konut projeleri büyük projeler olacaktır. İBu projelerde maliyetlerin düşürülmesi önem taşı
maktadır. Bunu sağlamak için hızla işe başlamak ve inşaat malzemesinin stoklanmasına yardımcı olmak ge-
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reklidir. Bü nedenle yasada, uygulayıcıya avans verme konusunda ışık tutulmuş, kolaylık sağlanmıştır. Yapım 
işleri büyük çoğunluğuyla özel firmalar tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak yer, zaman ve koşullara göre 
birtakım kooperatif ve sosyal güvenlik kurumları kendi işlerini kendi kuracakları örgütler yoluyla da yaptıra
bileceklerdir. Bu nedenle işin yapılış biçimine göre ödemelerin nasıl yapılacağı bu madde ile belirlenmektedir. 

Maliyet, Satış ve Devir Fiyatları : 
Madde 13. — Yurttaş, yapı tasarruf hesabı açtırarak bir konutun tahsisini aldığında, ödeyeceği bedelin 

belli olmasını, iktisadi koşullar çok değişken ise buna göre kesiin kurallara bağlanmış, keyfiliğe kaçmayan bir 
maliyet hesap tarzının bilinmesini; kendisinin korunmasını ister. Hak sahibini maliyet açısından korumanın 
tek yolu, işi yapan firma ile, kamunun belirleyeceği şartlara göre sözleşme yapmaktan geçer. İhale sonucu be
lirli şartlara göre sözleşmeye bağlanan bir iş için yapılacak harcamalar maliyetlere esas olacaktır. 

Ayrıca hak sahibi çok iyi koşullarda kredilendirildiği için, altyapı ve arsa masraflarının maliyetlere dahil 
edilmesi, hak sahibinin kaldıramayacağı bir yük olmayacaktır. 

Konut Maliyetlerinin Bankalara Bildirilmesi ve Yapı Tasarrufu Hesabının Açılması : 
Madde 14. — İşin başlangıcında teklif fiyatları alınmasına rağmen, konutların nihai maliyetleri yüzde yüz 

bir kesinlikle bilinmeyecektir. Teklif fiyatları, iktisadi koşullara dayalı olarak, değişken birim fiyat esasına 
'göre alınmışsa, nihai maliyetin kesinlikle bilinmesi daha da güçleşir. Ancak sözleşme şartları uyarınca yapımcı
ya yapılacak ödemelerin esasları ve mertebesi hesaplanabilir. Yurttaş, iş devam ederken hak sahibi olacağın
dan, açtıracağı yapı tasarruf hesabında ilk üç yılda biriktireceği miktarı yaklaşık olarak bilmek ister. Bu ne
denle bir ihale kapsamında yapılacak konutların, ihaleden sonra yaklaşık olarak maliyetleri hesaplanarak ban
kalara bildirilecektir. Böylece bankalar, hak sahiplerine, yatıracakları yıllık ve üç yıllık tasarrufları söyleyebile
ceklerdir. 

Küçük konutların özendıiriteıesi üçıkı, brüt 85 metoekarıenıiın altındaki konutların, üç yıi içinde % 20i'sıi; da
ha büyük konutlar için % 25'nlin tasarruf edinmesi kayıt allltına alınmıştır. Büyük kentler (içiin bu yüzdeler© 
% 2 daha efclıanıecıektir. 

Hak sahibinin bankaya yatırdığı paramın enflasyondan yıpranmasını beliriri ölçülıerle önıliamiek için, ölçüsü 
bu maddemin (4) fıkrasınıda kıeslin olarak belıiriıenen bir teşvik primi dikkate altunımuştır. Teşvik prıim'in'in he-
isabıında takdiri değerliler kulamltmayacaktır. Kredilendirırnıe yoluyla yurttaşlara verıilıemeyen veya hak sahip-
lıarinıin çeşitli medenilerle sata almak istemediği konutlar, peşin veya taksitle satılabilecektir. Bunun illa ilgıiilli 
işlemler yönetmelikte belirlenecektir. 

• Konutların Tahsisi ve Hak Sahıiiplliğinin Başlamiaısı : 
Madde 15. — Yapı tasarrufu hesabı açtıranların hak sahliıbi olabilmeleri için, hesaplarımın üç yıl, bankada 

kakıman, öng'örüıltoüştür. Böylece hesap açtırdıktan kısa bir süre sonra bundan vazgeçecek yurttaşlarla hak 
' sahirJiği rilşkiısıi. kurulmamış olacaktır. Ayrıca hak sahıiıbi olıaıcak yıufltaşîaırın, bu husustaki hukukunun çeşiitli 
etkilerden zarar görmemesi ve bir hak sahiplileri arası denetim mekaniızması oluşması tiç'in, hak sahibi olanlarım 
Istesi görünür yerlere asılacak, gazetelerle ian edilecektik. 

Hak Sahipliğinin Düşmesi : 
Madde 16. — Bu maddeyle kanun gereğince EmBıak Kredi Bankası ve diğer 'bankalarca, açrlmış yapı (tasar

ruf hesabının herhangi bir madenle kapatılması nedeniyle ilgililere hesaıpktrmın ne sekilide iade edileceği 
açıküıannıakıtadır. 

Komutların ve fşyeriıeırikıiin Tesllim Alınması,. Hak Sahiplerinle Devredilmesi, Kredilerin Açılması : 
Madde 17. —T Kaimi Konut Fonunun hesabı T. Emlak Kredi Bankasınca 'tatutaakltıc. 15.nei maddeye 

göre de hak sahipliği bu bankaca karara bağlanmaktadır. Bu durumda, Bakarnlııkça yaptırılan konut ve işyer-
ler-irün bu bankaca teslim, aüımıp hak sahıipierinıe devre'dilmesi veya satılması daha uygun olacaktır. Bu suret
le kredi ve ipotek işlıenüıeri bankanın uzman kadrolarınca, konutun hak sahibine geçişliyle birilikte, daha koor-
dinelli olarak yapılıafoileaekitlir. 

Konult Mülkiyetti : ' 
Madde 18. — Konuluların hak sahıipierikııe teslıimiyle birilikte mükayette yurttaşlara geçecektir. Bu suretle 

hak ısaihfibiniin mülkü üzeninde bankalar lipoftek kurabilecekleridir. Ancak bu konutların başkasına devri, temîii-
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ki, rehto ve haczi 10 yıl süne ile yaslanmıştır. Bu satışta" mıotier senedi ile de geçerli olmayacaktır. Ayrıca, 
bu konudaki koşullan yerinle getirmeyen hak sahıiplıerine karşı da T. Emlak Kredi Bankasına 'iştira hakkı ta
nınmıştır. 

Işyıarüıerünıinı Saıtıtonası ': 
Madde 19. — Yerleştim alanlarımda, işyerleri orada yaşayacak oflıaaı inBaınılario 'bir kıısum geırekısiinımıeîıeTİ 

•için şartta. Ancak işyerleri, yurttaşın banramıasııyla doğrudan ilişkili olmadığı üçüm, biralarım komutlar gibi 
kredillen/dirilımestae gerek görüiımıemiıştr. İşyerlerinin saitış fiyatı, mıaüyetilıer füzeninden olmayabilir: bunıllar 
konultlardam daha değişik bir hesaba göne değerlendirilerek satıJaböir ve fona bir gelir 'de 'sağlayabilirler. 
tşyeılleııinlin yerel yönetimlere satışı, yerel yönetimlıerim. bu İşyerleri yoluyla gelir kaymağıma kamışturalması açı
sından da faydalı görülmüştür. Ayrıca malikime gelir sağlayan bu lişyerlerkıin kısa zamanda fona kaynak 
sağlaması için saitış bedeleniıni (5) yıllık bir donemde 'taksitle ödenmıesi hükmü geturilımiştir. 

Krediler, Kredi Süreleri ve Faizüeri : 
Madde 20). — Alt ve orta gelir grubumdaki yurttaşlarım konut ısahübi ola'bMımelıeri iiçim uzum süreli ve dü

şük faizli kredilere gereksünim vardır. Bu madde i'le bu husus sağlanmış ve kademdi faiztondinme ve kredi 
süreleri ile de küçük konutlar özemdinilroek istenıniiştir. o krediden yaralanmaları, hem de aradaki fark için 
hak 'Sahiplıerine daha fazda külfet getirirken küçük kentler için bir özendirmeyi öngörmesidir. 

Diğer Kaynaklardan Kredi Alanlar : 
Madde 21. — Ülkemizde, komut kredisi veren bazı kuruJıuşlar vardır. Ancak ıbu kuruluşlarım verdiği ko

nut kredileri yetersizdir. 'Bu madde ile yurttaşlarım hem o krediden yararlanmaları, hem de aradaki fark için 
Kamu Konut Fonundan yararlanmıaları ısağlıanımakıtaıdır. 

Köoperttif, Kooperatif Birliklileri ve Sosyal Güvenlik Kurumları ile İHgili Uygulamalar : 
•Madde 22. — Bu tasanda, yapım işlıerinıin ınasıl yürütüleceği; bankalarla olan iMşküerinıiın raasıl düzenûlen©-

ceği; kredi mekamizmasımım nasıl işjıeyeoeği ilgili maddelerle anılatiLmıştır. Ancak kooperatif ve sosyal gülvera-
llik kurumlarımla arsa temini ve kredi verilmesıi ve bunların demecimi bir takım özellikliler göstermektedir. Bu 
denetim ve özeliklerim daha ayrıınıtılii olarak belıirîıenmesi işi, yönetmeliklere bırakılmıştır. 

Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarıma {Yabancı Para Karşılıği'nda) Konıuıt ve İşyeri Satışı: 
Madde 23. — Yurt dışındaki işçi fcitfıelerimiın, kamu denetimindeki bir konut yapım işine daha çok güvene

cekleri açıktır. Bu güvenilirlik nedeniyle yurt dışımdaki işçilere dövizle konut satma olanağı işlerlik kazanabi
lir. 

Belediye Sınırlan Dışındaki Toplu Konut YerleşmeAlamları : 
Madde 24. — Toplu konut yerleşme alanları büyük bir olasılıkla, genelde belediye sınırları içinde olacak

tır. Bununla beraber belediye sınırları dışında kalan yerlere belediye hizmetlerinin getirilmesi içim, buralarda 
belediye yönetiminin kurulması, ilgili belediyelerin takdirine bırakılamaz. Bu madde ile belediye yönetimimin 
kurulması Bakanlar Kurulunun takdirine bırakılmıştır. 

Toplu Konut Yerleşme Alanlarında, Yönetim, Bakım ve Onanm işleri : 
Madde 25. — Bu tasarıyla kurulacak toplu konut yerleşmeleri her şeyiyle yeni yerleşmeler olacaktır. Bura

daki hizmetlerin, klasik belediye hizmetlerinden biraz daha farklı ve özenli olması arzu edilir. Bunun mali yü
künün ise, yörede oturanlar tarafından karşılanması doğaldır. Böyle bir hizmet örgütlenmesi ciddi olarak uygu
lanabilirse kent işletmeciliğinde başarılı sonuçlar alınabilir. 

Bankaların Yükümlülükleri ve Denetlenmesi : 
Madde 26. — Bu tasarı ile öngörülen kredilerden biri Kamu Konut Fonunun açtığı «Yapı Kredisi», ikin

cisi de bankanın kendi Özkaynağından açacağı «Yapı Tasarrufu Kredisi» dir. Banka, yurttaşların hesabında 
biriktirdiklerini belli sürelerle faizsiz olarak kullanacaktır. Bu biriktirmeler için hak sahiplerine verilecek teşvik 
primlerini de kullanacaklardır. Konut halk sahibine teslim edilirken banka da kendi kredisini açacaktır. Banka, 
açtığı kredi için Kamu Konut Fonundan piyasa faizlerine göre faiz alacaktır. Dolayısıyla, bankaların, toplu 
konut yapım faaliyetleri için de bir bankacılık jşleviı yapması özendirilmiştir* 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının Görevleri : 
Madde 27. — Türikye Emlâk Kredi Bankasına bu tasarı ile, diğer asli görevlerine ek bir görev daha ve

rilmektedir. Kamu Konut Fonunun büyüklüğü düşünülürse, bu kanun ile verilen görevin, diğer görevlere 
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göre daiha yüklü olacağı umulur. Bu nedenle toplu konut ve ilgili fona ilişkin faaliyetler de, bu kanun ile 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına asli görev olarak verilmektedir. 

Mevduat Munzam Karşılıklarının Azaltılması : 
Madde 28. — Toplu konut yapımını özendirme çerçevesinde bankalara da bu konuda bir özendirme getiril

miştir. Böylece karşılığı Merkez Bankasında gösterilmeyen bir bölüm mevduat daiha, konut yapımı için kulla
nılacaktır. 

Kamu Konut Fonunun Denetlenmesi : 
Madde 29. — Bu tasarı ile öngörülen harcamalar çok büyük harcamalardır. Gider bütçesinin % 5'ini tutan 

bu harcamaların Sayıştay denetiminde olmasında yararvardır. Ayrıca Sayıştay, inşaat 'harcamalarının denetir 
minde büyük bir bilgi birikimine ve uzman personele sahiptir. 

Toplu Konut Yüksek Kurulu : 
Madde 30. — Toplu konut yapım olayı, değişilk bakanlıkların uğraş alanlarını ilgilendireoektir. Bu nedenle 

toplu konut ve bunun için kurulan fonun kullanımı ileilgili ilke kararlarını vermek üzere ijlgili bakanlardan olu
şan bir kurula ihtiyaç vardır. Bu kurulun görevleri bu maddede belirlenmiştir. 

İmar ve iskân Bakanlığının Toplu Konut Faaliyet leritnin Yürütülmesiyle tlgüi Görevleri: 
Madde 31. — Bu tasarı ile düzenlenen faaliyetlerin yürütülmesi imar ve Isknâ Bakanlığınm görevleri içeri

sinde olacaktır. Ancak Bakanlığa, bir kısım faaliyetlere! e ışık tutmak üzere bu maddeye gerek görülmüştür. 

il Toplu Konut Kurulları : 
Madde 32. — Toplu konut olayıyla ilgili, tüm sorunların merkezde İmar ve İskân Bakanlığınca tekelden çö

züme bağlanmasında, merkeziyetçi karar mekanizmasının işleme aksaklıkları kaçınılmazdır. Bu nedenle, yine 
İmar ve İskân Bakanlığına bağlı, ama illerde çıkacak sorunları doğrudan çözümleyerek merkeze ulaştıracak 
bir teşkilatlanmanın gereği açıktır. Bu kurullar ayrıca, bünyelerinde yer alacak çeşitli kuruluş temsilcileriyle, 
daha koordineii karar ve öneriler oluşturma olanağına saftip olacaklardır. 

Yönetmelikler : 
Madde 33. — Tasarı metninde gerekli yerlerde yönetmeliklerin yapılacağı belirtilmiştir. Bu madde ile yö

netmeliklerin yapılıp yürürlüğe konması için belirli bir süre tanınmıştır. 

Uygulanmayacak Kanun Hükümleri, : 
Madde 34. — 7U29 sayılı Kanunun 38 nci maddesi kredi sınırları ile; 41 nci maddesi, «banka mensuplarıyla 

ilgili kredilerle; 50 nci maddesinin 2 nci fıkrası ise, taşınmaz mal yapımı ve (ticareti ile uğraşanlarla bankaların 
ortaklık kurması ve kredi ilişkileri ile ilgilidûr. Toplu konut olayında bankalar, hâk sahiplerine kredi aça
caklardır. Kredi açılanlar arasında banka mensupları da olacaktır. Ayrıca toplu konutla ilgili kredi düzen
lemeleri TC Merkez Bankasınca özel olarak yapılacaktır. Bu nedenle yukarıda belirtilen yasa maddelerinin 
kısıtlayıcı hükümleri, toplu konut olayında uygulanmayacaktır. Ayrıca Kamu Konut Fonundan yapılan 
harcamaların 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi olmadığı hükme bağlanmıştır, 

GEÇİCİ MADDELER 

Geçici Madde 1. — Bir bölüm yapı kooperatifleri ile sosyal güvenlik kurumları, bu tasarının yasalaş
masından önceki sosyal konut standartlarına göre konut yapım faaliyetleri içinde idiler. Bu kuruluşların 
başlatıp bitiremediği 10-15 bin kadar konut olduğu tahmin edilmektedir. 

Diğer yandan çeşitli toplu konut yapımcısı özel firmanın başlayıp satış bağlantısı yaptığı halde bitirip 
teslim edemediği konutlar bulunduğu da bilinmektedir. 

Geçici birinci madde, bu durumda olan konutlar için kooperatiflerle sosyal güvenlik kurumlarına ve 
yapımcılarla bağlantısı olan yurttaşlara kredi verilmesini sağlamaktadır. 

Kredilerin bu biçimde yaygınlaştırılmasıyla uygulamanın ilk yılından itibaren inşaat sektörüne kısmi bir 
canlılığın gelmesi beklenmelidir. 

Geçici Madde 2. — Türkiye Emlâk Kredi Bankasının konut yapım ve kredi faaliyetleriyle ilgili bağ
lantılarında da büyük bir sıkıntı içinde olduğu gözlenmektedir. Banka ile sözleşme yapıp kredi bekleyen 
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22 bin yurttaş olduğu bilinmektedir. Bu madde ile Türkiye Emlâk Kredi Bankasına bir rahatlama ve durmuş 
olan inşaat kesimine canlılık kazandırmak için katkıda bulunma olanağı verilmektedir. 

Geçici. Madde 3. — İnşaat kesimine 1981 yılı içerisinde bir hayatiyet verilmek istendiğinde, geçici 1 ve 
2 nci maddelere göre kullanılmak; arsa alımı, proje ve kadastro v.b. faaliyetlerle ilgili giderler için harcan
mak üzere Kamu Konut Fonuna kaynak aktarılması mümkün olacaktır. 

Madde 35. — Kanunda 11 nci maddenin 1 nci fıkrasında yer alan bütçe giderlerinin % 5'i kadar bir 
ödeneğin Kamu Konut Fonuna aktarılması keyfiyeti önümüzdeki mali yılbaşından önce gerçekleşemeyeceği 
için, bu fıkradaki hükmün 1.3.1982'den itibaren geçerli olacağı belirtilmiştir. 

Madde 36. — Toplu Konut Kanununu Bakanlar Kurulunun yürüteceği ifade edilmiştir. 

Ihttes Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 24 Haziran 1981 
Esas No. : 2/54 
Karar No. : 47 

Mıiîfi GiivenKk Konseyi Başkanlığına 

Toplu Konut Kanunu Teklifi Komisyonumuzda ilgili Bakanlık ve kurumların temsilcilerinin de katıldığı 
toplantılarda incelenip görüşülmüştür. 

Toplu Konut Kanunu Teklifi çağdaş şehirleşme ilkeleri gözönünde tutularak öncelikle alt ve orta gelir gru
bundaki yurttaşlara toplumsal geleneklerimize ve insani yaşama şartlarına uygun ve düşük maliyetli konut sağ
lanması yolunda Devletin alıcı ve yapımcı gücü organize etmesiyle konut üretimi olayına yeni bir boyut geti
rilmesini öngörmektedir. Bu amaçla; Devletin, yıllık gider bütçesinin yüzde beş (% 5)'lik bir bölümünün 
anakaynağını oluşturduğu Kamu Konut Fonu teşkil edilmektedir. Kamu bütçesinden gelecek bu kaynağın yurttaş
lara uygun krediler ve teşvik unsurları (primleri) biçiminde aktarılması planlanmıştır. Kredilerin yurttaşa yük
leyeceği faiz c/c 5 gibi düşük seviyeden ve 20 yıl vadeden başlayarak küçük farklarla artırılmakta ve vade kı
saltılmaktadır. Bu suretle büyük kentler ve büyük alanlı konutlar için faiz oranları daha yüksek ödeme süre
leri da'ha kısa tutularak küçük kentlerde yerleşme ve küçük konutlarda oturma eğilimi özendirilmektedir. 

Ülkenin konut ihtiyacının karşılanmasında münferit konut yerine toplu konut inşa etmenin maliyeti düşür
me, çağdaş ve sağlıklı bir kentleşmeyi kolaylaştırma yönlerinden üstünlüğü açıktır. Ancak, toplu konut yerleş
me alanlarında uygun arsa sağlanması da büyük önem taşımaktadır. İnşaat işlerinde ihale yoluyla rekabeti 
sağlayarak yaratıcı teknik buluşları özendirme ve dolayısıyla, maliyeti düşürme yöntemi benimsenmiş bulun
maktadır. Gerçekçi ve uygun görülen bu yöntemin uygulamadaki başarısını pekiştirecek önemli bir unsur in
şaat işlerinin yürütüleceği arsaların kamu tarafından düşük maliyetle sağlanmasıdır. Bu çerçevede, hazine, 
belediye vb. kurumlardan tahsis ve devir suretiyle arsa sağlanmasının yanısıra kamulaştırma harcamalarının 
da makul ölçülerde tutulması öngörülmüştür. Ayrıca taşınmaz malı kamulaştırılacak vatandaşların mağdur düş
memesi gözetilirken, bazı alanlardaki araziler üzerinden spekülatif kazançlar sağlanmasına da engel olunması 
öngörülmüştür. Bu amaçla kamulaştırma bedelinin takdjri için esas oluşturan arazi değerinin, o sahanın top
lu konut yerleşme alanı olarak ilanındaki vergi beyanı değeri olması ilkesi getirilirken, İmar ve İskân Bakan
lığının toplu konut yerleşme alanı ilanlarını, kamulaştırma programlarıyla. bağlantılı olarak yapması öngö
rülmüştür. Böylece maliklerin muhtemel mağduriyeti giderilmiş olmaktadır. 
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Öte yandan, vergi beyanında bulunmayı ihmal etmiş yurttaşların muhtemel mağduriyeti de, bu kişilerin ar
salarına ortalama bir değer biçilmesi yöntemiyle ortadan kaldırılmıştır. Ancak vergi beyanı değeri, takdir be
dellerinin çok altında kalan arsaların malikleri için bir mağduriyet söz konusu olabilir. Bu maliklerin bir bö
lümünün emlak vergisini az ödemek amacıyla, bilerek düşük değer beyanında bulundukları düşünülse bile, bu 
çeşit bir mağduriyeti genelde ortadan kaldırıcı bir formül yaratmakta da yarar görülmüştür. 

Buna göre, komisyon kanun teklifinin 3 ve 5 nci maddelerindeki bu konuyla ilgili hükümler esasta uygun 
görülüp benimsenmiş olmakla birlikte sadece 5 nci maddeyi ilgilendiren alternatif bir düzenlemenin aşağıdaki 
gibi formüle edilebileceği görüşüne varmıştır : 

1. Paragrafın ilk iki cümlesi aynen muhafaza edildikten sonra şöyle devam edilebilir : 
«Kamulaştırma bedelinin takdirinde toplu konut yerleşme alanlarının ilanından önce kanunlara uygun ola

rak yapılmış son vergi beyanındaki taşınmaz mal değeri esas alınır ve takdir bedeli peşin ödenmek kaydıyla, 
genel ilke olarak bu değeri aşamaz. Bu genel ilkeye, sadece vergi beyanındaki değeri o toplu konut yerleşme 
alanındaki kamulaştırma takdir bedellerinin ortalamasının yarısından daha düşük olan taşınmaz mallar ile 
vergi beyanı yapılmamış taşınmaz malların kamulaştırılmasında uyulmayabilir. Bu taşınmaz malların değeri, 
çevrelerinde benzer nitelikteki, beyan edilmiş taşınmaz mal değerlerinin ortalamasına göre saptanır ve bu du
rumlarda taksitle ödeme yapılabilir.» 

inşaat ihalesi hazırlığı olarak imar ve iskân Bakanlığının yürüteceği teknik çalışmalarda 6785 sayılı imar 
Kanununun bazı hükümlerine uyulmaması yolunda kanun teklifinin 7 nci maddesinde yer alan hüküm esasta 
benimsenmiş olmakla birlikte ilgili bakanlıkla belediyeler arasında uygulama paralelliğini sağlamak ve münfe
rit konut düşüncesinden toplu konut felsefesine geçişi kolaylaştırmak amacıyla 6785 sayılı Kanunda gerekli 
değişikliklerin süratle yapılması bir temenni görüşü olarak ortaya çıkmıştır. 

imar ve iskân Bakanlığının ihale yoluyla seçeceği özel inşaat şirketlerinin ve kamu kuruluşlarının yanısı-
ra yapı kooperatifleri, kooperatif birlikleri ve ilgili sosyal güvenlik kurumlarının alıcı talebini ve yapımcı gü
cü organize ederek konut üretiminde yer alması öngörülmüştür. Kanun teklifindeki bu konuyla ilgili madde
ler ve hükümler tamamen benimsenmiş bulunmaktadır. 

inceleme sonunda, 'kanun teklifindeki diğer bütün maddeler uygun görülmüş ve benimsenmiştir. 
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına saygıyla arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 
Kurmay Albay 

Üye 
Melih DOĞAN 

imar ve İskân Bak. 
Müsteşar Yard. 

Üye 
Dr. Erhan KARAESMEN 

O.D.T.Ü. Ek Görevli 
Öğretim Üyesıi 

Proje Yetkilisi 
Ahmet ÖZTEKER 

Kurmay Binbaşı 

Üye 
Halim ÇORBALl 

Tapu Kadastro 
Genel Müdürü 

Üye 
Cemal KULU 

T. Emlâk Kredi Ban. 
Genel Müdürü 

Üye 
Sabahattin SAĞIROĞLU 

Oyak inşaat Müdürü 

Üye 
Ülkü SÖYLEMEZOĞLU 

imar ve tsıkân 
Bakanlığı Müst. Yard. 

Üye 
Özmen KENDİR 

imar ve iskân Bak. 
Bakanlık Müşaviri 

Üye 
Armağan ÇAĞATAY 
T. Emlâk Kredi Ban. 
Genel Müdür Yard. 
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Tophı Konwt Kânunu Teküfi 

Amaç ve Kapsam; 
» 

MADDE 1. — Ülkedeki konut ihtiyacının karşılanması, çağdaş şehirleşme ilkeleri ve planlama hedefle
ri gözönünde tutularak, öncelikle alt ve orta gelir grubundaki yurttaşlar için toplumun yaşama şartlarına, 
sosyal yapısına, örf ve adetlerine uygun ve düşük maliyetli sosyal konut sağlanması faaliyetleri bu Kanunla 
düzenlenir, 

Bu amaçla toplu konut yerleşme alanlarının tespiti ve kullanıma açılması, alıcı ve yapımcı gücün ayrı 
ayrı veya birlikte organize edilerek devletçe desteklenmesi, ülke şartlarına ve malzeme kaynaklarına da
yalı uygun yapım teknikleriyle araç, gereç ve teçhizatın geliştirilmesi, dengeli kaynak tahsisi ile oluşturu
lan Kamu Konut Fonunun kullanılması ve yönetilmesiyle ilgili işlemler bu Kanunun hükümlerine tabidir. 

Tanımlar : 

MADDE 2. — Bu kanunda yer alan ve özelliği bulunan tanımlar : 
1. Hak Sahibi : Toplu Konut Yerleşme alanlarında konut edinmek üzere bir bankada yapı tasarrufu 

hesabı açtıran ve bu kanunda öngörülen koşullara göre kendisine konut ön tahsisi yapılan kişiye denir. 

Hak sahibi olabilmek için herhangi bir yerleşme yerinde kendisinin eşinin veya velayeti altındaki çocuk
larının bağımsız bir konutu olmaması, alt veya orta gelir grubunda yer alması, Toplu Konut Yüksek Ku
rulunca tespit edilecek ve yönetmelikte belirlenecek diğer şartlara sahip olması esası aranır. 

2. İşyeri : Bir toplu konut yerleşme alanında inşa edilen ve mahalle ölçeğindeki ticari amaçlı hizmet
leri karşılayan yerlere denir. 

3. Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri ve Sosyal Güvenlik Kurumları : Üyeleri bu kanunun hak sahibi 
tanımına uyan yapı kooperatiflerine «kooperatif»!; yapı kooperatiflerinin oluşturduğu kooperatif birliklerine 
«kooperatif birliği»,; kanunlarında üyelerine konut sağlama veya bu amaçla ikrazda bulunma yükümlülüğü 
bulunan sosyal güvenlik kurumlarına «sosyal güvenlik kurumu» denir. 

4. Satış Fiyatı : Arsa edinme ve inşaat işleri karşılığı olarak Kamu Konut Fonundan yapılan harca
malar ile İmar ve iskân Bakanlığınca gerekli görülecek diğer giderlerin karşılığı olarak bulunacak meb
lağdan sosyal konut veya işyeri başına düşen bedele denir. 

5. Sosyal Konut : Tesisat, malzeme ve mekan standartları; toplumun yaşama alışkanlıkları, örf ve gelenek
leri gözönünde tutularak, hiç bir lükse ve aşırı maliyete yer bırakmayacak şekilde ilgili yönetmeliğinde ta
nımlanan, brüt inşaat alam yüz (100) metrekareyi aşmayan konuttur. Bu kanunda konut kelimesi sosyal 
konut anlamında kullanılmıştır. 

6. Teknik Altyapı : Malzeme ve tesisat standartları ilgili yönetmeliğinde tanımlanan yol, su, elektrik, 
kanalizasyon v.b. tesislerin bütünüdür. Bu kanunda altyapı kelimesi teknik altyapı anlamında kullanılmış
tır. 

7. Teşvik Primi : Yapı tasarrufu hesabının teşvik edilmesi amacıyla, bu kanunda getirilen esaslara göre 
hak sahibinin tasarrufuyla orantılı olarak, yapı kredisi borcundan düşülecek meblağa denir. 

8. Toplu Konut : Onanmış imar planlarına göre en az ikiyüz (200) konutun ve gerekli ortak kullanım 
alanlarının yerleşmesine uygun imar durumu bulunan inşaata hazır hale getirilmiş yerlerde; yeni gelişecek 
ve uygulama imar planları hazırlanacak bölgelerde ise Toplu Konut Yüksek Kurulunun tanıyabileceği istis
nalar dışında en az yüzölçümü onbeş (15) hektar olan inşaata hazır hale getirilecek yerlerde, gerekli ortak 
kullanım tesisleri ve altyapısıyla birlikte, hektar başına elli ila yetmiş (50-70) yoğunlukta inşa edilecek ko
nutların bütünüdür. 

9. Toplu Konut Yerleşme Alam : Yerleşme yerlerinde ve çevrelerinde bu kanunun öngördüğü toplu ko
nutların inşa edileceği alanlardır. 
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İÛ. Yapı Kredisi : Konutun satış bedeli ile; hak sahibinin yapı tasarrufu hesabında biriktirdiği para
nın ve açılan yapı tasarrufu kredisinin toplamı arasındaki farktan teşvik primi miktarı düşüldükten sonra 
bulunacak meblağda Kamu Konut Fonundan hak sahibine açılan kredidir. 

11. Yapı Tasarrufu Hesabı : Toplu konut yerleşme alanlarında konut edinmek amacıyla bir bankada 
açtırılan tasarruf hesabıdır. 

12. Yapı Tasarrufu Kredisi : Konutun hak sahibine tesliminden sonra yapı tasarrufu hesabı açılan ban
ka tarafından hak sahibi lehine Kamu Konut Fonuna yatırılan ve yapı tasarrufu hesabında biriken toplam 
meblağın bir buçuk (1,5) katından az olmayan krediye denir. 

13. Yapı Yaklaşık Maliyeti : inşaat ihalesinin kesinleşmesinden sonra sözleşme koşullarına ve inşaatın 
kesinleşen ihale bedeline göre, arsa ve altyapı dikkate alınarak hesaplanacak konut veya işyeri tahmini 
maliyetine denir. 

14. Yerleşme Yeri : Nüfusu, Toplu Konut Yüksek Kurulunun tanıyabileceği istisnalar dışında, otuz-
bini (30 000)'i aşan, bir arada yaşamanın yoğunluk kazandığı kentler ile nüfusu ne olursa olsun il merkezle
rine ve İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edilen gelişme yörelerine denir. Kanunun bu maddesindeki ve di
ğer maddelerindeki nüfus büyüklükleri, en son genel nüfus sayımına göre tespit edilen nüfus büyüklüğü
dür, 

Toplu Konut Yerleşme Alanlarının Saptanması : 

MADDE 3. — 1. 6785 sayılı İmar Kanunu ile ek ve değişiklikleri uyarınca, İmar ve İskân Bakanlı
ğı yerel yönetimlerle işbirliği yaparak; yerleşme yerlerinde ve çevrelerinde verimli tarım alanlarının korun
masına da özel dikkat göstererek toplu konut yerleşme alanlarını saptar. Daha önce bir kamu hizmetine 
ayrılmış alanların durumunu inceleyerek bunlardan bir bölümünü de toplu konut yerleşme alanı olarak be
lirleyebilir. Bu tespitlerde yeterince geniş bir zaman dilimi içinde ortaya çıkacak gelişmeler ile yörenin ida
ri ve coğrafi sınırları dikkate alınır. 

2. Kurulmakta olan organize sanayi bölgesi, baraj, santral, ağır sanayi, liman v.b. tesislerin hızla ge
liştireceği yerleşme alanlarında, sağlıksız kentsel büyümelerin ve gecekondulaşmanın önemli boyutlara ulaş
tığı yerleşme yerlerinde uygulamaya öncelik verilir. Bu öncelikler İmar ve İskân Bakanlığının önerisi ve 
Toplu Konut Yüksek Kurulunun kararıyla tespit edilir. 

3. Saptanan toplu konut yerleşme alanları kamulaştırma programlarına uygun bir plan dahilinde İmar 
ve İskân Bakanlığınca ilan edilerek, bu konuda tapuya şerh verilir. 

4. Zamanla ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeni toplu konut yerleşme alanları saptanır ve geliştirilir. 

Kadastro Çalışmalarının Yapılması : 

MADDE 4. — İlan edilen toplu konut yerleşme alanlarının kadastrosu Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü tarafından, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu uyarınca ve öncelikle yaptırılır. 

Kadastrodan doğan uyuşmazlıklar yetkili mahkemelerce ve Yargıtayca öncelikle çözülür. Çözüme bağla
namayan aynî uyuşmazlıklar, bedel üzerinden yürütülerek sonuçlandırılır. 

Teknik çalışmaların sürdürülmesi ve bu alanların toplu konut yapımına tahsisi uyuşmazlıkların çözümü
ne bağlı kalmaz: 

Arazi ve Arsa Sağlanması : 

MADDE 5. — Bir yerin toplu konut yerleşme alanı olarak ilan edilmesinden sonra kamulaştırma hakkı 
doğar ve 'bu alanlardaki gerçek ve tüzelkişilere ait taşınmaz mallar İmar ve İskân Bakanlığınca kamulaştırı-
lır. Toplu konut yerleşme alanlarında yapılan kamulaştırmalarda 6830 sayılı tsltimlak Kanununun 23 ncü 
maddesi uygulanmaz. Kamulaştırma bedelinin takdirinde, toplu konut yerleşme alanlarının ilanından önce 
kanunlara uygun olarak yapılmış son vergi beyanındaki taşınmaz mal değeri esas alınır ve takdir bedeli bu 
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değeri aşamaz. Beyanı yapılmamış taşınmaz malların değeri, çevresinde benzer nitelikteki, beyan edilmiş 
taşınmaz mal değerlerinin ortalaması alınarak saptanır. 

Toplu konut yerleşme alanları içinde kalan vakıf, belediye ve özel idarelere ait taşınmaz mallar, takdir 
edilecek bedelle hazineye devredilir. 

Toplu Konut yerleşme alanlarındaki hazine arazi ve arsaları toplu 'konut yapımı için tmar ve İskân 
Bakanlığına tahsis edilir. 

Nazım Planların ve Uygulama İmar Planlarının Yapılması: 

MADDE 6. — Toplu Konut yerleşme alanı olarak tespit edilen 'sahalarda halihazır harita ve nazım imar 
planları öncelikle hazırlanır. Kamulaştırma veya devir işlemleri tamamlanmış alanlardan başlamak kaydıyla 
uygulama imar planları süratle yapılır. Bu işler kadastro çalışmalarıyla koordineli olarak tmar ve tskân Ba
kanlığınca yapılır veya yaptırılır. 

Tevhit, İfraz, Terk İşlemleri ve İnşaat İhalesi İçin Gerekli Teknik Belgelerin Hazırlanması : 

MADDE 7. — Toplu IKonut Yerleşme alanlarında uygulama imar planlarına uygun ve tescile esas ola
cak tevhit, ifraz, terk işlemleriyle ilişkili teknik çalışmalar yapılır ve parselasyon planları hazırlanır. Gereki
yorsa alanların tümünü ilgilendiren altyapı master planları geliştirilir. Bu alanların altyapısının ve kent 
ana altyapısına bağlantısının uygulama projeleri yapılır. 

'Bu alanlarda inşaat yapılacak arsalar için imar uygulamasını, yapılaşma konumunu ve o çevrenin ay
rıntılı tanzimini belirleyen, uygun ölçekli vaziyet planları hazırlanır. Konut ve işyerlerinin vaziyet planla
rına uygun fikir verici mimarlık ve mühendislik taslak projeleri, sosyal konut niteliklerini ayrıntısıyla ta
nımlayan teknik şartnameler ve bu belgelere dayalı ön keşif dosyaları hazırlanır. 

Yukarıdaki iş ve işlemler İmar ve İskân Bakanlığınca yapılır' veya ihale yoluyla yaptırılabilir. Kesinleşen 
parselasyon planlarının tescilleri, 'tmar ve iskân Bakanlığının talebi üzerine resen yapılır. 

inşaat ihalesine katılacak müteahhit kuruluşlar vaziyet planına ve teknik şartnamesine uygun, taslak 
projesiyle benzer nitelikleri taşıyan mimarlık, mühendislik avan projelerini, gerekirse seçenekli olarak hazır
larlar. ihaleyi kazanan müteahhit kuruluş, ihale teklifinde verdiği ve Bakanlıkça uygun görülen avan projeleri, 
geliştirerek tatbikat projelerini hazurlar ve İmar ve tskân Bakanlığına onaylatır. 

Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve sosyal güvenlik kurumları uygulama imar planlarına uygun ol
mak kaydıyla bu maddede tanımlanan teknik çalışmaları kendileri yaparlar. Projelerini ilgili belediyesine 
ve tmar ve tskân 'Bakanlığına onaylatırlar. 

Bu maddede belirtilen iş ve işlemler ile ilgili usul ve esaslar, bu iş ve işlemlere sürat kazandırmak yönün
den 6785 sayılı tmar Kanunu hükümlerine bağlı kalmaksızın hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. Ancak 
belediye harçlarıyla ilgili hükümler saklıdır. 

Kooperatiflerle, Kooperatif Birliklerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Kamu Hizmet Tesisleri İçin Kamu 
Kuruluşlarına Arsa Tahsisi : 

MADDE 8 — Toplu Konut yerleşme alanlarında; kooperatifler, kooperatif birlikleri ve sosyal güvenlik 
kurumlarından arsası olmayanlara uygulama imar planlarına uygun olarak, 'tmar ve tskân Bakanlığınca 
arsa tahsis edilebilir. Arsa tahsis edilen bu kuruluşlar, kendilerine tanınacak süre içinde inşaata başlamadığı 
takdirde tahsis iptal edilir. 

Bu kuruluşlardan arsası olup da kamulaştırma alanlarının sınırı içinde kalanlara kamulaştırma bedeli öden
mesi yerine, isterlerse uygulama imar planları yapıldıktan sonra aynı alandaki benzer nitelikli ve hakları olan 
konut miktarına yetecek büyüklükte arsalar tahsis edilir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 221) 



— 12 — / 

{Teklif) 

Toplu konut yerleşme alanlarının imar planlarında, 'kamu tesis ve hizmetleri için ayrılan sahalar, maliyet 
fiyatı üzerinden ilgili kamu 'kuruluşlarına devredilir. Bu arsaların bedeli ilgili kamu kuruluşu bütçesinden 
Kamu Konut Fonuna aktarılır. 

Yapım İşlerinin Yürütülmesi : . 

MADDE 9. — 1. Toplu konut inşaat işleri, İmar ve İskân Bakanlığı 'tarafından ihale yoluyla seçilen 
müteahhit kuruluşlar veya kamu kuruluşlarınca; kooperatifler, kooperatif 'birlikleri ve sosyal güvenlik 
kurumlarınca yürütülür. 

2< ttmar ve.İskân Bakanlığınca, altyapı projeleri ve uygulamaları öncelikle yaptırılarak, üzerinde toplu 
konut inşa edilecek araziler arsa haline dönüştürülür. Altyapı inşaatı protokollerle kamu kuruluşlarına veya 
ihale ile müteahhit kuruluşlara yaptırılır. Konut ve işyerlerinin inşaat işleri ise, ihale yoluyla seçilecek kamu 
kuruluşlarına veya özel müteahhit kuruluşlara verilir. İvedilik gösteren durumlarda altyapı ve üstyapı inşaat
ları birlikte ihale edilebilir. 

İhaleler teklif alma yöntemiyle birim fiyat veya anahtar teslimi fiyat esasına göre yapılır. Seçenekli tek
lif de verilebilir. İhaleler, teminat ile ilgili hükümler fhariç, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve thale Kanu
nuna tabi değildir, 

'Bir inşaat alanındaki konutlar ikiyüzer (200) birim konuttan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı ihale edilebi-

İmar ve İskân Bakanlığındaki ihale ve yeterlik belgesi kurullarının çalışması, ihale öncesi ilanların yapıl
ması ve diğer genel esaslar yönetmelikle saptanır. 

3. Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve sosyal güvenlik kurumları inşaat işlerini kendi kuracakları 
inşaat şirketlerine yaptırabilirler, emaneten veya ihale yoluyla yürütebilirler. 

Kamu Konut Fonu : 

MADDE 10,. — L IBu Kanunla öngörülen hizmetlerin ger^leşıtiriılrntesi için Türkiye Emiktik Kredi Ban-
kiasıında «Kamu Konut Fonu» adı ile bir fon kurulur. Kamu Konut Fonu aşağıdaki kaynaklardan oluşur: 

a) Her yıl Bütçe Kanomu ile bu fona aktarılmak üzere, Maliye Bakanlığı 'bütçesine, ıgider bütçesinin 
yüzde beşlinden ('% 5) az olmaimak üzere konacak ödenek.; 

b) Fon varlığına aktarılan kredi faizleri; 
c) Kamu Konut Fonunun Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ihtiyaçlarına göre, ıbu maddenin 1 nci fık

rası (a) ve '(b) bentleriyle oluşturulan gelirlerin en çok yüzde yirmülbeş {'% 25) oranında Maliye Bakanlığının 
saptayacağı koşulara göre ve Hazinenin kefilliğinde, Türkiye E)mlak Kredi Bankasınca Kamu Konut Fonu 
adıma çıkartılacak Toplu Konut tahvillerinim satış hasılatı; 

d) Bu Kanım uyarınca inşa edtilem konutlardan jbaik sahibine devri yapılamamış olanların ve işyerleri
nin saitış vJb. gelirleri; 

e) Kamu Komut Fonu adına alınabilecek bağış, yardımlar vJb. gelrler; 
f) Hazine arsaları üzerinde yapılan konut ve işyerlerinin arsa bedeleri. 
2. Bu maddenin 1. nci fıkrası (a) bendine göre ayrılan ödenek mali yılbaşından itibaren yılı içinde üçer 

aylık dönemlerin başında, Maliye Bakanlığınca Kamu Konut Fonuma aktarılır. Toplu Konut Tahvillerinim 
satoş hâsılatı aynı dönemlerde Kamu Konut Fonuna yatırılır: 

Kamu Konut Fonunun Kullanılması ': 

MADDE 11. — Kamu Konult Fonunun kaymaklarından ve her türlü gelirlerinden yıll içinde; 
L Toplu ifconult yerleşme alaniarmdialkli arazi ye arsaların Iktamulaştırıtaası veya devri dçin yüzde oniıki-

den (% 12) az olaımak üzere, 
2. Toplu konut projeleri ile ilgili her türlü altyapı ve üsltyapı projelendirme hizmetleri ve inşaat isleri 

içlin; yüzde yetmişten (% 70|) az olmamak üzere, 
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3< Topla (konut inşaatlarıtKİa kula^at t malzeme, yapı elemanı ve araçlar üreten sanayi ve inşaat kuru
luşlarına, yaıtnrım, işletme ve teçhizat kredisi; Türkiye Emlak Kredi Bankası, sosyal güvenlik kurumları ve 
yerel yönetimler tarafından toplu konut yapımıyla ilgii oüaıraik kurullaaı linşalat şiıriketıllerMe sermaye ve istet
me kredisi oflaralk, yüzde beşten {% 5) farzla olmamak üzere, 

4H Kamu kuruluşlarınca veya deste'Meyecekleri, özel. kuruluşlarca konutla ilgili proje, standart ve teknü-
Ioji'lerin, yapt ve tesisat gereççinin araştırılıp geliştirilmesi, enerji tasarrufu sağlayıcı ve çevre Ikıirlenmesini 
azaltıcı araştırmalar için; yüzde üçten 0% 3) fazla olmamak üzere, 

5< Yapı tasarrufu hesaplarına teşvik primi ve yapı tasarrufu kredililerine faiz fairkı olarak; yüzde ondan 
(j% llOD fazla olmamalk üzere, 

Talhsis yapılır. 

Hizmetler Karşılığı Ödeme Yapılması : 

MADDE 12. — L İhaleye bağlanmış iher türlü hizmetin yürütülüşünde işe Maşlarken teminat karşılığı 
olarak avans verilebilir. İşlerin yürütülmesinde gerekli halk edişler ödenir. 

2. Altyapı proje ve inşaat işleri bir kamu kuruluşu tarafından yapılıyorsa protofcolda 'belirlenecek şart
lara göre ödeme yapılır. 

3. Bu Kanuna göre yapılan ihalelerde sözleşme süresinden önce işin bitirilmesi durumunda, bir erken 
bitirme primi verilebilir. Bu ödüllendirmenin günlük miktarı, gecikme cezasının günlük miktarının bir buçuk 
(1,5) katını, toplam miktarı ise sözleşme bedelinin yüzde üçünü (% 3) aşmayacak şekilde ve erken bitirilen 
işin büyüklüğüne göre tespit edilir. Süre uzatmalı istere bu prim verilmez. 

4. Avans miktarları, her türlü ödemenin yapılış şekli ve sözleşme süresinden önce işi bitiren müteahhit
lerin ödüllendirilmesiyle ilgili esaslar hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir, 

5. Bu Kanundan yararlanma durumunda olan kooperatif; kooperatif birlikleri ve sosyal güvenlik ku
rumlarının mimarlık ve mühendislik proje giderleri kendilerine aittir. Alt ve üstyapı inşaat işlerini kendi 
inşaalt şirketleriyle, emaneten veya ihale yoluyla mütaahihMer aracılığıyla yürütürlken yapacakları har
camaların Kamu Konut Fonundan karşılanma ve kredilere dönüşme biçimi, yönetmelikle Ibelirlenir. 

Maliyet, Satış ve Devir Fiyattan : 

MADDE 13. — Bu Kanun çerçevesinde inşa edilecek konut ve işyerlerinin yapı yaklaşık mialiyetleri; 
arazi veya arsa maliyeti veya takdiri bedeli alt ve üstyapı projelen'dıirme giderleri, alltyapı için yapılmış ve 
yap iknası puanlaman tahmini harcamalar, inşaat ihale 'bedeli !e takdir edilecek idari ve diğer giderler 
gözönlünde 'bulundurularak ve inşaat süreleri dikkate alınarak îmar ve İskân Bakanlığınca belirlenir. 

Konut ve işyeri satış veya devir fiyatları, yapı yaklaşık maliyetinin belirlenmesinde dikkate alınan unsur
lar gözönühde bulundurularak ve fiili harcamalara göre saptanur. 

Konut Maliyetlerinin Bankalara Bildirilmesi ve Yapı Tasarruf Hesabının Açılması 

MADDE 14. — 1. Toplu Konut yerleşme alanlarında inşa edilecek konutların inşaat ihalesi ve sözleşmesi 
yapıldıktan sonra İmar ve İskân Bakanlığı tarafından çeşitli büyüklükteki konutlar için ayrı ayrı hesaplanan 
yapı yaklaşık maliyetleri ilgili bankalara bildirilir. Bu yerleşme alanlarında konut edinmek isteyenler hak 
sahibi olabileceklerini gösteren belgelerle bu Kanunun 26 ncı maddesindeki tanımlara uyan bir bankaya baş
vururlar, talip oldukları konutun büyüklüğünü bildirirler ve yapı tasarrufu hesabı açtırırlar. Başvuru belge
lerinin doğruluğu Türkiye Emlak Kredi Bankasınca bir yıl içinde tetkik edilir. 

2. Yapı tasarrufu hesabı açtıran yurttaş, nüfusu beşyüzbini (500 000) aşmayan yerleşme merkezlerinde brüt 
85 metrekareye kadar olan konutlar için yapı yaklaşık maliyetinin yüzde yirmisini (% 20); brüt 85-100 met
rekare arasındaki konutlar için ise, yapı yaklaşık maliyetinin yüzde yirmibeşini (% 25) üç yıl içinde bu he
saba yatırır. Hesaba bir yılda yatırılacak para, üç yılda yatırılacak miktarın yüzde yirmibeşinden (% 25) az 
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olamaz. Bu oranlar nüfusu beşyüzbini (500 000) aşan yerleşme merkezlerinde ayrıca yüzde iki (% 2) artırı
lır. 

3. Kooperatiflerle, kooperatif birlikleri ve sosyal güvenlik kurumları kanalı ile konut edinmek iste
yen yurttaşlar, yapı tasarrufu hesaplarını bu kuruluşlar aracılığıyla açtırırlar. Arsası olan bu gibi kuruluş
lara kredi önceliği verilir. 

4. Bu Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan teşvik primi, hak sahibinin yapı tasarrufu hesabını açtır
masından iki tam yıl sonra belirlenerek hak sahibi adına alacak olarak kaydedilir ve yapı kredisi borcundan 
düşüleceği kendisine bildirilir. 

Hak sahibi, yapı tasarrufu hesabında üç yıl boyunca biriktirmesi gereken toplam meblağın en az yüzde 
yetmişbeşini (% 75) ikinci yılın sonuna kadar tamamla mışsa, teşvik priminden bu üç yıllık toplam meblağın 
yüzde yirmibeşi (% 25) oranında yararlanır. İkinci yılın sonunda biriktirdiği yüzde yetmişbeşin• (% 75) al
tındaysa, teşvik priminden yüzde onbeş (% 15) oranında yararlanır. 

5. Yapı tasarrufu hesabında yapı yaklaşık maliyeti üzerinden hesaplanarak biriktirilen miktar, konutun 
teslimi sırasında hesaplanan satış veya devir bedelinin bu maddenin 2 nci fıkrasında belirlenen yüzdelerin
den az ise, hak sahibine altı aydan iki yıla kadar bir süre tanınarak, hesabındaki tasarrufu Kamu Konut Fo
nuna aktarılmak üzere gereken meblağa tamamlaması istenir. 

6. Hak sahiplerinin satın almak istemediği konutlar peşin veya taksitle satılabilir. Bu işlemlerin yürütü
lüş esasları yönetmelikte açıklanır. 

Konutların Tahsisi ve Hak Sahipliğinin Başlaması .• 

MADDE 15. — 1. 'Bir bankada yapı tasarruf hesabı açtıran yurttaş bir toplu konut yerleşme alanında 
istediği konutu edinmek üzere, yapı tasarrufu hesabı açtırdıktan bir yıl sortra Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 
başvurur. Bu 'başvurular değerlendirilerek, yapı tasarrufu hesabında bu Kanunla belirtilen esaslara göre gerek
li tasarrufu toplamış olan ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca yapılan tetkikte de bu Kanun ve Yönetmeliğin 
öngördüğü koşullara sahip tolduğuı saptanan yurttaşların hak sahipliği başlar ve bunlara konut ön tahsisi yapı
lın 

2, Aynı könuit için birden çok istekli olması durumunda, hesap bakiyesi en yüksek olanlar tercih edilir. 
Gerekirse, noter huzurunda kuraya (başvurulur ve dıüızenîenen tutanağın bir sureti 'ilgili idare tarafınidan bir ay 
süreyle görünür bir yere asılır ve ayrıca ilgüiye bildiri lir. 

3; Sadece bir konut için hak sahibi olunabilir ve Kamu Konut Fonundan bir kere yararlanılabilir. 

Hak Sahipliğinin Düşmesi: 

MADDE 16. — Hak sahibinin yapı tasarruf hesabını kapatması veya Türkiye Emlâk Bankasınca bu Kanun 
kapsamına giremeyeceğinıin tespit edilmesi durumlarında hak sahipliği düşer. Hak sahipliğinin dtüşmesinden 
sonra, yapı tasarruf hesabında birikmiş para iade tarihindeki vadesiz tasarruf mevduatı için uygulanan faiz ora
nına göre hesaplanacak faiziyle birlikte kendisine geri verilir, 

Konutların ve İşyerlerinin Teslim Alınması, Hak Sahiplerine Devredilmesi, Kredilerin Açılması : 
MADDE 17. — 'L İhale koşullarına uygun olarak inşâ edilen konut ve işyerleri İmar ve İskân Bakanlığın

ca geçici kabulleri yapıldıktan -sonra Türkiye Emlâk Kredi 'Bankası tarafından teslim alınır ve bu durum hak 
sahiplerine bildirilir. Hak sahibi yapı tasarruf hesabı açtırmış oîdiuğu bankaya yapı kredisi ve yapı tasarrufu 
kredisi açılması için gerekli başvuruları yapar. 

2. Banka bu Kanunun 14 neti maddesindeki tasarruf şartlarını yerine getirmiş olan halk sahiplerine, 20 
nci maddeye göre belirlenecek ölçüler içinde yapı tasarrufu kredisi açaf. iBü kredi ve halk sahibinin tasarruf 
hesabında birikmiş olan parası banka tarafından Kamu Konut Fonuna aktarılır. 
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3. 'Konutun, İmar ve îskân Bakanlığı tarafından belirlenecek satış fiyatı ile yapı tasarruf kredisi açılması 
sırasında ilgili (bankanın Kamu Konut Fonuna aktardığı meblağ arasındaki farktan, belirlenmiş teşvik primi 
düşüldükten sonra kalan meblağ, Kamu Konut Fonu tarafından «yapı kredisiı» olarak açılır. 

4, Yapı 'kredisinin açılmasından sonra konut hak sahibine teslim edilir. Yalpı tasarruf kredisinin ve ya
pı kredisinin, ibu Kanunun 20 nci maddesinde tanımlanan faiz ve süre şartlarına göre hesaplanan ödeme tak
sitleri hak sahibi tarafından ilgili bankaya ödenmeye 'başlanır. Yapı kredisinin taksitlerini toplayan banka, 
tahsilini izleyen ay içinde bunları Kamu Konut Fonuna aktarır.! 

54 'Hak sahibine teslim edilecek konut üçüncü yılın sonunda 'kendisine teslim edilemezse, hak sahibi yapı 
yaklaşık maliyetlerine göre tespit edilmiş ve ileride ödeyeceği tahmini aylık taksidin yüzde otuzundan (% 30) 
az olmayan bir geçici ta'ksidi, yapı tasarruf hesabına yatırmaya devam eder. Konutun teslim alınması ve 
kredilerin açılması ile hak sahibinin taksitleri yenliden hesaplanır ve ödemeler buna göre sürdürülür. 

'6* Hak sahiplerine 'teslim edilen konutlar ve satılan işyerleri üzerinde, ilgili banka lehine ve Kamu Konut 
Fonu adına da Türkiye Emlâk Kredi Bankası lehine ayrı ayrı ipotek tesis edilin 

Konut Mülkiyeti : 

MADDE 18. — Hak sahiplerine verilen konutlarda kat mülkiyeti tesis edilirken, Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası tarafından €3'4 sayılı 'Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca hazırlanacak belgelere dayanılarak ve hak sahip
lerinin imzaları aranmaksızın aşağıdaki kısıtlayıcı koşullar belirtilerek tapuda tescil yapılır. 

Bu konutlar on 1(110 yıl süre ile »devir, temlik, rehin ve haciz edilemez, satış vadi ile el değiştiremez. Bu 
Kanundaki vecibeleri yerine getirmeyen hak sahiplerinin konutları üzerinde Kamu Konut Fonu adına Tür
kiye Emlâk Kredi 'Bankasının, konut devir 'bedeli üzerinden iştira hakkı vardır. 

İşyerlerinin Satılması : 

MADDE 19. — Toplu konut yerleşme alanlarında inşa edilen işyerleri yerel yönetimlere, yurt dışında ça
lışan ve 'Maliye 'Bakanlığınca 'belirlenen yabancı para ile ödeme yapan yurttaşlara öncelik verilerek, îmar ve İs
kân Bakanlığının tespit edeceği fiyatlar üzerinden satılır. Satın alanlar satış 'bedelini en fazla 'beş (5) yıllık bir 
dönemde taksitle ödeyebilirler ve taksitlerin tamamım 'ödemedikçe devir ve temlik edemezler. 

Krediler, Kredi Süreleri ve Faizleri : 

MADDE 20. — 11, Kamu Konut Fonunca açılan Yapı Kredileri ve ilgili banka tarafından açılan Yapı 
Tasarrufu Kredüeri en az yüzde beş (!% 5) faizli, en çok yirmi yıl süreli olur. Bankaların açtığı yapı tasar
rufu kredisine uıygulanacaik gerçek faiz haddi günün şartlarına göre TC Merkez Bankasının teklifi ve Toplu 
Konut Yüksek Kurulunun tasvibi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır. Bu faiz haddi ile hak sahibinin 
ödediği faiz oranı arasındaki farka göre hesaplanan faiz farkı iadesi Kamu Konut Fonu tarafından ilgili 
bankaya toplam ödeme süresi boyunca eşit yıllık taksitlerle yatırılır. 

2. Nüfusu beşyüzbin (500 000) in altında kalan yerleşme yerlerinde 'brüt alanı yetmiş beş (75) metre
kareye kadar olan konutlar için bu maddenin 1 nci fıkrasındaki faiz ve süreler uygulanır. Brüt alanı yet-
mişbeş (75) metrekareden seksenbeş (85) metrekareye kadar olan konutlarda her beş metrekare için bu faiz
lere bindebeş (% 05) eklenir ve süreler, birer yıl kısaltılır. Brüt alanı seksenbeş (85) metrekareden büyük 
konutlarda ise seksenbeş (85) metrekarelik konutlar için hesaplanan faiz şartlarına, her beş metrekare için 
yüzde bir (% 1) faiz eklemesi ve 1 (bir) yıl süre kısaltması yapılarak yeni faiz şartları bulunur. 

Beş metrekareden küçük küsurlar beş metrekare sayılır. Brüt alanı yüz (100) metrekareyi aşan konutlara 
hiç bir şekilde kredi verilmez. 

3. Nüfusu beşyüzbini (500 000) i aşan yerleşme yerlerinde uygulanacak toplu konut projelerinde, yu
karıda 1 ve 2 nci fıkralarındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, kredi faizleri ayrıca yüzde iki (% 2) artırılır, 
ödeme süreleri iki (2) yıl kısaltılır, 
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4. Yukarıdaki faiz oranlarının tespitine esas olacak konut metrekare alanları ilgili makamlarca onay
lanmış tatbikat projelerine göre tespit edilir. 

5. Bu maddenin uygulanması ile ilgili ayrıntılar yönetmelikle belirlenir. 

Diğer Kaynaklardan Kredi Alanlar : . 

MADDE 21. — Kamu Konut Fonu dışındaki bir kaynaktan konut edinmek amacıyla kredi sağlayan ve 
durumları bu Kanunun hak salhipliği tanımına uyan yurttaşlar da Kamu Konut Fonu kredilerinden yarar
lanabilirler ve; bu amaçla yapı tasarrufu hesaibı açtırabilirler. 

Kamu Konut Fonu dışındaki bir kaynaktan kredi sağlayan kişilere, kooperatif ve kooperatif birliklerine 
veya sosyal güvenlik kurumlarına bu kanun çerçevesinde kredi sağlanmasına ilişkin işlemler, yönetmelikle be
lirlenir. 

Kooperatif, Kooperatif Birlikleri ve Sosyal Güvenlik Kurumları ile İlgili Uygulamalar : 

MADDE 22. — Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve sosyal güvenlik kurumlarına arsa tahsisi işlemleri, 
bu kuruluşların proje hazırlama ve inşaat işlerini yürütme ve kredilendirme şekilleri, Kamu Konut Fonu ve 
bankalarla ilişkileri ve bu kuruluşlara verilecek öncelikler bir yönetmelikle belirlenir. 

Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına (Yabancı Para Karşılığında) Konut ve İşyeri Satışı : 

MADDE 23. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları, 'bu Kanunun tanımladığı hak sahipliği kaydı aran
maksızın Maliye Bakanlığının belirleyeceği usullere uygun olarak ve yalbancı paralarla ödeme yapmak ko
şulu ile, yurt içi veya yurt dışındaki Türk bankalarında, Toplu Konut yerleşim alanlarında yapılan konutlar 
için yapı tasarrufu hesaibı açtırabilir ve bu Kanunun öngördüğü kredilerden ve teşvik primlerinden yararla
nabilirler. 

Açılmış yapı tasarrufu hesabını kapattıkları takdirde, hesaplarında birikmiş parayı yabancı para olarak 
geri alabilirler. 

Belediye Sınırları Dışındaki Toplu Konut Yerleşme Alanları ; 

MADDE 24. — Belediye sınırları dışında kalan toplu konut yerleşme alanlarında belediye hizmetleri veya 
belediye yönetimi Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenir. 

Toplu Konut Yerleşme Alanlarında Yönetim, Bakım ve Onarım İşleri : 

MADDE 25. — Toplu Konut yerleşme alanlarındaki bina ve bina altyapı bağlantılarıyla çevrenin; bakım, 
onarım, geliştirme, işletme ve yönetim hizmetleri, masrafları mülk sahiplerinden karşılanmak koşuluyla, ilgili 
belediyelerce kurulacak veya bu konuda uzmanlaşmış özel kuruluşlara belediye 'hizmetleriyle koordineli ola
rak ve yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yaptınlifV: 

Bankaların Yükümlülükleri ve Denetlenmesi : 

MADDE 26. — 1. Yapı tasarrufu hesabı 7129 sayılı Bankalar Kanununa göre tasarruf mevduatı kabu
lüne yetkili milli bankalarca açılır. Özel kanunla kurulmuş kamu bankalarının kuruluş kanunlarındaki hü
kümler saklıdır. 

Konutlar hak sahibine teslim edildiğinde, bankalar yapı tasarrufu hesabında toplanan tasarruf miktarı ile 
kendi kaynaklarından açacakları yapı tasarrufu kredisini Kamu Konut Fonuna bir ay içinde yatınrîar. Hak 
sahiplerinin ödeyeceği borç taksitlerinden yapı kredisini ilgilendiren bölümü ise talhsilmi izleyen ay içinde 
Kamu Konut Fonuna intikal ettirilir. 

Bankalar, hak sahipliğinin düşmesi dışında bir nedenle yapı tasarrufu hesaplarına .herhangi ıbir faiz ve
remez ve başka bir menfaat sağlayamazlar. 
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Toplu konut yapımını teşvik amacıyla bankaların açacağı yapı tasarrufu kredisi ve bunların yılık ümit
leri 1*211 sayılı TC Merkez Bankası Kanununun 4 ncü ve 40 ncı maddeleri uyarınca, TC Merkez Bankası 
tarafından belirlenir. Yapı tasarrufu kredisi, hak sahibinin yapı tasarrufu hesabında biriktirdiği meblağ ile bu 
Kanunun 14 ncü maddesinin (5) nci fıkrasında belirtilen ek ödenti toplamının bir buçuk (1,5) katından az 
olamaz. 

2. Bankaların bu Kanun gereğince yapacakları iş ve istemlere ilişkin denetimi 7129 saydı Bankalar Ka
nununun 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 60 ve 61 nci maddelerine göre Bankalar Ye
minli Murakıpları tarafından yapılır. 

Türkiye Emlak Kredi Bankasının Görevleri : 

MADDE 27. — Türkiye Emlak Kredi Bankası Kuruluş Kanununda tanımlanan görevleriyle birlikte Ka
mu Konut Fonu muhasebesi, konut ve işyeri için yurttaşların başvurusu ve hak sahipliği işlemlerinden konut 
tahsis ve tescil işlemlerine kadar geçen tüm işlerin yü ütülmesiyle görevlidir. 

Türkiye Emlak Kredi Bankası ayrıca bu Kanunun 11 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında tanımlanan kredilerin 
Toplu Konut Yüksek Kurulunun kararlaştıracağı faiz oranı, süresi ve şartlarına göre açılması ve izlenmesiyle 
yükümlüdür. 

Türkiye Emlak Kredi Bankası bu Kanunda belirlenen diğer görevleri asli görevi olarak yapar, 

Mevduat Munzam Karşılıklarının Azaltılması : 

MADDE 28. — Bankaların mevduatlarından konut kredilerine ayıracakları kısım için alınacak mevduat 
munzam karşılıkları TC Merkez Bankasının teklifi ve Yüksek Planlama Kurulunun uygun görüşü ile Ba
kanlar Kurulu kararı ile azaltılabilir., 

Kamu Konut Fonunun Denetlenmesi : 

MADDE 29. — Kamu Konut Fonundan yapılan harcamalar Sayıştay tarafından denetlenir. 

Toplu Konut Yüksek Kurulu : 

MADDE 30. — 1. Başbakanın veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, Milli Savunma, 
İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, imar ve İs
kân, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Sosyal Güvenlik bakanlarının üye olacağı Toplu Konut Yüksek Kuru
lu teşkil edilir. Bu kurulun sekreteryası İmar ve İskân Bakanlığınca yürütülür. 

2. Toplu Konut Yüksek Kurulu aşağıdaki görevleri yapar; 
a) Kamu Konut Fonunun kullanılması ve kalkınma plam ile yıllık programlara göre, konut sektörü 

çerçevesinde, Toplu Konut faaliyetlerinin yönlendirilmesiyle ilgili genel ilke kararlarını verir ve toplu konut 
inşaatlarının yer alacağı yöreleri ve öncelikleri saptar, 

b) Kamu Konut Fonunun, kanunda tanımlanmış sınırlara uygun tatısis alanlarını belirler, zaman içinde 
kontrol eder ve gerekirse değiştirir, 

c) Yapı tasarruf kredileri ile ilgili olarak kanunda belirlenmiş süre ve faiz oranlarının, günün koşulları
na uyumunu kontrol eder ve gerektiğinde bu süre ve oranların değiştirilmesini teklif eder, 

d) Bu Kanunun 11 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında tanımlanan kredilerin verilme ilkelerini saptar, faiz 
oran ve sürelerini belirler ve zaman içinde kontrol ederek gerektiğinde değiştirir, 

e) Bu Kanunla belirlenen ölçeklerin dışındaki uygulamalar ve konut kredisi olarak kullanılan diğer kay
naklar ile ilgili olarak îmar ve İskân Bakanlığınca yapılacak önerileri karara bağlar, 

f) Üç yılda bir veya Kurul Başkanının talimarı üzerine daha kısa sürelerde alt ve orta gelir grupla
rıyla ilgili kıstasları saptar, . 
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g) Bu Kanunla ilgili olarak İmar ve iskân Bakanlığının hazırlayacağı yönetmelikleri onaylar, 
h) Türkiye Emlak Kredi Bankasının, kanunda tanımlanan şartlarla tahvil çıkarabümesi için Bakanlar 

Kuruluna öneride bulunur, 
ı) Bu Kanunla kendisine verilmiş diğer görevleri yerine getirir,. 
3. Toplu Konut Yüksek Kurulu, biri mali yılın birinci ayında olmak üzere, yılda en az iki kere ve 

ayrıca Kurul Başkanının gerekli gördüğü hallerde toplanır. Toplantı ve karar usulleri Kurulun kendisi tara
fından belirlenir. 

İmar ve İskân Bakanlığının Toplu Konut Faaliyetlerinin Yürütülmesiyle İlgili Görevleri : 

MADDE 31. — îmar ve iskân Bakanlığı bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirir. Bu çerçe
vede, Toplu Konut Yüksek Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütür. Kamu Konut Fonunun kullanılma
sıyla ilgili yetkileri kullanır, îmar ve iskân Bakanı bu fonun ita amiridir. Bu yetkiyi gerekli gördüğü tarzda 
devredebilir, imar ve iskân Bakanlığı toplu konut yerleşme alanlarını saptar, Kamulaştırmaları ve arsa tah
sislerini yapar, imar planlarını elde eder, proje ve inşaat ihalelerini yapar, bu amaçla gerekli teknik hazırlık
ları yürütür, inşaat işlerinin teknik ve mali denetimini yapar, konut maliyetlerini belirler, yapı malzeme ve 
teknolojisi geliştirme çalışmalarım organize eder ve bu Kanun kapsamında gerekli diğer hizmetleri yerine 
getirir, 

Bu amaçla merkez ve taşra teşkilatını geliştirir. 

// Toplu Konut Kurulları : 

MADDE 32. — Toplu konut faaliyetleriyle ilgili hususları yerel çerçevede ele almak üzere imar ve is
kân Bakanlığınca belirlenecek illerde il toplu konut kurulları oluşturulur. Bu kurulların çalışma biçimi yönet
melikle düzenlenir. 

İl toplu konut kurullarında, vali veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında : 
a) imar ve iskân Bakanlığı temsilcisi; 
b) ilgili belediyelerin temsilcileri; 
c) Varsa, il içindeki yükseköğrenim kurumlarından konuyla ilgili bir temsilci; 
d) Maliye Bakanlığının ildeki ilgili teşkilatının temsilcisi; 
e) Topraksu Genel Müdürlüğü il temsilcisi; 

yer attır* 
2. İl Toplu Konut Kurulları, bölgelerindeki; 
a) Toplu konut ihtiyacıyla ilgili çalışmaları yapar, önerilerini imar ve İskân Bakanlığına sunar. 
b) Toplu konut yerleşme alanlarını, varsa istisnai durumlarıyla birlikte, imar ve İskân Bakanlığına 

önerir, 
c) Yerel malzeme kullanma hususunda bilgi toplar ve önerilerde bulunur, 
d) Kent gelişmesi konusunda yerel kuruluşlardan gelen önerileri değerlendirir ve gerekli gördüklerini 

İmar ve İskân Bakanlığına sunar. 

Yönetmelikler : 

MADDE 33. — Bu Kanun çerçevesinde öngörülen faaliyetlerle ilgili olarak İmar ve İskân Bakanlığınca 
gerekli yönetmelikler altı ay içinde yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır, 

Uygulanmayacak Kanun Hükümleri : 

MADDE 34. — Kamu Konut Fonunun harcamaları; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hüküm
lerine tabi değildir. 

Bu Kanun uyarınca açılan kredilerle ilgili işlemlerde, 7129 sayılı Bankalar Kanununun 28 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname ile değişik 38 ve 41 nci madde hükümleri ile 50 nci madde 2 nci fıkrası hükmü uy
gulanmaz. 
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Geçici Maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1. Bu Kanunun yürürlüğe girmesimıden önce kurıüımuş olan kooperaltüffler, 
kooperatif bir3)ikle.ı1i lillıe sosyaH güvenJıik kurumlarınım mevzii imrar püıariarına uygun olıarak, faydalı olanı 
yüz (100)) metrekareden küçük olan konutlar »için bu Kıanunun esaısllıarı çeroevesıiınıde, Kamu Komut Fonum
dan, bir defaya mahsus olmak üzere ve üyelerinin yapı tasarrufu hesabı açtırmaları şartı aranmaksızın 
özel kredi verüflebüdr. 

2. 1 . 1 . 1978'den bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar özel toplu konut yapımcıları ile konut 
edinme bağlantısı yapmış ölıan ve durumîan bu Kanunun hak sahipliği tanımınla giren yurttaşlara da ya
pı tasarruf besaıbı açtınma şartı aranmaksızıın bir defaya mahsus olmak üzere, faydalı aılamı yüz (100) met
rekareden küçük konutlar için bu Kanundaki esaslar çerçevesinde Kamu Konut Fonundan özel kredi ve-
rlebi'îlir. 

3. )Bu maddenin getirdiği özel kredi yardımından sadece bu Kanunum yürürlüğe girişinden sonraki bi
rinci yıl içinde başvuranlar yararlanır. Yaırarlianacak kuruluş ve kişilerin başvuru şekilleriyle bu baş vurula
rım değerlıendirilme esasları, Toplaı Konult Yüksek KuruL'iu tarafından kamunun yürürlüğe girişinden samraki 
ilk üç ay içimde kararlaştırıılıır ve ilan ediılıir. 

Toplu Konut Yüksek Kurulunun bu konuda ibelir'ıeyeceği usuller, esaslar, kJ$tasdıar ve öncelik koşulla
rına göre İmar ve İskân Bakanlığı, özel krediden yararkımacak kurulıuş ve kişileri saptar, kredilendlirme-
nıim mali plamlama'sını yapar ve uygullar. 

GEÇtCt MADDE 2. — Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca : 
1. (Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sözleşmesi yap «İmiş ve ancak ikraza bağlanmamış olan 

yapı tasarrufu hesap sahiplerine açılacak krediler için, 
2. Bu Kanunun 'yürürlüğe girmesiinden önoe söız^şme yapılmış olmakla beraber, henüz filen kuMan-

dıri'llmamış kooperatif kredileri için, 
3. Bankanın kendi kaymağımdan 1 . 1 . 1978 tarihimden kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapıp 

sattığı ve 100 metrekare brüt inşaat alanından az olan konutlara verdiği krediler liçim, 
4. Bankanın kendi kaynağından 1 . 1 . 1(978 tarihinden kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar koo

peratiflere açtığı ve henüz ferdi olıarak münasebete geçmemiş bulunduğu kooperatif üyelerine, kredinin 
açıılidığı tarihteki bankaca uygulanan sosyal konut ölçülerime uygun olan konut kredileri içiın, 

»Bu Kanunun tanımlıadığı faiz farkı iadesinin bir kereye mahsus olmak üzere uygulanma esasları Top
lu Konut Yüksek Kurulunca tespit edilir. 

Ancak, kredilerine bu maddeyle özel destek getirmen kişilerin ve kooperatif üyelerinin bu Kanuna göre 
hak sahipfliiği için gerekli şartülıarı taşıması gereklidir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1981 Mali Yıllımda Kamu Komut Fonumun başlatılması licin bütçeden verilecek 
ödemeğin tespitine ıBakanlar Kurulu yötkillidir. 

Yürürlük : 

MADDE 35. — Bu Kamunun 10 ncu maddesinin 1 nci fıkra (a) bendi 1 . 3 . 1982 tarihimde, diğer 
maddeleri ise yayımîandığı talihte yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 36. — Bu Kanun hükümlerini Bakanllaır Kurulu yürütür. 
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ÎHIİSIAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTÎĞÎ METİN 

Toplu Konut Kanunu Teklifi 

Amaç ve Kapsam : 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi alynenbenıiımseıırMştöır. 

Tanımlar : 

MADDE 2. —• Telkülfifli 2 neti maddesi aynen bentastenmiştıir, 

Toplu Konut Yerleşme Alanlarının Saptanması : 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Kadastro Çalışmalarının Yapılması ; 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Arazi ve Arsa Sağlanması : 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Nazım Planların ve Uygulama İmar Planlarının Yapılması : 

MADDE 6. — Teklifin 6 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Tevhit, İfraz, Terk İşlemleri ye İnşaat İhalesi İçin Gerekli Teknik Belgelerin Hazırlanması : 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Kooperatiflerle, Kooperatif Birliklerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Resmi Hizmet Tesisleri İçin 
Kamu Kuruluşlarına Arsa Tahsisi: 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi aynen bemrasenmiştıir. 

Yapım İşlerinin Yürütülmesi : 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Kamu Konut Fonu : 

MADDE 10. — Teklifin 10 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Kamu Konut Fonunun Kullanılması : 

MADDE 11. — Teklifin 11 nci maddesi aynen benimsenmiştir, 

Hizmetler Karşılığı Ödeme Yapılması : 

MADDE 12. — Teklifin 12 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Maliyet, Satış ve Devir Fiyatları : 

MADDE 13. — Teklifin 13 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Konut Maliyetlerinin Bankalara Bildirilmesi ve Yapı Tasarruf Hesabının Açılması : 

MADDE 14. — Teklifin 14 ncü maddesi aynen benimsenmiştin 

Konutların Tahsisi ve Hak Sahipliğinin Başlaması : 

MADDE 15. — Teklifin 15 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Hak Sahipliğinin Düşmesi : 

MADDE 16. — Teklifin 16 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

Konutların ve İşyerlerinin Teslim Alınması, Hak Sahiplerine Devredilmesi, Kredilerin Açılması : 

MADDE 17. — Teklifin 17 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Konut Mülkiyeti : 

MADDE 18. — Teklifin 18 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

İşyerlerinin Satılması : 

MADDE 19. — Teklifin 19 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Krediler, Kredi Süreleri ve Faizleri : 

MADDE 20. — Teklifin 20 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Diğer Kaynaklardan Kredi Alanlar : 

MADDE 21. — Teklifin 21 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Kooperatif, Kooperatif Birlikleri ve Sosyal Güvenlik Kurumları ile İlgili Uygulamalar : 

MADDE 22. — Teklifin 22 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına (Yabancı Para Karşılığında) Konut ve İşyeri Satışı : 

MADDE 23. — Teklifin 23 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Belediye Sınırları Dışındaki Toplu Konut Yerleşme Alanları : 

MADDE 24. — Teklifin 24 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Toplu Konut Yerleşme Alanlarında Yönetim, Bakım ve Onarım İşleri : 

MADDE 25. — Teklifin 25 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Bankaların Yükümlülükleri ve Denetlenmesi : 

MADDE 26. — Teklifin 26 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

Türkiye Emlak Kredi Bankasının Görevleri : 

MADDE 27. — Teklifin 27 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Mevduat Munzam Karşılıklarının Azaltılması : 

MADDE 28. — Teklifin 28 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Kamu Konut Fonunun Denetlenmesi : 

MADDE 29. — Teklifin 29 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Toplu Konut Yüksek Kurulu : > 

MADDE 30. — Teklifin 30 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığının Toplu Konut Faaliyetlerinin Yürütülmesiyle İlgili Görevleri : 

MADDE 31. — Teklifin 31 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

// Toplu Konut Kurulları : 

MADDE 32. — Teklifin 32 nci maddesi aynen benimsenmiştir, 

Yönetmelikler : 

MADDE 33. — Teklifin 33 ncu maddesi aynen benimsenmiştir, 

Uygulanmayacak Kanun Hükümleri : 

MADDE 34. — Teklifin 34 ncü maddesi aynen benimsenmiştir* 

Geçici Maddeler : 

GEÇtCt MADDE 1. — Teklifin geçici 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Teklifin geçici 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 3. — Teklifin geçici 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 35. — Teklifin 35 nci maddesi aynen benimsenmiştir, 

Yürütme : 

MADDE 36. — Teklifin 36 nci maddesi *yoen benimsenmiştir* 
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