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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu 5.6,1984 Salı günü saat 
15.00'te açıldı. 

Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar, 73 üncü 
Birleşimde Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başka
nı olarak yaptığı konuşmasındaki bir beyanının yan
lış anlaşılmasıyla ilgili olarak geçen tutanak hakkında 
bir konuşma yaptı. 

Devlet Bakanı A. Kurtcebe Aİptetnoçin Irak'a gi-
deoeğiiradten 26 - 28 Mayıs 1984 tasrihleri arasında 
Kültür ve Turizm Bakanlığına Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın ve 

Irak'a gidecek olan Devlet Bakanı A. Kurtcebe 
Alptemoçin'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı İsmail Özdağlajr'ın 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri ile, \|, 

Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, Plan 
ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi; 

Gene! Kurulun bilgisine sunuldu. 
Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Devlet 

dairelerine personel alımlarında uygulanan güvenlik 
soruşturması yöntemine ilişkin sözlü sorusuna (6/81) 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz, 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, TC Ziraat Ban
kasına devredilen bazı bankaların personeline ilişkin 

sözlü sorusuna (6/83) Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Yapı İşleri 16 ncı 
Bölge Müdürlüğüne İMşfcih (6/92), 

İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas'ın, İmar Af
fı Kanununa göre kurulan yeminli özel teknik büro
lara Miskim (6/94), 

Sözlü sorularına Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray ve 

İstanbul Milletvekili Sabit 'Batumlu'nun, emniyet 
mensuplarına sıkıyönetim hizmet zammı verilip veril
meyeceğine ilişkin sözlü sorusuna da (6/95) İçişleri 
Bakam Ali Tanrıyar; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin 
İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/-79), soru sahibi 
görevli olduğundan, 

Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt dışında 
çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin Başbakan
dan (6/90), 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diyanet İşle
ri Başkanlığının bazı faaliyetlerine ilişkin Devlet Ba
kamından (6/91), "* 

Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, köy 
imamı kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından (6/93), 

— 208 — 



T. B. M. M. B : 75 6 . 6 , 1984 O : 1 

Sözlü soru önergeleri de mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 
23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı . Türk Tabipleri 

Birjiği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 Tarih ve 
6023 Sayiı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Mad
de Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 Tarihli ve 65 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri 
ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı (1/30, 
1/33) (S. Sayısı : 62) üzerindeki görüşmeler tamam-
lanarafc tümü kabul edildi ve kanunlaştığı açıklandı. 

Bursla (Ufludağ) Üniversitesinin (1976, .1977, 1978, 
1979, 198Q, 1981 ve 1982 Malî Yıllan KesMıesap 
Kanun Tasarısıı (1/305, 3/347, 1/306, 3/348; 1/307, 

3/349; 1/308, 3/350; 1/309, 3/351; 1/310, 3/352; 
1/3H1, 3/131) (S. Sayısı : 60) üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak tümü açık oya sunuldu; oyların ayrı
mı sonucunda kabul edildiği ve kanunlaştığı açık
landı. 

İsmet Yoğurtçu'nun Özel Affına Dair Kanun Ta
sarısı da (1/482) (S. Sayısı : 63) kabul edildi ve ka
nunlaştığı açıklandı. 

6.6.1984 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanalllmıak 
üzere birleşime saat 17.00'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

Kâtip Üye 
Çankırı 

Saffet Sakarya 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

6.6.1984 Çarşamba 

Teklifler 
• 1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç 

ve 8 Arkadaşının; 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/110) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) {Başkanlığa geliş tarihi : 4.6.1984) 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 26.5.1981 
Tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 17, 
18 ve 21 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi (2/111) (İçişleri; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) ı(Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1984) 

3. — Adana Milletvekili Metin tfstünel'in, Yeminli 
ve Serbest Malî Müşavirlik, Serbest Muhasebecilik 

Kanun Teklifi (2/112) (Adalet; Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
üniversitelere bağlı olmayan hastanelere ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/106) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1984) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Lice 
Devlet Hastanesinin onarımına ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından yazılı soru önergesi (7/10)7) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.1984) 
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BtRİNCl OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim ARAŞ 

KÂTİP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çankırı), Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye. Büyük Millet Meclisinin 75 
inci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, «Hitit 
Güneş Kursu» heykeli hakkında gündem dışı konuş
ması, 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce iki millet
vekili arkadaşımız gündem dışı söz istemişlerdir. 

Ordu Milletvekili Sayın Bahriye Üçok, Hitit Gü
neş Kursu hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 
Kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Üçok. 
Sayın milletvekili, süreniz 5 dakikadır, bunun aşıl-

mamasını özellikle rica ediyorum. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin sayın üyeleri; son günlerde arka arkaya ge
len zamların toplumda giderek ne gibi tepkiler yara
tacağı konusu tartışılırken yeni bir haber flaş gibi par
ladı; «Lozan Meydanındaki Güneş Kursu yerinden 
kaldırılacak, sahip çıkan olmazsa imha edilecek. Bu 
anıtın bulunduğu Lozan Meydanının adı Malazgirt 
Meydanı olarak değiştirilecek. Abdi ipekçi Meydanı
nın adı da değiştirilecek.» 

Sayın arkadaşlar, Hitit Güneş Kursuna karşı tepki 
yeni değildir; 1977 yıllarına dayanır. O sırada Bele
diye Meclisinin aldığı anıtın dikilmesi kararına Millet 
Meclisinde bir milletvekili tepki gösterirken, içişleri 
Bakanı Asiltürk de, «Bu putu kaldırın» diye diretiyor
du. Bundan sonra da Cumhuriyet Senatosunda bir üye 
«Bu, Türklüğümüzü inkar demek olan bir millî hay
siyet meselesidir; puta tapıcılıktır. Bu muazzam hata
dan dönülmelidir» diye öneride bulunmuştu. 

Politikada, özellikle oy toplamada eğitimsiz kal
mış yurttaşlar kesimi çok verimli birer alan gibidir. 
Bu eğitimsiz kesimi önce yalan yanlış bilgilerle yön
lendirmek, sonra bu konuya el atarak; «Bak işte, adam 
verdiği sözü tuttu» gibilerden bir başarı puanı ka

zanmak çok kolay ve denenmiş bir yoldur; ama top
lumun değerlerine ters düşen kötü bir yoldur, bu yola 
sapanları tarih asla affetmez. 

Aradan geçen yedi yıl kişilerin davranışlarına ne 
yasal, ne de kültürel açıdan bir katkıda bulunmamış 
ki; şimdi Türkiye'de uğraş verecek hiçbir sorun kal
mamış gibi, Anadolumuzun eski kültürünün simgesi 
olan Güneş Kursunu yerinden kaldırmak, giderek im
ha etmek kararına varıyoruz. 

Bugünkü Belediye Meclisinin bu karara varan üye
lerinin bilmesi gereken birçok hususlar var. Bunların 
başında, Hititlerin Türk olmadığı, ama Türklerin 
artık Hititlerle akrabalık kurduklarıdır. Gerçi Hitit 
imparatorluğu (Aslı Hati'dir; Atatürk bunu Eti ola
rak kullanmıştır) yıkıldıktan sonra Anadulu'da birçok 
devletler kurulmuş, Anadolu birçok akınlara sahne ol
muştur; ama bu ulus yeni devletlerin bünyesinde yer 
alarak yaşamaya devam etmiştir, hem de her alan
daki uygarlık örnekleriyle, bugün toplumumuzda özel-

ö likle Orta Anadolu'da sürüp giden geleneklerimizin 
birçoğu ile... 

Sayın Başkan, gürültüden rahatsız oluyorum; lüt
fen emir buyurunuz, hatırlatınız. 

BAŞKAN — Arkadaşlar biraz dikkatli dinlerler, 
sayın ̂ milletvekili de biraz sesini çıkarırlarsa konu hal
ledilir efendim. 

Buyurun. 

'BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Sayın milletve
killeri, acaba 1984 yılında Belediye Meclisinin kimi 
üyeleri Güneş Kursuna tapılmasından mı korkuyor
lar? Eğer böyle bir kaygıları varsa, onlara Sayın Ha-
mit Zübeyir Koşay'ın «Alacahöyük Hafriyatı 1951» 
adlı yapıtının 58 inci ve 60 inci sayfalanna bakmala
rını salık veririm. Eğer Arap harfleriyle «Allah» na
sıl yazılır biliyorlarsa, kuşkusuz çok şaşıracaklardır. 
Çünkü orada, şimdi Etnografya Müzesinde bulunan 
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İslam çağına ait bir Güneş Kursu göreceklerdir. Ala-
cahöyük'ıten çıkartılan bu Güneş Kursunun tam orta
sında «Allah» yazılıdır. Resmin altındaki açıklama ya
zısında ise, «Türk sembolleriyle güneş kursları ara
sındaki münasebet barizdir» kaydı bulunmaktadır. 

Üzeri Arapça yazılarla çevrelenmiş bir başka Gü
neş Kursu Osmanlı dönemine aittir. Bu ilginç kalıntı
lar ve açıklamalar gösteriyor ki, dedelerimiz, güneş 
kurslarına hiçde tapılacak bir put olarak bakmamış
lardır, onları öyle görmüş değillerdir, önceki kültürler
le Türk-lslam kültürü arasında ilinti kurarak bir sen
teze varmışlardır; 

Bizden yüzyıllar önce yaşamış olan atalarımıza 
yakfşır olmak için, onların bıraktığı eserleri put ola
rak saymamamız gerekir. Bu bir simgedir; bu simgeyi 
yok etmek değil, onların vardığı sentezi daha da ge
liştirmemiz gereklidir. 

Bir ulus, iher şeyden önce kültür varlıklarına ver
diği değerle yaşar. Varisi olduğumuz kültürü yok ede
rek mi biz güçleneceğiz? 

Çok şükür ki, ne Fatih Sultan Mehmet, ne de Ata
türk, Ankara Belediyesinin kimi üyeleri gibi düşünme
diler. Eğer onlar gibi düşünmüş olsalardı, içi şirk 
sayılan mozaiklerle süslü Ayasofya Kilisesini, sonra 
da cami haline gelen büyük yapıtı temellerine değin 
yıktırmaları gerekirdi; eğer böyle bir sentez yapmaya
cak olursak, ne duruyoruz, temellerine kadar yıkma
mız lazım, Anadolu'da ve büyük kentlerimizde dünya 
turistlerine gösterebileceğimiz bunca değer biçilme? 
yapıtlardan yoksun kalırdık; eğer bu belediye üyele
rinin düşündüğü gibi düşünmüş olsalardı veya olsay
dık. 

Yinelemek isterim ki, tüm yaşamımızda bu eski 
ulusların izleri eksiksiz olarak sürüp gelmiştir; ev eş
yalarından, çift sürme yöntemine, kilim desenlerin
den, kadın süs eşyalarına kadar. 

Biz, Anadolu kavimlerinin, Anadolu uygarlıkları
nın sürekliliğini sağlayan bir ulusuz. Atatürk de bu 
inanca sahip olduğu içindir ki, Ankara çevresinde 
«Ahi» ile başlayan yer adlarını «Eti» ile değiştirmiş; 
böylece, örneğin «Ahimesut», «Etimesgut» olmuştur. 

Sayın üyeler, belediye meclisinin aldığı dehşet ve
rici bir karar da, Lozan Meydanının «Malazgirt» 
adıyla değiştirilmesiydi. Nerelerden nerelere geldiğimi
zi ve daha nerelere kadar gerileyeceğimizi açığa çı
karan bir karar bu. Yıllardan beri Lozan'ı beğenme
yen, Atatürk'ü ve devrimlerini unutturmaya, onun ye
rine Alparslan'ı geçirmeyi amaçlayan bir zihniyetin 
fırsatları kaçırmadığının bir göstergesidir bu tutum» 

Buna Jieden gerek görülmüştür? Malazgirt'te yeni 
kurulmuş, henüz yıpranmamış zinde bir imparatorlu
ğun güçleriyle, yaklaşık bin yıllık bir imparatorlu
ğun üstün sayıdaki güçleri karşı karşıya gelmişlerdir. 
Büyük bir zaferdir, övünç duyarız; ama bu zafer 
hiçbir zaman Anadolu'nun Kurtuluş Savaşıyla kar
şılaştırılamaz. Alparslan hiçbir zaman Mustafa Kemal 
Atatürk'le mukayese edilemez, edilmemelidir. Koşul
lar, her alandaki koşullar göz önüne getirilirse ger
çekler güneş gibi insanın gözlerini kamaştırır. 

Alparslan bir imparatordu; Gazne'nin, İran'ın, 
Türkistan'ın maddî^manevî tüm güçlerine hükmediyor
du. Karşısındaki düşman tekti; Bizans. 

Atatürk'ün durumu böyle mi? Sevr ile parçalan
mış bir vatan; dünyanın tüm güçlü ve galip devletleri 
ise karşısında. Para yok, silah yok, asker yok; ülke
nin içindeki azınlıklar bir yana, halkı soyan çeteler 
bir yana, Meclisteki muhalefet grupları padişahın çı
karttığı idam, fetva ve fermanları; saymakla bitme
yecek engeller. Atatürk bu yokluklar ve düşmanlıklar 
içinde İtilaf Devletlerini yenilgiye uğratıp İstanbul'u 
2 nci kez Türklüğe kazandırmış, İstanbul'un 2 nci 
fatihi olmuştur. Sevr'in zincirlerini kırmış, Türk Ulusu
nu .sömürgeci devletlerin boyunduruğundan kurtarmış, 
ulusal Türk Devletini, ilk ulusal Türk Devletini kur
muştur. Lozan, bu eşsiz ve kutsal savaşm onur belge
sidir. Onun adını kaldırmak değil, o meydana iri altin 
harflerle yazmak gerekir. 

Sözlerimi bitirirken, Eti Güneş Kursunun yerine 
Cumhurbaşkanlığı Forsunun (Amblemi demek doğru
dur; çünkü fors bayraktır) konulması kabul edilmiş 
imiş... Ortası güneşli ve 16 yıldızlı Cumhurbaşkanlığı 
Amblemi yalnız Cumhurbaşkanının bulunduğu yere, 
kürsüye, binaya asılır; yoksa her akla gelen yere ko
nulamaz. Bunu da vurgulamak isterim. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

2. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Türkiye'deki spor kulüpleri yönetimhriyle ilgili gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağesen buradalar mı?.. Burada. 

Sayın Milletvekili, Türkiye'de spor kulüpleri yö
netimiyle ilgili olarak gündem dışı söz istemişlerdir. 
Kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun. 
(HÜEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin saygın üyeleri; bugün sizlere 
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dünkü bir gazetede, yer alan ve seyir sporlarından 
futbolu yönetenlerden bazılarının maceraları ile Türk 
sporundan sadece bir sayfa sunmak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Olay gazete sütunlarından kamuoyuna' intikalin
de büyük yankılar ve hatta sporseverler arasında te
dirginlikler ve gerginlikler uyandırmıştır. Beşiktaş 
gibi şerefli bir maziye sahip bu kulübün faiz karşı
lığı para alması, aslında sadece söz konusu kulübe 
değil, Türk fulboluna da kara bir leke bulaştırmıştır. 

Devrin parasıyla 29 milyon lira civarında faiz 
ödeyen bu kulüp, sorumsuz yönetimler elinde âdeta 
yine devrin henüz hafızalardan sidinemeyen banker 
kuruluşları gibi kullanılmıştır. İşin ilginç yanı, faiz 
karşılığı alınan paralarla kulübün malî sorunlarını 
çözmeye kalkışan dönem yöneticileri, bu paraları 
nasıl, nereye ve ne şekilde harcamışlardır; bu biline
memektedir. 

Beden Terbiyesi Teftiş Kuruluna yapılan bir ih
bar üzerine yapılan soruşturma sonunda ortaya çıka
rılan gerçekler, Türkiye'de kulüp yönetimlerinin ülke
mizdeki işleyiş tarzları hakkında bir fikir oluşumunu 
da sağlamaktadır. Olay nedir? Arz edeyim : 

Devrin Beşiktaş Kulübü yöneticileri yetkilerini 
ve hukukî dayanakları hiçe sayarak, Dernekler Ya
sası ve Beşiktaş Kulübü Tüzüğüne aykırı olarak faiz 
karşılığı para almışlardır. Alınan^ bu paranın hemen 
hiçbir yasal dayanağı olmadan, bir mirasyedi rahat
lığıyla har vurup harman savrulması calibi dikkattir. 

'Yöneticiler, noter onaylı karar defterlerini yasa
lara meydan okurcasına göünllerince işlemiş, boş say
falar bırakmış, alınmış kararlar üzerine yeni değişik 
kararlar yapıştırmış, karalamış durmuşlardır. Her 
türlü hukukî dayanaktan yoksun, gönüllerince ken
diliklerinden borç para almış, borç vermiş, faiz al
mış; 'borçlar, alacaklar çıkartmışlar, ödemeler yap
mışlardır. Aslında olmayan bu ödemeleri tekrar tek
rar gider gösterebilmişlerdir. 

tşin asil ilginç yanı; Teftiş Kurulunun büyük ça
balar ve emekler sonucunda ortaya çıkarttığı teftiş 
raporu yetkililerce üç ay gibi uzun bir zaman hası-
•raltı edilmiştir. Teftiş Kurulunun föylü, kayıtlı yazılı 
istemleri üzerine üç aydan sonra ancak işleme koy-
durtulabilmiştir. Sporla ilgili olarak benzer birçok 
dosyanın hasiraltı edilmiş olduğunu ve hâlâ da edil
mekte olduğunu biliyoruz; ama bunlar hakkında da 
tıpkı bu dosyada olduğu gibi neden ve niçin işlem 
yapılmaktan kaçınılmaktadır, onu 'bir türlü bileme
dik, hâlâ da bilemiyoruz. | 
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Üzerinde yaşadığımız, demokrasisi ve hukuk dev
leti olması ile öğündüğumüz bu ülkede, Beden Ter
biyesi üst yönetimi birbirinden ya da birilerinden mi, 
yoksa bazı güçlerden mi korkmaktadır, yoksa bu tür 
soruşturmalar hakkında işlem yapmak işine mi gel
memektedir? İşin burasını cidden merak etmekteyim. 

Beden Terbiyesi yönetiminde, Teftiş Kurulunun 
işlevini yitirmesine neden olan bu anlayış ve davra
nış giderek kurul üyelerinin de çalışma. şevkini kır
maktadır. Nitekim, daha bir ay önce kurulun başın
daki Hikmet Erberk, teşkilatın akıl almaz tutumu 
nedeniyle emekliliğini istemiş ve Türk spor ve yöne
timi yakınen tanıyıp bildiğim, dürüst, tarafsız, çalış
kan, çok değerli bir mensubunu kaçırmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi gelelim madalyonun 
arka yüzüne : Beşiktaş Kulübünün bahse konu dev
re yönetimince arapçorbasına döndürüldüğü bir dö
nemde, bu çorbada bolca tuzu bulunan bir zat ken
disini bu ülkede 3 ay önce Futbol Fdeerasyonu baş
kanı ilan etmiştir. «Yeni Futbol Federasyonu Baş
kanı benim «deme cesaretini Sayın Başbakandan al
dığını ifade eden bu zat, maalesef büyük bir olası
lıkla Türk futbolunun başına geçmeyecek, bir kaya 
gibi düşecektir. 

Günler önce Federasyon kurallarını oluşturduğu
nu da açıklayan ve kulübü yönetirken acze düşen bu 
muhterem kişi, Millî Takımımızın bir galibiyetiyle 
bayram eden, bir mağlubiyetiyle yas tutan bu Ülker 
de futbolu nasıl yönetecektir, doğrusu merak etmek
teyim? 

Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı bi
lindiği gibi ilk federasyon başkanı atamasını ata spo
ru güreşte yapmıştır. Bu atamanın hatalı ve sakıncalı 
olduğu kısa sürede anlaşılmış ve o başkan İstifa et
tirilmiştir. Benzer bir hatanın, ülkenin bir numaralı 
sporu futbolda yapılmamasını yürekten diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi 'bitirmeden önce 
bir dileği daha gündeme getirmekte yarar görüyo
rum : Tıpkı Beşiktaş Kulübü gibi tüm kulüplerin def
terlerinin ehil ellerce incelenmesi gerekliliğine; bu in
celeme sonucunun kamuoyuna açıklanması gerekti
ğine inanıyorum. Zira, her geçen gün daha fazla 
kokuşan sporumuzda bu ve benzeri işlemler yapıl
dığında, sorumlular en azından kendilerine çekidüzen 
vermeye çalışacaklardır. Bu bile sporumuzdaki bir 
kangreni tedavi etmeye yetecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'a izin veril
mesi Hakkında Başkanlık tezkeresi, (3/447) 

BAŞKAN — Gündemegeçiyoruz. 
Gündemin sunuşlar kısmında, bir sayın milletve

kiline izin verilmesine dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup 
oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
îzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 1.6.1984 ta

rihinden itibaren 1 ay izinli sayılması, Başkanlık Di-

IV. — SORULA] 

A), SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Mersin İlinde çevre kirliliğine f neden cilan tesislere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

BAŞKAN — Gündemin sprular kısmına geçiyo
ruz." 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın sözlü so
rusu, soru sahibinin görevli olması sebebiyle ertelen
miştir, 

2. — İzmir Milletvekii Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın 
sözlü sorusu, soru sahibinin izinli, olması sebebiyle 
ertelenmiştir. 

3. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözelin, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

BAŞKAN — Sakaırya Milletvekili Turgut Sözer' 
in sözlü sorusu, mehil. talebi sebebiyle ertelenmiştir. 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diyanet 
İşleri Başkanlığının bazı faaliyetlerine ilişkin sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/91) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Diyanet İşleri Başkanlığının bazı faaliyetlerine iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesine geçi
yoruz. 

Sayın Bahriye Üçok?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı?., Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 
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varamam 5.6.1984 tarihli toplantısında uygun görül
müştür, 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Rüştü 
Şardağ'a izin verilmesine dair tezkereyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Kâzım Ok-

say tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ve ri-
.ça ederim. 

Saygılarımla, 
Bahriye Üçok 

Ordu Milletvekili 

1. Diyanet îşleri Başkanlığı görevlilerinin rıza
ları hilafına Diyanet Gazetesine abone kaydedildikle
ri ve abone bedelinin aylık maaşlar ödenirken müf-
tülüklerce kesileceği ve bunların üç gün içinde Dinî 
Yayınlar Döner Sermayesinin Ziraat Bankası Ankara 
Akay Şubesindeki 640/180 numaralı hesabına, ya da 
PTT 86762 numaralı çek hesabına yatırılacağı doğ
ru mudur? Doğru ise Başkanlığın böyle bir karar al
maya hakkı var mıdır? 

2. Son yıllarda vaaz ve hutbelerde sık sık Diya
net Takviminin, Gazetesinin ve Çocuk Dergisinin rek
lamı yapılmakta mıdır? Diyanet yayınlarının reklamı 
yapılırken halkın dinsel inancı bir sömürü kaynağı 
olarak kullanılıp başka gazete, takvim gibi yayınla
rın zararlı olduğu konu edilmiş ve işlenmiş midir? 

3. Bu tutumu ile Diyanet îşleri Başkanlığı göre
vinin sınırlarını aşmış ve camileri birer ticarethane, 
cami görevlilerini de birer satıcı olarak kullanmıştır. 
Bunu uygun buluyor musunuz? Eğer uygun bulmu
yorsanız, bu uygulamaları önlemeyi düşünüyor musu-
nz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Ordu Millet
vekili Sayın Üçok'un sorularına cevap arz etmek üze
re huzurlarınızda bulunuyorum. 

VE CEVAPLAR 
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Diyanet işleri Başkanlığı görevlilerinin rızaları 
hilafına Diyanet Gazetesine abone kaydedildikleri id
diası doğru değildir. 

Ayda bir yayınlanan Diyanet Gazetesi ticarî amaç
lı olmayıp 633 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sö
zü edilen, toplumu din konusunda aydınlatma ama
cına yöneliktir. 

Diyanet Gazetesinin her sayısında cami görevli
lerinin cuma hutbesi olarak okumaları için dört ayrı 
hutbe metni yayınlanmaktadır, Ayrıca Başkanlıkla 
ilgili olarak yürürlüğe konulan tüzük, yönetmelik, yö
nerge, genelge ve diğer idarî metinler de bu gazetede 
neşredilmektedir. 

Din hizmetinin veriminin artırılması ve hizmette 
metot birliğinin sağlanması amacıyla il müftülerinin 
çeşitli seminerlerde ortaya koydukları ortak görüş ve 
talep de dikkate alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığı 
personeli için bu kadar lüzumlu bulunan Diyanet Ga
zetesine görevlilerin abone olmaları istenmiş, görev
liler de yürürlüğe konulan yeni Başkanlık mevzuatı
nı, Başkanlık hizmetleriyle ilgili meslekî haberleri ve 
her hafta okuyacakları hutbe metinlerini öğrenmek 
için gazeteye abone olmayı kabul etmişlerdir. Mart 
1980 yılından bu yana bu uygulama sürmüş, hiçbir 
din görevlisinin resmî şikâyet ve itirazı sözkonusu ol
mamış, aksamadan din görevlilerine ulaştırılan bu 

. hizmet merkez ve taşra arasında kesintisiz bilgi akı
mına ve bütünleşmeye önemli katkılar sağlamıştır. 

Son yıllarda vaaz ve hutbelerde sık sık Diyanet 
Takviminin, Diyanet Gazetesinin ve Diyanet Çocuk 
Dergisinin reklamlarının yapıldığı, baskı gazete, tak
vim gibi yayınların ise kötülendiği iddiası da doğru 
değildir. Din görevlileri Devlet bütçesinden, Devlet 
adına yapılmakta olan ve 633 sayılı Kanunda «Top
lumu din konusunda aydınlatma» ifadesiyle belirtilen 
görevlerini daha yaygın ve müessir şekilde yerine ge
tirebilmek için Başkanlık yayınlarını uygun vesileler
le halka tavsiye etmekte ve tanıtmaktadırlar. Bu on
ların görevleri arasındadır. 

Din görevlilerinin bu tavsiye ve tanıtmayı yapar
ken başka yayınları kötülemeleri sözkonusu değildir. 
Bugüne kadar bu konuda herhangi bir şikâyet alın
mamıştır. Böyle bir davranış tespit edilirse derhal ge-

• reğinin yapılacağı tabiîdir. 
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Diyanet 

İşleri Başkanlığının dolayısıyla din görevlilerinin di
nî yayınlarla ilgilenmesi tamamen toplumu din ko
nusunda aydınlatma amacına yöneliktir. Burada hiç 
kimse için bir ticarî çıkar ve gaye sözkonusu değildir. 
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1 Bu bakımdan pek çok zararlı veya yetersiz yaymlar-
I la dinî bütünlüğümüzün zedelenmesine yönelik çalış-
I malar karşısında Devletin resmî yayınları ile halkjmı-
I za doğru bilgilerin ulaştırılması, Diyanet yayınlarının 
I tanıtılıp, tavsiye edilmesi ve yaygınlaştırılması çalış-
I malarını ticarî bir olay olarak değerlendirmemek ge-
I rekir. 
I Takdir yüce heyetinizindir. 
I Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekili Bahriye Üçok; ce-
I vaba karşı görüş bildirmek ister misiniz?.. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Lütfederseniz efen-
I dim. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
I Efendim süreniz 5 dakikadır. Bu süreyi aşmama-
I nızı rica ediyorum. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Teşekkür ederim 
I Sayın Başkan. 
I Her şeyden önce Devlet Bakanı Sayın Oksay Beye-
I fendiye teşekkürlerimi arz etmek isterim; beni yanıt-
I ladıkları için. Yalnız, belirtmek istiyorum ki, verdik-
I leri yanıtların hiçbiri "gerçeklere uygun değildir, ger

çekle bağdaşmamaktadır. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

I Müsaade buyurunuz beyler, müsaade buyurunuz 
I efendim. 
I Bakınız elimde resmî Diyanet işleri Başkanlığının 

bir tamimi var. Bu tamimde şöyle yazıyor... (ANAP 
I sıralarından, «Tarihi?» sesleri) 

Tarihi 1980... (ANAP sıralarından gürültüler) 

I BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın üyenin 
konuşması kesildiği müddetçe süresini uzatmak mec-

I buriyetinde kalırım. Başkanlığımıza bu imkânı tanı-
I mamanızı rica ediyorum. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — 1980'den gü
nümüze kadar Diyanet İşleri Başkanlığının yayınla
dığı gazete, aylıklarından kesilmek suretiyle mensup
larına dağıtılmaktadır, bazen de dağıtılamamaktadır, el
lerine gitmemektedir. Çünkü, gazeteler müftülüğe top
tan gönderilmektedir ve maaşlarını alırlarken peşin 
olarak bu gazetelerin paraları müftülüklere bağlı olan 
imamların, vaizlerin, hatiplerin maaşlarından kesil
mektedir. Böyle bir hakkı kendinde bulmaması lazım 
gelir Diyanet İşleri Başkanlığının. 

Efendim, «Yarar sağlayacağı için, hutbe olacağı 
için» gibi sözlerse, ki Diyanet İşleri Başkanlığı mil-

' yarlara varan bütçesiyle, birkaç bakanlığı içine alan 
bütçesiyle bu işi rahatlıkla yapabildiği gibi, mevcut 

j olan döner sermayesinden de karşılayabilir. Ayrıca, 
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Diyanet Vakfı milyarlarca liralık bütçeye sahiptir, 
oradan da karşılayabilir. Fakir fukara olan, üç kuruş 
maaş alan imamların maaşlarından peşin olarak kes
meye hakkı yoktur. 

Sayın Bakan «Bu hususta şikâyet yoktur» dedi: Ben 
sizlere kısaca bir şikâyet mektubu okumak istiyo
rum : 

«Sayın Bahriye Üçok; 
10 seneyi mütecaviz olarak bir din görevlisiyim. 

Tüm fikirlerinizle, açıkça söylemek gerekirse, bera
ber olmayabilirim; fakat Diyanetteki yolsuzlukları ay
nen sizinle paylaşıyorum. Diyanet taşra teşkilatındaki 
müftülerin hiçbir kurum ve kuruluşlarda görülmedik 
saltanat, himayecilik, tefrikacılık, usulsüz tayin ve ata
malar, ayrıca yılbaşlarındaki takvim satmaları, sanki 
camiler bir ticarethaneymiş gibi, camilerde gazete, der
gi satım işlerindeki baskı; misal vermek istiyorum, fa
lan yere (ismini yazmış, ben okumuyorum) 10 bin 
duvar takviminin, ayrıca çok sayıda masa. takvimi
nin geldiğini, her senebaşı bunlar satıcıya yüzde 30 
isköntolu olarak, baskısında yazılı olduğu halde, her 
görevli camisine kendi cebinden para ayırt ediyor ve 
takıyor. Bir tanesi 250 lira. Düşünün bunun iskonto-
larını kimler yiyor? Ama doğru; ama eğri size anlata
cağım : (A) vilayeti müftüsüne 380 000 TL. kaldığı 
hesaplanmıştır. Dahası da var : Ona buna soruyoruz, 
«Niçin sesinizi çıkarmıyorsunuz?» diye; üstlenmek is
temiyorlar. Kimden olursa olsun, herkeste, görevliler 
arasında bir nemelazımcılık durumları var. Gazete ve 
dergi satmalarında tütr> görevlileri mecbur kılmak ne
rede yazılı? Biz dergi ve gazete satıcısı mıyız, yoksa 
cami görevlileri miyiz? Hac mevsiminde türlü yol
suzluklar; her sene müftü kafile başkam olarak gitti
ğinde vatandaşa Devlet 1 000 Riyal verirse, kafile 
başkanı 2 bin Riyal1 alıyor. Ayrıca her araba ile bir 
kafile yardımcısı görevlisi götürülmekte. Tabiî müftü 
efendiler sevdiklerini, himaye ettiklerini götürüyorlar.l 

Büyük yolsuzluklar var buralarda, bu işlerde. Gelen 
müfettişler... (Bunları geçiyorum) Yolsuzluklar bitecek 
gibi değil, lütfen bunu milletvekillerimize duyurun» 
diyor, rica ediyor. (ANAP sıralarından, «Kim o mek
tubu yazan?» sesleri) 

Efendim, başta söyledim, bir din görevlisidir bu
nu yazan. 

Bunun gibi yığınla mektuplar; bir - iki değil, yığın
la şikâyet mektupları geliyor ve 1980 yılından bugü
ne kadar da gelmiştir. Bugün tekrar bir din görevlisi 
imam hatip geldi. Gazete için para kesiliyor mu, diye 
kendisinden tahkik ettim, «Muntazaman kesiliyor» ce
vabını verdiler. 

Sayın Bakana verilen bilgi, gayet tabiî bu kuru
luştan kaynaklanmaktadır. Elbet bunların içinden gel
miş bir insan olmadığı için bilmeyebilirler, bu gayet 
normaldir. Sayın Bakan, lütfen verilen bilgilere inan
mayınız, daima kontrol ediniz. Ben bunların arasın
dan geldim. Bunların tutumlarını çok iyi bilirim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Maşallah... 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bir çoğu da ta-

lebemdir; ama, birtakım menfaatlerle durumlarını ka
vileştirmek istemektedirler. Bunların içerisinde, «İmam 
hatip okulunda ders okutamaz, din dersi veremez, An
kara içinde hocalık yapamaz» diye ceza almış olanlar 
vardır, işte bunlardan biri de bugün Diyanet işleri 
Başkan Yardımcısıdır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, süreniz dolmuş
tur. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim Sayın Başkan, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

Genelgeyi görmek isteyen olursa gösteririm efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Cevap verebilir miyim Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Usul bakı

mından soru cevaplandırılmış oluyor. (ANAP sırala
rından «Sataşma var» sesleri) 

Sayın Bakan böyle bir iddiada bulunmuyor efen
dim. 

5. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nün, 
köy imamı kadrolarına ilişkin sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/93) 

BAŞKAN —Konya Milletvekili Haydar Koyuncu' 
nun, köy imamları kadrolarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Haydar Koyuncu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içtüzüğün 94 üncü madde

si gereğince Sayın Devlet Bakanı tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması hususunda tavassutlarınızı 
saygılarımla arz ederim. 23.5.1984 

Haydar Koyuncu 
Konya Milletvekili 

Bilindiği gibi köylerde muhtar, öğretmen ve imam 
üçlüsünün hem mahallî ihtiyaçlar, hem de mevzuat ge
reği birçok problemin hallinde işbirliği içinde müşte
reken hareket etmeleri icap ettiğine göre; 
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1. Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde kaç kö
yümüzde imam kadrosu vardır ve bu kadroların ka
çı doludur, kaçı münhaldir? 

2. İmam kadrosu bulunmayan köylerimizin ade
di kaçtır ve bu köylerin imam kadrolarının ne zaman 
karşılanacağı düşünülmektedir? 

3. imam kadrosu ve imamı bulunmayan köy ve
ya diğer yerleşim bölgelerinde camilerin ibadet za
manlarında açılmadığı doğru mudur?: 

4. Camisi veya imamı bulunmayan köylerde di
nî ibadet ne şekilde yapılmaktadır? 

5. Bazı köylerimizde imam kadrolarının bulun
mayışı veya kadrolara tayin yapılmamış olması se
bebiyle öğretmen - muhtar - imam işbirliğini gerekti
ren köy sorunlarının çözümünde güçlükler ortaya çık
makta mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
.Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Konya Milletve
kili Sayın Koyuncu'nun sorularına cevap arz etmek 
üzere tekrar huzurlarınızdayım. 

1. Kadrolu köy sayısı 29 089'dur. Bu kadroların 
581'i ölüm, emeklilik, vesair sebeplerle halen boş 
olup, doldurulması çalışmaları devam etmektedir. 

2. imam hatip kadrosu bulunmayan köy sayısı 
14 258'dir. Kadrosuz 5 bin köye bu yıl içerisinde, ge
ri kalanlara ise 1985, İ986, 1987 yıllarında yeni kad
ro tahsisi planlanmıştır. 

3. imam hatip kadrosu bulunmayan camilerden 
bir kısmı mahallî imkânlarla açık tutulmakta ise de, 
üzülerek ifade ediyorum ki, diğer bir kısmının kadro
suzluk sebebiyle ibadete açılamadığı doğrudur. 

4. Camisi veya imamı bulunmayan köylerde cu
ma ve bayram namazları maalesef kılınmamakta, ce
nazeler için civar köylerden imkân aranmaktadır. Bu 
gibi yerlerde Ramazan ayı münasebetiyle mahallî im
kânlarla geçici görevliler sağlanarak köy odalarında 
veya uygun evlerde teravih namazlarının kılındığı bi
linmektedir. 

5. Bazı köylerde imam hatibin bulunmaması se
bebiyle öğretmen - muhtar - imam işbirliğinin gerek
tiği konularda yer yer güçlükler çıkmaktadır. 

Hükümetimiz bu konudaki genel rahatsızlıkları gi
dermek amacıyla, Diyanet işleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanunuyla 25 bin yeni kadro ihdasına gitmiştir. 

Sayın milletvekilleri, müesseseler bizimdir. Onla
rın itibarını korumaya ve yıpratmamaya azamî dik
kat sarfetmek hepimizin görevidir. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Koyuncu, cevaba kar
şı görüş bildirmek ister misiniz? 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, inşaa
tı durdurulan Diyarbakır Sigara ve İçki Fabrikalarına 
ilişkin sözlü sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Vural Artkan'ın cevabı (6/96) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rin'in, inşaatı durdurulan Diyarbakır Sigara ve İçki 
fabrikalarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Kadir Narin buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirlediğim sorumun Maliye ve Gümrük 
Bakanı' tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Kadir Narin 
• Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır il merkezinde inşaatına başlatılmış ve 
kaba inşaatı 2 yıl önce ikmal edilmiş bulunan sigara 
fabrikası ile içki fabrikasının 2 yıldan beri bilinmeyen 
nedenlerle her iki fabrikanın çalışmaları durdurul
muştur. 

Milyonlara malolan bu iki fabrikanın bölgenin 
ekonomik durumunu da dikkate alarak bir an önce 
ele alınmasını isterken, Hükümetimizin de bu bölge
de, kalkınmada öncelik verdiği, Diyarbakır İlinin kal
kınmasında etken olabilecek bu iki fabrika ne zaman 
ikmal edilip hizmete girecektir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-

KAN (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Diyarbakır Milletvekili Saym Kadir Narin'in sorusu
nu cevaplıyorum. 

Diyarbakır Sigara Fabrikasının yapımına 1976 yı
lında başlanılmıştır. 2 500 ton/yıl kapasitelidir. 1984 
yılı ödeneği 300 milyon Türk Lirasıdır. Faaliyete ge
çeceği yıl 1988 yılıdır. 

içki Fabrikasına 1972 yılında başlanılmıştır. Top
lam yatırım tutarı 1 milyar 182 milyondur. Bu sene 
için 374 milyon 669 bin liralık harcama yapılacaktır. 
Üretime 1985 yılında girecektir. 

Görülüyor ki, gerek Sigara Fabrikasının, gerekse 
içki Fabrikasının temelinin atılmasıyla bitmesi arasın
da en az 13 yıllık bir zaman farkı vardır. Bunda eko-
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nomik kayıp olduğunda kuşku yoktur, planlanan dö
nemlerin çok uzun olduğundan da kuşku yoktur ve 
kaynak israfı .olduğunda da kuşku yoktur; ama ne ya
parsınız ki, bu dönemi ve harcamaları tespit eden 
Devlet Planlama Teşkilatıdır. Bu konuda Tekelin bir 
kusuru yoktur. 

Nitekim, Hükümetimiz işbaşına geldiği zaman bu 
gecikmeleri fark etmiş; gecikmiş sigara fabrikalarını 
tespit etmiş ayrıca tütün bakım ve işleme evlerin
deki gecikmeleri de tespit etmiştir. Planlamadan geçir-. 
mek suretiyle 8 yerde bulunan tütün bakım ve işleme 
evlerinin bu sene içinde faaliyete geçmesi çarelerini 
bulmuştur. Fabrikaların daha önce devreye girebilme
si çarelerini de araştırmaktadır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Milletvekili Kadir Narin, ce

vaba karşı görüş bildirmek ister misiniz? 
KADİR NARIN (Diyarbakır) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KADİR NARIN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; konuyu Sayın Bakanım dile ge
tirdiler. Sayın Bakanıma teşekkür ederim. 

Sayın Bakanımın da açıkladığı gibi, Diyarbakır'da
ki İçki Fabrikasının inşaatına 1972 tarihinde başlanıl
mış, aradan tam 13 yıl geçmiştir; ama halen inşaat 
iskelet halinde durmaktadır. 1984 yılında bir tahsisa
tın ayrıldığını Sayın Bakanım beyan ettiler; fakat bu
güne kadar inşaata kazma vurulmamıştır, olduğu gibi 
duruyor. 

tş sezonunun 6 ncı ayına gelmiş bulunuyoruz. Di
yarbakır İlimizde Aralıktan sonra iş sezonu sona eri
yor, kış sezonu geliyor, inşaatlar son buluyor. Acaba 
bu inşaat için ayrılan 1984 yılı tahsisatını ne zaman 
harcıyacaklar? 

Bir inşaatçı olarak söylüyorum; Diyarbakır'da 1972 
tarihinde başlatılan içki Fabrikasının inşaatı sadece 
bir sezonluk iştir. Yani Devlet zamanında tahsisatını 

, 1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve 3 Ar
kadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
na 8.7.1971 Tarih ve 1425 Sayılı Kanunla Eklenen 
1.6.1976 Tarih ve 2013 ve 28.4.1982 Tarih ve 2665 
Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Günde
me- Alınma Önergesi (2/44) (S. Sayısı : 65) (1) 

(1) 65 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

ayırmış olsa idi, bu inşaat 1972 yılında bitmiş olacaktı. 
Ne var ki, bu içki Fabrikasının inşaatına bugüne ka
dar devam edilmektedir. 

Yine aynı ilimizde 1976 tarihinde inşaatına başla
nan sigara fabrikasının inşaatı iki sene evvel bitmiş; 
şu anda Güneydoğunun ihtiyacını karşılamak üzere 
tütün deposu olarak kullanılmaktadır. Sayın Bakanım
dan talep ve istirhamım; Güneydoğunun artık bir tü
tün merkezi olduğu ve bu illerde yetiştirilen tütünle
rin depolanması için bir merkezî sistemin kurulmalı
dır. 

Yine 1984 tarihinde Lice ilçemizde ihalesi yapı
lan Tekel tesislerinin inşaatına da başlanılmamıştır. 

Diyarbakır Güneydoğunun Paris'i olarak adlandı
rılıyor. Sayın milletvekilleri, doğrudur. Geri kalmışlığı 
ile Güneyin Paris'i Diyarbakır'ın etrafındaki iller ger
çekten ticarî alışverişlerini yapmak için Diyarbakır'a 
gelip, gitmekte ve Diyarbakır'a büyük büyük akınlar 
olmaktadır ve bugün Diyarbakır, diyebilirim ki, Tür-
kiyemizde en çok işsizin bulunduğu illerden biridir. 

Yine Sayın Bakanımdan hasseten istirham ediyo
rum; bu iki fabrikayı devreye sokmakla Güneydoğu
nun işsizlik sorununa da bir çözüm getirmiş olacak
lardır. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hepinizi sevgi ve say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

7. — Urfa Milletvekili Osman Doğan'in, Atatürk 
Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) 

BAŞKAN — Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Osman Doğan buradalar mı? Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?,. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyondan Gelen Diğer işler» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada bulunan 65 sıra sayılı, Balıkesir Mil
letvekili Cahit Tutum ve 3 Arkadaşının, 5434 Sayılı 
TC Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 Tarih ve 1425 
Sayuk Kamuınlla Eklönen 1 . 6 . 1976 Tarih ve 
2013 ve 28.4.1982 Tarilh ve 2665 Sayılı Kanunteırfe 
Değişik Ek 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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38 inci Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma öner
gesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet yerini almıştır. 
Teklifin tümü üzerindeki müzakerelere basılıyoruz. 
Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? 
,Sayın Cahit Tutum buyurun. 
Sayın Tutum, teklif sahibi olarak mı söz istiyor

sunuz, yoksa grup adına mı? * 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına Sayın 

Balkan. 
BAŞKAN — Peki efendim buyurun. 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) . — Sayın Başkan, değerli üyeler; ilk kez saygıde
ğer Anavatan Partili milletvekili arkadaşlarımın da 
beğenisini ve onayını alacağını umduğum sosyal bir 
konuyu huzurlarınıza getiriyorum. 

Teklifimi açıklamadan önce, aslında bilinen bazı 
gerçekleri Yüce Meclisin bilgisine sunmakta fayda 
görmekteyim. 

Değerli üyeler, hepimizin bildiği bir gerçektir ki, 
bir memuriyet mesleğini cazip kılan, çekici kılan* 
faktörlerin başında memuriyetin güvenceli bir iş 
oluşturması gelmektedir. Bu güvence, «Memur gü
vencesi» dendiği zaman, bu' güvencenin bir yönü hu
kukîdir, diğer yönü de ekonomik ve sosyaldir. «Sos
yal güvence» denilince de, bu güvencenin özünü 
emeklilik statüsü oluşturur. 

Kişi memuriyete intisap ederken, uzun hizmet yıl-
lan- sonunda görevi bırakıp normal hayata avdet 
ettiğinde kalan ömrünü kimseye muhtaç olmadan 
sürdürmesi imkânını verecek bir dayanağa sahip ola
cağını bilir. Bu bilinç kendisini memuriyete adama
sına daha fazla imkân verir. Eğer 30 - 35 yıl gibi 
uzun bir hizmet süresi sonunda buruşuk bir mendil 
gibi köşeye atılacağını bilirse, aktif memuriyet yaşa
mında kendisi için özel güvenceler arar. Bu ise, her 
şeyden evvel hizmetin değil, kendisinin kişisel çıka
rının ön plana getirilmesi demektir. Bu ise, memu
riyet sistemini daha başlangıçtan sakatlar. 

Bu açıklamaların ışığında emeklilik sistemimize 
baktığımızda gördüğümüz manzara nedir? Sanırım 
bu çatı altında bulunan değerli milletvekillerimizin 
hiçbirisinin yargısı olumlu olmasa gerek. Bugün 
emeklilik rejimi, memuriyet sistemini olumsuz etkile
yen birçok kusurlarla maluldür. Sırf bir örnek olsun 
diye, bir sıralama mantığı gözetmeksizin, birkaç 
önemli kusuruna değinmek istersem sizlere şunları 
sunabilirim : 

1. Bugün değişik statülere tabi olarak çalışanlar 
arasında emeklilik rejimi açısından çok önemli fark
lar vardır. Bu farklar aynı sosyal güvenlik kurumu
na tabi memurlar arasında da mevcuttur. Ayrıca, 
hepinizin çok iyi' bildiği gibi, ülkemizde sosyal gü
venlik kurumları enflasyonu vardır. 

2. Türkiye'de ücret rejimi memurluk statüsü 
aleyhine işlemektedir. Çünkü, ücret rejiminin ağırlık 
noktası bugün yan ödemelere kaymıştır. Yan öde
meler ise, bilindiği gibi emekliliğe esas sayılmamak
tadır. 

3. Emekli aylıkları enflasyonun öldürücü tahri
batına karşı korunmamıştır. Bugün verilmekte olan 
emekli aylıklarıyla geçinmek mümkün değildir. 1983 
rakamlarına göre, Sandıkça emeklilere ödenmekte 
olan ortalama emekli aylığı 21 bin Türk Lirasıdır. 

4. Ülkemizde sosyal güvenlik giderlerinin gayri 
safi millî hâsılaya oranı, diğer ülkelerle karşılaştırıl
dığında, dramatik düzeyde düşüktür. Bir örnek ver
mek gerekirse ki verdiğim örneğin rakamları eski ol
duğu için Yüce Meclisten özür diliyorum, 1977 - 1978 
rakamlarıdır : 

Sosyal güvenlik giderlerinin millî hâsılaya oranla
rı, Hollanda'da yüzde 23, Federal Almanya'da yüzde 
21, İtalya'da yüzde 21, Yunanistan'da yüzde 11,5 
iken Türkiye'de sadece ve sadece yüzde 4,1'dir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu kusurları çoğaltma
mız mümkün. Belli ki ortada genel olarak ve özel
likle kamu kesiminde, çalışanlar açısından bir sosyal 
güvenlik sorunu vardır; süratle ele alınmadığı takdir
de katlanarak büyüyecektir, 

Biliyorum ki, Maliye Bakanlığı başta olmak üze
re, yıllardır sosyal güvenlik mevzuatında yapılacak 
perakende değişiklikler dolayısıyla her seferinde Büt
çe - Plan Komisyonu huzuruna gelip, Hükümetin bu 
konuda yoğun çalışmalar içinde bulunduğu söylen
miş; ama bu çalışmaların sonu bir türlü gelmemiştir. 

Biliyorum ki, Sayın Maliye Bakanlığı uzmanları 
ve Maliye Bakanlığına gelmiş olan değerli politika
cılar bunun sancısını çok zaman çekmişlerdir. Bu
gün fiilî hizmet zamları tanınan personel ile bu fiilî 
hizmetlerden yararlandırılmayan, ama benzer koşul
lar altında bulunan personel kategorilerinin talepleri 
ardı arkası kesilmeksizin milletvekillerimize intikal 
etmekte ve bunlar perakende olarak -Türkiye Büyük 
Millet Meclisine intikal etmekte; ama hiçbirisi maale
sef kanunlaşarak hakları olan o güvenceye kavuşa-
mamaktadırlar. 
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Sayın milletvekilleri, şu izahattan sonra önünüze 
getirdiğimiz meselenin özü şudur : 

Bugünkü memurların emekli olduklarında almak
ta oldukları emekli ikramiyelerini, getirmekte olduğu
muz teklifle yüzde 50 artırmaktayız. Neden böyle 
bir konuyu huzurlarınıza getirdik? Düşünülebilirdi ki, 
emeklilik mevzuatı kül olarak gelsin, emeklilikle il
gili tüm sıkıntıları giderecek geniş, sağlam bir mev
zuatla, bir kanunla konuyu düzenleyelim. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bunun nedenlerini size 
çok kısa olarak 3 noktada topluyorum ve sanıyo
rum ki, bu gerekçelere Yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri katılacaklardır : 

1. Emekli ikramiyeleri bugünkü koşullar altın
da ihdas amacım ve anlamını büyük ölçüde yitirmiş 
bulunmaktadır. Bugün 30 yıllık Devlet hizmeti kar
şılığında ödenmekte olan emekli ikramiyelerinin tu
tarı; 7 nçi derecenin 1 inci kademesinden emekli 
olanlar için 590 bin lira, 1 inci derecenin 4 üncü ka
demesinde artı 900 ©k göstergeyle; yani Türkiye'de 
çok az bir kimsenin mazhar olabileceği 1 inci dere-

- cenin 4 üncü kademesinin artı 90)0 gösterge üzerin
den emekli olana ödenmekte olan emekli ikramiyesi 
tutarı 2 milyon 256 bin İradır. Memur ikramiyeleri 
bütünüyle ödenmekte olan tüm emeklilere oranlan* 
dığında, ödenmekte olan emekli ikramiyesinin orta
lama miktarı, 1983 rakamlarına göre 754 bin liradır. 
Bununla ancak, sadece ve sadece son derece müte
vazı bir meskenin tamamı şöyle dursun, yüzde 30'una 
dahi sahip olamazsınız. Oysa, rakamlar için biraz ge
riye gittiğinizde son derece hazin bir durumla karşı 
laşacak ve ibretle bir mukayese imkânını elde ede
ceksiniz. Bundan 7 - 8 yıl önce ekonomik bunalımın 
haşladığı dönemin hemen başlangıçlarında, 19771er-
de, memur ikramiyesi iie mütevazı bir eve rahatlıkla 
bir memur sahip olmaktaydı. 

2. Bugün uygulanmakta olan ekonomi politikası, 
toplu parayı memur açısından son derece önemli kıl-

'tnışhr. Tasarruflara verilen yüksek faizler nedeniyle, 
memur açısından bugün için ele geçecek olan toplu 
para, cari gelirlere tercih edilmektedir. Bu nedenle 
ikramiye miktarının artırılmasında kesinlikle zaruret 
vardır. 

3. İkramiye artırımının sınırlı ölçüde de olsa 
memurları emekliliğe özendirebileceği düşünülebilir. 
Bunun iki sonucu olabilir saygıdeğer milletvekilleri: 
Birincisi, bu özendirme yeni bir istihdam olanağı 
yaratabilir, ikincisi ve daha önemlisi, son 10 yılda çi
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karılan çeşitli intibak yasalarıyla esaslı bir şekilde bo
zulan memuriyet piramidinin düzeltilmesi fırsatı da 
yaratılmış olabilir. 1980 verilerine göre, emeklüiğe 
esas aylığı birinci derecede olanların sayısının 22 bin 
olduğunu söylersem, konunun ne kadar önem taşıdı
ğını bir nebze anlatmış olurum. , 

öte yandan eldeki verilere göre, son yıllarda 
emekliye ayrılanların oranında tedrici bir düşüş var
dır. 1981*de bir yılda emekli olanların sayısı 33 bin 
iken, 1982'de 29 bin, 1983'de 18 bine düşmüş bulun
maktadır. Bunun anlamı şudur : Bir yandan dışarıda 
iş bulma güçlüğünün had aşamaya ulaşmış olması, 
öte yandan emekli aylığının kişiyi yaşamla ölüm çiz
gisi dediğimiz son derece dramatik bir .çizgi düzeyin
de bırakmış olmasıdır. Elbette ki, birtakım beklenti
lerle emekliliğini> geciktirmek isteyeceklerin sayısı gi
derek çoğalacaktır. 

Teklifin getireceği malî yük konusuna gelince : 
Bu miktarı şu anda kestirmek mümkün değildir; an
cak bir tahmin yapabilirim s ikramiye artırımının 
emekliliğe özendireceğini varsayarsak, bir yılda emek
li olacakların sayısının 35 bin, 36 bin civarında ola
cağını tahmin ederim. Bunun yükü İse yaklaşık 18 
milyar dolayındadır. Bunun karşılığı İse-bütçenin 
kendi içinde mevcuttur, özellikle benim ileri sürdü
ğüm tez, üç yıldır üst üste yanıtlanmayan tezini şu
dur : Münhal kadroların sayısı bugün, elimdeki 
bilgilere göre, 250 bin civarındadır. Genel bütçeler, 
katma bütçeler, mahallî idareler, KlT personeli me
mur ve sözleşmeli statüde istihdam edilenlerin kad
roları ortaya konduğunda bunların 200 - 250 bininin 
münhal olduğunu görürüz. O halde kadro tasarrufla
rıyla bu miktar karşılanabilir. 

Sayın milletvekilleri, bu teklifimiz vesilesiyle 
önemli bir konuya daha değinmek istiyorum; o da 
saygıdeğer milletvekilleri tarafından Yüce Meclise 
sunulan kanun teklifleriyle ilgilidir. 

Halkçı Parti milletvekilleri olarak bizler, bugüne 
kadar TBMM'ye 70 adet kanun teklifi sunmuş bu
lunmaktayız. Bu 70 adet kanun teklifinin 50 tanesi 
komisyonlarda 45 günlük bekleme süresini tamam
lamış bulunmaktadır. Aynı şekilde Anavatan Partisi 
milletvekilleri tarafından verilen 35 adet kanun tek
lifinin 20'si de 45 günlük bekleme süresini tamam
lamış bulunmaktadır. Milliyetçi Demokrasi Partisi 
milletvekili arkadaşlarımız tarafından verilenler ara
sında henüz 45 gününü tamamlayan kanun teklifine 
rastlamadım, belki birkaç tane de onların içinde mev-
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cuttur. Şimdi bunların komisyonlarda ne zaman ele 
alınacağı belli değildir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, genellikle parlamenter 
sistemde kanun tekliflerinin akıbeti ya kadük olmak 
ya da reddedilmektir şeklindeki sloganı yırtıp ata
lım. Ülkemizde geçmişte böyle idi; ama böyle olsun 
istemiyoruz. 

Aslında hükümetler, milletvekilleri tarafından ka
nun teklifi verilmesinden hoşlanmazlar. Bunun ma
kul sebepleri vardır; ama irrasyonel sebepleri de var
dır. Bir taraftan genel denge endişesi içinde kıvra
nan Hükümet, perakende olarak milletvekilleri- tara
fından kanun teklifleri verilerek akçalı birtakım yük
ler getirilmesini istemez. Öte yandan da kanun yap
ma tek eline, büyük ölçüde tasarı hazırlama tekeline 
kimseyi ortak etmek istememe tutkusu, genellikle 
siyasî açıdan yönlenmiş olan, siyasî yönlenmeye tabi 
olan hükümetleri bu konuda isteksiz davranmaya 
itmektedir, 

Üzülerek ifade edeyim ki, Kara Avrüpasındaki 
parlamenter sistemde de çok farklı bir durum yok; 
ama benim incelemelerime göre Atlantik ötesindeki 
parlamentolarda kanunlaşan, yani uygulamaya ko
nulan kanunların yüzde 60'a yakını milletvekili veya 
senatörler tarafından verilen kanun teklifleridir. Ka
ra Avrupasında bu tersini.1 dönmektedir. Ülkemizde 
ise büsbütün tersine dönmekte; Türkiye'de Meclis
ler yalnız kanun tasarılarını görüşmekten başka bir 
iş yapmamaktadırlar. Oysa Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri tarafından verilen kanun teklifleri de ele alın
malı ve kanunlaşma şansı tanınmalıdır. 

Eminim ki, bu geleneği yerleştirdiğimizde par
lamentonun sağlıklı işlemesi açısından yasama süre
cine parlamenterlerimiz daha içtenlikle katılacaklar 
ve en azından kendilerine olan özgüvenleri artacak 
Ve parlamentonun yasama çalışmalarının mutlak su
rette değerlendirilmesi gereken ve bir milletvekilinin 
son derece önemli uğraşısı olduğu konusunda tam bir 
bilince ereceklerdir. Bu fırsat mevcuttur. 

Öte yandan, özellikle muhalefet milletvekilleri ta
rafından verilen kanun tekliflerini sırf muhaleftten 
geldiği için reddetme eğilimi hâkim olduğu takdirde, 
«Nasıl olsa bizim vereceğimiz kanun tekliflerinin hiç
birisi kabul edilmiyor, otomatik olarak reddediliyor, 
o halde bizim aslî görevimiz kanun yapma sürecine 
pozitif bir katkı değil, olsa olsa negatif katkı getirir, 
iktidar partisinin getireceği yasama tasarruflarına en
gel koyarız» şeklindeki bizce hatalı olan bir anlayı
şın yerleşmesini de engellemiş oluruz. . 
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Saygıdeğer milletvekilleri, sözlerimi toparlıyorum. 
Komisyonların yükünü çok iyi biliyorum; ancak önü
nüze getirdiğim konu acil ve çözüme kavuşturulması 
gereken bir konudur. Teklifin teknik yönü o kadar 
fazla önemli değil, (bana göre en azından) çünkü 
teklifin içeriği siyasal ve sosyal tercihle ilgili. Eğer 
bizler ortadirek dediğimiz, dar gelirli dediğimiz bir 
gruba belli ölçüde bir ekonomik transfer yapmaya 
hazır isek, işte elimize bir fırsat geçmiştir, bunu de
ğerlendirelim. Teklif aslında benim anlayışıma göre, 
iktidar partisi programına da aykırı değildir. Üste
lik Hükümetin ortadireği güçlendirme sloganına da 
ters değildir. Teklif 1 milyonu aşkın kamu görevlisi
ni ilgilendirmektedir ve ayrıca geçici olarak kıdem 
tazminat tarağını en yüksek devlet memuruna öde
nen aylık miktarıyla ilişkilendirmiş olan işçilerimizi 
de yakından ilgilendirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk'ümüzün emeklilerle 
ilgili özdeyişini tekrarlayarak sözlerime son verece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, 1 dakikanız kal
mıştır, toparlamanızı rica ediyorum. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Büyük Atatürk 
şöyle demektedir; aslında bildiğiniz, ama tekrarla
maktan hoşlanılacağım , sandığım özdeyişini okuyo
rum : 

«Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine 
karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önem
li kıstasıdır. Mazide muktedir iken bütün kuvvetiyle 
çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir 
milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.» 

Saygıdeğer milletvekilleri, herhalde bu çatı altın
da hiçbirimiz 1984 Türkiye'sinde gazetelerde yayın
lanan «Emekli memur dilencilik için resmen baş
vurdu» şeklindeki haberlere tanık olmaktan onur 
duymamaktadır. Geliniz, hep birlikte nispî bir fe
rahlama yaratacak bu teklifi kanunlaştıralım, izin 
verirseniz bir küçük iğneleme olarak kabul buyuru-
nuzTama katiyyen kimse üzerine alınmasın yine de; 
ihracatçılara prim olarak devlet kesesinden bir çır
pıda verilmekte olan miktarın çok ama çok cüzi bir 
kısmıyla çözebileceğimiz sosyal bir sorunu çözmek 
zevkini tadalım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Milletvekili. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Ordu 

Milletvekili Sayın Mazhar Haznedar; buyurun. (MDP 
sıralarından alkışlar) 
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MDP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZ
NEDAR (Ordu) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; ülkemizde işçi ve memurların değişik statü
lere tabi olarak görev yapmaları çok uzun süredir 
çeşitli yönleriyle gündeme getirilen, tartışılan bir ko
nudur, Filhakika bu değişik statüler nedeniyle işçi
lerle memurların çalışma şart ve imkânları daima 
büyük farklılıklar göstermiştir, özellikle ücretler ve 
diğer malî imkânlar iki gruba mensup kimseler ara
sında haklı tenkitlerin yaygınlaşmasına ve birçok 
taleplerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu du
rumun temelde yatan nedeni, işçi kesiminin toplu
sözleşmeler ve mevzuatın kendilerine tanıdığı bazı 
hak ve yetkiler yoluyla ücretlerini ve diğer imkân
larını kendilerinin tayin ve tespit edebilmesi, buna 
mukabil memurların özellikle paraya taalluk eden 
haklarının kanunla düzenlenmesi mecburiyetidir, iş 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten beri görül
müştür ki, toplu pazarlık hakkına sahip işçi kesimi, 
bilcümle hakları kanunla düzenlenen memurlardan 
daima daha fazla imkâna sahip olmuşlardır. Başka 
bir ifade ile toplu pazarlık sistemi, fiyat artışları, 
yani enflasyon olgusuna kanun yapıcılarının takdiri
ne nazaran çok daha İyi uyum sağlamış, esneklik 
göstermiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun, ücretlerin fiyat artışlarını takip edebilmesi için 
bir nevi eşel-mobil sistemini maaş katsayıları yoluy-; 
la uygulamaya da müsait olduğu halde, malî imkân
sızlıklar, ekonomik politikalar sebep gösterilerek her 
defasında bütçe kanunları ile tespiti gerekli maaş 
katsayısının fyatların gerisinde, çok gerisinde kal
ması yoluna gidilmiştir. . 

Parlamentolar maalesef kısmen yasaların ortaya 
çıkardığı güçlükler nedeniyle bu durumu çok iyi bil
mesine hatta düzeltilmesini gönülden arzu etmesine 
rağmen, bütçe müzakerelerinde gereken müdahaleyi 
yapamamış, memur kitlesi her defasında mağ
dur durumda bırakılmıştır. "Ekonomik bunalımın yü
künü hep memurlar, emekliler, dul ve yetimler taşı
mış, bu yükün altında hep onlar ezilmişlerdir. Böy
lece son 10 yıl içinde gelişen ağır enflasyonist baskı 
bu kitlenin bütün imkânlarını almış, götürmüş bu
günkü sefalet tablosu ortaya çıkmıştır. Son birkaç 
yıl istisna edilirse bu dönemde işçilerin geçim sıkın
tıları memurlara oranla çok daha az olmuş, ekono
mik bunalım onları daha az etkilemiştir. 

Sayın milletvekilleri, memurlarla işçiler arasın
daki parasal imkânların bir türü de kendisini kıdem 
tazminatları ve emekli ikramiyeleri konusunda gös-
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termektedir. Bu husus yıllar önce de dikkatleri üze
rine çekmiş ve iki grup arasında paralellik sağlamak 
amacıyla işçi kıdem tazminatlarına tavan getirilmiş
tir. Bu tavan, işçi kıdem tazminatının beher hizmet 
yılına isabet eden miktarı en yüksek derecedeki dev
let memurunun maaşını geçemez prensibine uygun 
olarak tespit edilmiştir. Filhakika, * 1975 yılında çıka
rılan 1927 sayılı Kanun bu hususu düzenlemektedir. 
0 tarihte, memurlarda en büyük gösterge 1 000 ra
kamını ifade etmektedir. Ayrıca katsayı 9'dur; 9'la 
1 000 çarpıldığı takdirde 9 000 rakamı elde edilmek
tedir. İşçi kıdem tazminatları asgarî ücrete bağlı ola
rak bu 9 000 rakamına ulaşacak tarzda şu şekilde 
ifade edilmiştir. Asgarî ücret ile asgarî ücretin 30 
günlük tutarının 7,5 katı yine 9 ÖOÖ'i vermektedir. 
Binaenaleyb o tarihte 1927 sayılı Kanunla bu husus 
bu tarzda düzenlenmiş ve işçi kıdem tazminatlarının 
yıllık üst limiti en yüksek devlet memurunun maa
şına muadil olarak kabul edilmiştir. 

Ancak, Anayasa Mahkemesi, 1927 sayılı Kanu
nu özellikle Senatodaki müzakerelerinin usulüne uy
gun olarak yapılmamış olması esbabı muci besiyle 
iptal etmiştir. Bu iptal keyfiyeti bir yıl sonra yürür
lüğe girecek tarzda Anayasa Mahkemesince karar
laştırıldığı halde, bu bir yıl içinde gerekli olan dü
zenlemeler yapılamamış, o nedenle de bir yıl sonra 
bu tavan tamamen serbest kalmış ve 12 Eylüle ta
kaddüm eden günlerde gazete havadislerinden ve 
kulaklarımıza gelen bilgilerden edindiğimize göre, 
işçi kıdem tazminatlarının tavanı 10 milyonlarla ifa
de edilir rakamlara ulaşmıştır. 

12 Eylülü müteakip Millî Güvenlik Konseyi 
17.10.1980 tarihinde çıkarmış olduğu 2320 sayılı 
Kanunla bu durumu tekrar düzenlemiştir. Getirilen 
düzenlemede, kıdem tazminatları şu şekilde hesap 
edilmektedir: Evvela işçinin en yüksek ücreti, yani 
en son almakta olduğu ücret esas almıyor. Yalnız 
bu ücret çıplak ücret değil «giydirilmiş ücret» deni
len ve kanundaki tarifi de, «sözleşmelerden ve ka
nunlardan doğan para ile ifade edilebilir hakları da 
çıplak ücrete ilave edilmek suretiyle bulunacak üc
ret» olan bu ücret esas alınıyor. Bu rakam yine 23'20 
sayılı Kanunla verilen bir imkândan istifade etmek 
suretiyle bir yıl için 30 günden az olmamak kayıt 
ve şartıyla toplusözleşmelerle tayin ve tespit edilecek 
süre ile; 35 gün, 40 gün, 50 gün, hatta 60 gün gibi 
rakamlarla çarpılıyor. Bu, işçiye verilecek olan bir 
yıllık kıdem tazminatının miktarı oluyor. Bu miktarı 
da çalıştığı süre ile çarptığı takdirde, işçi, kıdem 
tazminatı olarak gerekli parayı alıyor. 
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Yine, 2320 sayılı Kanunla bir husus daha getiril
miştir, işçi kıdem tazminatlarının tavanları asgari 
«ücretle ifade edilir bir şekil almıştır. Yine eskiden, 
1927 sayılı Kanunda olduğu gibi, asgarî ücretin 30 
günlük miktarının 7,5 katından fazla olamayacağı 
da 2320 sayılı Kanunda hükme bağlanmıştır. 

Aradan iki sene geçmiş; 1980 yıllarının sonların
da artan enflasyonist baskı nedeniyle, hükümet ta
rafından asgarî ücretlerin düzeltilmesi zarureti hisse
dilmiş fakat, kıdem tazminatlarının özellikle asgarî 
ücrete bağlı olması nedeniyle .'bu konuda bir müş
külat ortaya çıkmıştır; çünkü çok büyük rakamlara 
ulaşan kıdem tazminatı ödenmesi hadisesiyle karşı 
karşıya kalınmıştır. Bunu ortadan kaldırabilmek, ay
nı zamanda o tarihlerde de fevkalade açılmış bulu
nan memur emekli ikramiyeleri ile işçi kıdem taz
minatları arasındaki paralelliği sağlayabilmek bakı
mından 1982 yılının 12 nci ayında 2762 sayılı Ka
nun kabul edilmiştir. Bu kanunda getirilen esaslar 
şunlardır : 

Kıdem tazminatının hesaplanma sistemi asgarî 
ücretten arındırılıyor, onun yerine memur maaş kat
sayısına bağlanıyor. 

İkinci bir husus; zaman içinde memurlarla işçiler 
arasındaki ikramiye farkını ortadan 'kaldıracak bir de 
formıüıl getiriliyor. Bu formül şudur : Kanunun bir 
geç'ioi maddesinde, işçi 'kıdem tazminatlarının hesap
lanma tarzı, memur maaşlarıyla işçi 'kıdem tazmi-
na'Öarı arasında eşitlik sağlanıncaya kadar uygulan
mak üzere; 

Memur maaş katsayısı X 2 500 — 75 000 
75 000 + - — — : 

4 
(formülü ıgdtir'iıliyon 

Bu şu demek : 2 500 göstergesi esas allınmış, bu
nunla her yıl tespit edilen memur maaş katsayısı 
çarpılacak, 'ki 1984 yılını ele alırsanız 2 500 X 40 
ı= 100 000 rakamımı bulunsunuz. Bu rakamdan 
75 000 sayısı çıkarıldıktan sonra kalan 25 000 sa
yısını dörde böldüğümüzde çıkan rakamı baştaki 
75 000 rakamı İle toplamak suretiyle işçilerin kıdem 
tazim maltının üst limiti bulunmaktadır. 1984 yıllı içlin 
bu rakam 81 250 lira 'olmaktadır. 

75 000 rakamı nereden çıkmıştır, o tarihteki as
gari Ücret ve 7,5 emsali ile bulunmuş olan bir ra
kamdır. 

'Bu durulma göre işçilerle memurlar arasındaki 
faikın kapanabillmesi için, bugünkü göstergeler na
zarı i'İbare alındığı takdirde, memur katsayısının tak-
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rilben 54 olması gerekmektedir. Katsayı 54 olduğu 
takdirde, en yüksek devlet memurunun, yani müs
teşarın, 1 400 + 600 ek göstergeye sahip olan müs
teşarın alacağı ikramiye ile işçinin alacağı ikramiye, 
30 yıl için, birbirine müsavi olmaktadır. 

Arkadaşlarımız tarafımdan verimiş oılan Ve ha
len müzakeresini yapmakta olduğumuz kanun tekli
finde ise sistem değiştirilmekte. Şu yapılıyor : 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununun 6 neı »maddesindeki 
fıkra değiştiriliyor. Bununla, aynı kanunun geçici 4 
üncü maddesiyle hesap eidilen memur emekli •ikrami
yelerinin 1,5 katı aîünmak suretiyle tediye edileceği 
hükme bağlanıyor. 

Bunun oltaya çıkarmış olacağı Sonuçları arz et
mek istiyorum. Bugün çalışmakta iken 2 000 gös
tergeli olan bir müsteşarın emeklilik göstergesi 
1 -670'dir. 1 670 rakamı ile 40 katsayısını çarptığınız 
zaman bugün için bir müsteşara emekli olduğu tak
dirde bir yıl için ödenecek emekli ikramiyesi tutarı 
66 800 lira olmaktadır. Halihazırda işçi kıdem taz
minatı Jirnîti, biraz evvel ifade etltigim gibi 81 250 
liradır. Eğer, 66 «OO'ü, teklifte olduğu gibi 1,5 ile 
çarparsanız 100 200 rakamını 'bulursunuz. Yani, 
100 200 liraya çıkıyor müsteşarın 'bir yıl için alacağı 
emekli ikramiyesi. Bu, 81 250'ye nazaran takriben 
yüzde 25 kadar bir artış ifade eder. 

Simidi, bu kanunun bir başka yönü daha var; 
sayın arkadaşım buna bir cümle ile değindiler; o da, 
iıçıçi kıdem tazminatına olan etkisi. tşçi kıdem taz
minatına olan etkfeıi şuradan kaynaklaravor : Yine 
2762 savılı Kanunda bir hüküm var. Diyor ki; «İş
çilere verilecek Olan kıdem tarminaitının her vıflki 
miktarı birinci derecede devlet memurunun emekli 
ikramiyesinin bir yılık tutarını geçemez.» 

Simdi, halihazırda 66 800 lira olan bu limiti, biz 
bitbuçuk mislini alıp 'da 100 200 liraya çıkardığımız 
zaman, mevcut 2762 sayılı Kanunun ıgeçici madde
siyle bugün" İçin 81 250 lira olan kıdem tazminatı ta
banı da 100 200 liraya çıkıyor. 100 200 liraya çıkın
ca bunun halihazırda mevcut olan işçi kıdem tazmi
natı potansiyellinde önemli bir artış vücuda getireceği 
iddia ediliyor. Ama hadiseyi şürndi incelemeye başla-
yalım. 

Evvela, bir işçinin 100 200 liralık bir ücrete ula
şabilmesi için M faktör var. Birincisi, çıplak ücreti. 
Bu çıplak ücret yalnız başına olmuvordu, biraz önce 
de arz ettiğim gJbü, giydirilmiş ücret üzerinden olu
yordu. Giydirilmiş ücret olarak da nazarı it'ibare al
sanız bu 100 200 İliraya ulaşacak olan işçilerin, bu-
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gfiin için almaısı Miza eden ücret miktarı ayda 60 
bin lira civarında dür. İşçlerin pek büyük bir bölü
münün aşağı yukarı asgarî ücret seviyesinde çalıştığı
nı nazarı itibare alırsanız, o takdirde 60 bin lira 
çıplak net ücret alan işçi sayışınım, ımevcut işçli sayı
sınla göre epeyce az olduğunu tahmin etmek hiç de 
zor değil. 

İkinci faıklbör şudur : işçiler, toplusözleşmelerle, 
biraz evvel arz ettiğini gibi 30 günlülk süreyi, 35'e, 
40'a, 45'e, 50'ye, 60'a çıkarabilmişlerdir. Bu tavanın 
hesabında bu da nazarı itibare alınacaktır. Eğer bir 
lişyerinıde yıllık kıdem tazminatının hesabına esas alı
nacak gün sayısı 60 gün ise orada alacağı ücreti as
garî 2 ile çarpmak lazım, çünkü 30'la 60'ıın nispeti 2 
»oluyor. Oradan 'da bir fark gelmektedir; ama her iki 
faktörden kaynaklanan işçi sayısını, toplam lişçi sa
yısının (mübalağalı bir şekilde ifade ediyorum) yüz
de 40'ı olarak kabul ©delim. Ylüzde 40'ı 100, 200 bin 
liralık bir limite ulaşacak, daha doğrusu 81 250 lira
lık limiti aşacak diye kabul edelim. Bu aşama hadi
sesinde, ki yani yüzde 40'ı işçi sayısı olarak aşıyor; 
fakat ne kadar (tesir ediyordu, biraz evvel söyledim 
81 250 lira'yla azamî 100, 200 lira arasındaki fark, 
yani azamî yüzde '25 olacak. Bir kısmı yüzde 5, bir 
kilsini yüzde 10, 15, 20 nihayet 25 dlacak. Eğer aza
mî rakam olan yüzde 25'le yüzde 4ö'ı çarparsanız o 
zaman bu kanun teklifinin işçi kıdem tazminatları 
potansiyeline getireceği yük toplam yükün ancak 
yüzde 10'u olmaktadır; yüzde 10 da az bir rakam 
değildir, çünkü 198'3 yıllı için yapılan bir hesaba gö
re, işçi kıdem tazminatlarının potansiyeli 1 trilyon 
200 milyar lirayı bulmaktadır, bunun yüzde 10'u 120 
m'ilyar liralık bir yük anlamına gelir. Ancak, bu ra
kamı ifade ederken şu gerçeği de gözden ırak tutma
mak gerektiği kanısındayım. Bir yıllık toplu iş söz
leşmesi müzakerelerinde işçi kesiminin alacağı (bu
günkü enflasyon oranını nazarı itibara alırsak) asga
rî yiüzde 30 la 40 seviyesindeki fark demin söyledi-
ğîm miktarı yüzde 10 dan yüzde 30'a, 40*a çıkarır an
lamına gelir. O halde, bu konuyla ilgili dUarak işçi
lere verilecek olan kıdem tazminatının aşırı ölçüde 
şişmesi hadisesi dem'in söylediğimiz hal karşısında 
kabili ihmal bir duruma gelmektedir. 

/Bu işin malî portesine • gelince : Zannediyorum 
arkadaşıimın. ifadesinde bazı hatalar öldü. Ben onu 
bir kere daha burada zikreftmek işitiyorum. Son dört 
yıllık istatistikler elimizde. Buna göre, 1980 yıllında 
34471 memur emekli olmuş ve 6 miyar 930 milyon 
emekli ikramiyesi ödenımiiştir. J 
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1981 yılınida 44571 kişi emekli olmuş; ikramiye 
olarak 17 milyar 369 milyon lira ödenmiştir . 

1982 yılında 39583 kişi emekli olmuş ve 19 mil
yar 928 mlilyon lira ödenmiştir. 

1983 yılı için ödenen ikramiye miktarı kesin ra
kam olarak 23 milyar 763 milyon liradan ibare'Mr. 

1984 yılı için fevkalade mübalağalı olarak 'bu
nun 40 milyar olduğunu kabul etsek, yani 1984 yılın
da sene başımdan yıl sonuna kadar emekli olacak bü
tün emeklilere ödenecek emekli lîkramiyesinün tuta
rımın 40 milyar lira olabileceğini düşünsek bile, bu
nun % 50'si 20 milyar 'liralık bir yük getirmektedir. 

20 m'ilyar liralık yük, sanıyorum bugünkü emekli 
ikramiyeleri seviyeli nazarı itibare alındığı takdirde 
katiyen önemli bir yük değildir. Bu yükü şüphesiz 
Emekli Sandığı kendisi çekmemekte; 5434 sayılı Ka
nuna tabi olan kuruluşlardan emekli olanlara ken
disi ödüyor, ama Sonra da öbür tarafa fatura edi
yor. Yani bu genel ve katma bütçeli idarelerle Ka
mu îk'tiisadî Teşebbüsleri ve bu Kanuna tabi olan 
kurum ve kuruluşların (ıbeleldUyeler dahil) bütçeleri
ne intikal edecek ve inikas edecek olan bir rakamdır. 

Anayasada bu nevi kanunlarım teklifinde mutlak 
surette karşıllığıtnım da gösterilmiş olması hükmü 
mevcuttur. Bütçelerde, mevcut bütçe dengesini bo
zacak nitelikteki bir teklif içlin mutlaka karşılığının 
gösterilmiş 'olması mecburiyeti vardır. 

Bu konuda arkadaşımızın teklifi yerine getirilebi
lir ve nazarı Ütibare alımab'Iir niteliktedir. Çünkü bu, 
mevcut, boş kadrolarım karşılığı olarak telakki edi
lebilir. Ama 'omun yanında, sanırımı bir - iki gün için
de, Meclîsimize bir ek tahsisat kanunu gelecektir; 
gerekirse orada da bunumla ilgili bir düzenleme ya-
pıtlabiir. 

Bütün bunların ötesinde yine bir nokita daha var; 
hiçbir şey temam edilemezse bile, bu kanun çıktığı 
takdirde, yürürlük tarihinin 1.1.1985 olarak ifade 
edilmesi pekâlâ mümkündür. Binaenaleyh, bu kanu
nun Anayasaya aykırılığı kanımca İfade edilemez ni
teliktedir. 

'BAŞKİAN — Sayın Haznedar, süreniz dolmuş
tur toparlamanızı rica1 ederim. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — 
Öte yandan bazı sorunlar yaratıyor diye büyük bir 
dengesizlik ve yetersizlik içerisinde bulunan memur 
emekli İkramiyelerinin arürimamasını ne parasal so
runlar, ne talepte vaki olacak artış sonucu enflasyo-
mist baskı yapacağı gibi sebepler haklı gösterebilir. 
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Bu konuda parasal kaygılar dışında, politik bir 
iterdi yapmak zarureti vardır. Memur, emekli, dul, 
yetim ve işçi emeklleririin ücretleri* enflasyon etki
siyle fevkalade aşınmıştır. Bu duruma her şeyden ön
ce mutlaka bir çare bulmalı; bu kesim, asgarî ha
yatî ihtiyaçlarını karşdayabilır malî imkâna kavuş-
tumlmıalıdır. 

Bu mahiye'tifceki bir tasarrufun ekonomik gidişi 
olumsuz yönde etkileyebileceği gibi kaygıları mut
laka terk etmeliyiz. Çünkü, ortadireğin büyük bir 
bölümlünü oluşturan bu grup, tahammül hududunun 
donuna gelmişlerdir. Bunun bir adnm ilerisi; ülkemizi, 
rej ilmimizi felakete götürecek sosyal calkanti'ların fev
kalade şiddetlenmesi anlamına gelir. Bu noktada, 
«Acaba bu îmkânı tanımamak olmaz mı?» gibilere 
tereddütlere yer yoktur. Bu durum mutlaka düzeltil-
melidir., 

(Memur ikramiyelerinin artırılması teklifini de bu 
mülahazalarla Milliyeltçi Demokrasi Partisi Grubu 
olarak benimsediğimizi ve desteklediğimizi arz edi
yor, Yüce Meclise Saygılar sunuyorum. (MDP ve 
HP sıralarından alkışlar) 
- BAŞKAN — Teklifin tümü üzerimde şahsı adına 
Sinop Milletvekili Sayın Özer Gürbüz; buyurun efen
dimi -' 

Sayın Gürbüz, konuşma süreniz 10 dakikadır 
efendim-

ÖZBR GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, Say
gıdeğer milletvekilleri; sözlerime Sayın Tutum'un da 
hatırlattığı Yüce Atatürk'ün bir sözü ile başlamak 
işitiyorum. «Muktedirken bütün kuvveti ile çalışanla
ra minnet hislsi duymayan bir milletin, geleceğine gü
venle bakmaya hakkı yoktur» demektedir. Bugün yi
ne böylesine bir konu üzerindeyiz. 

En güçlü yaşında, tüm gençliğinde devletine her 
şeyini veren, bütün gücü ile çalışan memurumuzu 
emekliye ayırdığımız zaman neler verebileceğimizi 
tartışmak için bir aradayız ve güzel bir yanı muha
lefet tümü ile birlikte düşünebilmektedir; diliyorum 
bu ulvî 'konuda iktidarla da beraber düşünürüz. 

ISayın 'milletvekilleri, emekli . ikramiyesinin ana 
almacı emekli olan memura, çocuklarına, eşine bir yu
va alabilmesini sağlamaktır ve yıllar önce hepimizin 
hatırladığı Igtfbi emekli ikramiyesi bir ev alabilmeye 
yetmeklte idi. Memur çalışırken yarın ne yapacağını 
düşünmez, tüm gücü ile ve büton morali ile çalışma 
İmkânı bulabilirdi. Oysa bugün, içinde yaşaidığımrz 
ortamda her gün artan enflasyon, hayat pahalılığı ve 
'kiralar karşısında ezilen memur, bir de yarın emekli 

olduğunda ne yapacağını, düşen maaşı ile ev kirasını 
nasıl ödeyebileceğini düşünmektedir. 

Değerli milletvekilleri, memurun ne halde oldu
ğunu hepimiz bilmekteyiz bir anlamda, birçoğumuz 
memurluktan geldik. 'Bele 'günlümüzde artık memur 
pazara gidemez halle gelmiştir. Bugün domates pazar
larımızda kilo ile değil, tane ile satılmaktadır ve bir 
domates elli liradır, bir tek bamya yüzkırk liradır. 
(ANAP 'sıralarından «Yalan, yalan» sesleri) Bugün 
memur !tüm halkımız gibi, bütün ortadirek gibi, pa
zara çıkamaz hale gelmiştir. 

Bugün gündeme gelmişken, hiç olmazsa, ortadire-
ği, dar gelirliyi hatırladığımızı Vurgulayalım, onu be
lirtelim, 

[Ramazan ayi'nidayız; zekâlt geliyor değerli millet
vekilleri. «Memurumuza, emeklimize zekâlt verilebi
lir» diye duyarsanız şaşmayınız. Gerçekten zekât ve
rilebilir, bir anlamda. Memur ayın 30'unu değil, haf-
itasını bulamıyor. Bugün burada, tüm hayatını Dev
letine veren memura ne vereceğiz onu tartışıyoruz. 
Ne veriyoruz biliyor musunuz sayın mfilieövekilleri? 
30 yıl çalışan 7 nci dereceden emekliye ayrılan bir 
mdmura 590 bin lira emekli ikramiyesi veriyoruz. 
Bugün 590 bin lira ile herhalde b'ir renkli televizyon, 
video alınır mı, bilemiyorum. Bugün memur ne ya
pıyor bunu? Bankaya verse faizi ile de geçinemiyor. 
Birindi derecedeki bir memur, 30 yıl sonunda, emek
li olduğunda 1,5 milyon lira ikramiye alıyor. Ben de 
emekli oldum, buna yakın bir para aldım. Bu paray
la ne alacağım diye düşündüm. Hiçbir şey almaya 
yaramadı, 'öylece duruyor; harcayacağım kıyamadım, 
memuriyetimin ürünüydü, eşimin ve çocuklarımın da 
hakkı vardı bunda. Bankaya koydum öylece duru
yor ve her memur gibi ev yok, araba yok, jışjte mil
letvekili öldük, ayı ayına geçinebilir durumdayız. 

Değerli millet vekilleri, bunları niye söylüyorum? 
Muhalefet ve iktidar, gelin memurumuz için bir ara
da düşünelim diye Söylüyorum. Hep beraber düşünü
yoruz, seçim meydanlarında 'Sayın Başbakandan da 
aynı şeyleri dinledik, «Ortadireği güçlendireceğiz» 
diye. Bugün oritadireğin ana konusunu Devletine ha
yatını verenin konusunu görüşüyoruz; emekli memu
rumuzu. Başka devlet yoktur, kitapta devlet diye du
rur; ama bunu memuru, amiri, bunu yükleneni ayak
ta itütar. 

Ne kadar «kırtasiyeciliği azaltalım» dersek diye
lim, «bürokrasiyi kaldıralım» dersek diyelim; o ma
saya günlük sorunundan arınmış bir memur koyama-

I dıysak yine halkımıza tam hizmet veremeyiz. Memur 
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buıgün nasıl geçinecek onu düşünmekte. Bir de ya
rın emekli olduğunda ne yapacaığını gündemine koy
duk. Bugün onu da düşünüyor. Gelin onu fbir nebze 
rahatlaltali'm, hep (birlikte karar vererek rahaltlatalınu 
Sayın Tuitu'm'un dediği gibi, eğer böylesine muhalefet
ten gelen büftün telklıflter biç düşünmeksizin, tartış-
makSızın •'ve HıaJklı gerekçeleri ortaya konmaksızm reid-
dedileçekse, biz bir şey daha düşünür öldük; halikı
mız bize kızacak, muhalefete «'kanun teklifi verme
yin» diyecek. «Verirseniz umudumuz da gidiyor, (ka
nun teklifi vermeyin» diyecek, iktidarın vermesini 
bekleyecek. Öiz Anayasadaki kanun teklif etme gö-
revîmiz'i 'de yapamaz halle geleceğiz. Gelin bugün en 
güzel örneğini, hep beraber birleşebileceğimiz me
murun üzerinde verelim. Bugün birlikte 'memurumu
za, çalışanımıza, yarın elbette ki işçimize, bütün çalı
şanımıza, ortadireğe, dar gelirliye şu Yüce Meclisten 
güzel imkânlar verdiğim'izi, onlar için çalıştığımızı 
vurgulayalım. Bugün ilk örneğini verelim, 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderiz. 
Hükümet adına sayın Maliye ve Gümrük Batanı; 

buyurun. (Alkışlar) 

MAUÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKLAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Türk hukuk sistemi içerisinde sanıyorum ki, 
anlaşılması en güç İki yasa var; biri Emekli Sandığı 
Yasası, diğeri de Personel Yasası1. Sayın Cahit Tutum 
da «doğru» dedi. Bu niye bu hale geldi; bunun bu 
ihale gelmesinin nedeni, meselenin daima bir sistem 
içerisinde dü^ünülmey'ip, perakende tadiller yapılma
sıdır. Hep Emekli Sandığı Kanununun 1 inci mad
desini değiştirdim, 3 üncü maddesini değiştirelim den
di, 'bu yönden içinden çıkılmaz hale geldi. Hatta mil-
'tetvek'ü olduğum iil'k sırada, bugün Danıştay Birinci 
Daire Başkanı lolan Yıldırım Kuzum arkadaşıma git
tiğimde «Biz Danıştay olarak Emekli Sandığı1 Ka
nunu ile Personel Kanununu yorumlamakta sıkıntı 
çekiyoruz» dödi ve Hükümetimizin ilk yaptığı iş, bu 
kbnulaırın üzeririd'e ağırlıkla durmak oldu. Yakın bir 
zamanda bültiün dengeleri içerir bir biçimde bu ilki 
kanunu yüksek huzurlarınızda incelemeye başlaya
caksınız. (ANAP sıralarından alkışlar) O yüzden, 
Hük'ümeit sırasına geçerken değerli arkadaşım Cahit 
Tutum'a bunu anlattım ve geri almasını istedim, al
madı; fakat biz de böyle yamalı bohça haline gel
mesine imkân vermemek İçin bu teklife iştirak etmi-
yoruZ4 
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Ancak, biliyorsunuz ki Bütçe (Komisyonunda «Ek 
Ödenek Tasarısı» kabul edildi, yarın da yüksek huzur
larınızda görüşülecek. O görüşmeler sırasında da gö-
receksüniz, (Hükümetiniz; yani Anavatan Paribisi İk
tidarı, emeklilerimiz için, hatfta çalışanlarımız için si
zin önerdiklerinizden daha iyilerinıi düşünmektedir ve 
bunun çarelerini de yasalarla getirmektedÜr. Bu iti
barla da ben Cahit Tutum arkadaşımdan teklifin ge
ri alınmasını ve birlikte çalışılmasını talep ediyorum 
huzurlarınızlda, 

Kaldı ki, bu- i'ki kanunun niteliği de değişik. Ba
kımız, bir Borçlar Kanununu hatırlayın; özel hüküm
ler, genel 'hükümler, her müessese birbirinden müsta
kil. Bir Ceza Kanununu düşünün; dolandırıcılık su
çu belirli bir hükümdedir, bir de genel hükümler var
dır.. Bir Vergi Usul Kanununu düşünün; bir Vergi 
Usul Kanununda muhtelif müesseseler vardır; amor
tisman müessesesi vardır, kendi içinde bir bütündür; 
karşılık müessesesi vardır, kendÜ içinde bir bütündür; 
usulsüzdük cezalları vardır, kendi içinde bir bütün
dür;, hulasa muhtelif bütünlükleri vardır. Halbuki, 
emeklilere aüt Emekli Sandığı Kanununda ve Perso
nel Kanununda bültün çalışanları ilgilendıiren kanun 
bir sls'tem olaırak bir bütünlük taşımaktadır. İşte bu 
yönden bu kanunlarda bu tip perakende değişiklikler
den 'kaçınmakta getireceği faydadan çok Sosyal fay
da vardır. 

Üstelik bu kanun ikinci kezdir bana bir şeyi ha
tırlatıyor : Seçimlere üç muhterem parti girmişti; Ana
vatan Partisi, Halkçı Parti, ve MDP. O zaman bası
na intikâl dtmişti; bizim programımızı düğer partiler 
almışlardı ve sanıyorum radyoda söylenmişti program
daki hükümler Ve basında da çıkmıştı, Şimdi bu ka
nun, ikinci bu tip taklidi bana gösteriyor. Bundan 
önce Sayın Reşit Ülker'in teklifi vardı biliyorsunuz, 
kiraların yargı denetimine bağlanması hakkında, Hü
kümet olarak da gevriyorduk, getirilme sırasında, 
Sayın Ülker teklif ini yaptı; isimdi Emekli Sandığında 
böyle bir düzenleme yapıyoruz, Sayın Tutum, böyle 
bir teklifi yaptı. Demek ki, bizim felsefemize inanmıış-
lar ve seçimlerde olduğu gibi, bize katılma temayül
lerini artırıyorlar'. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teklif in tümü üzerinde başkaca söz 

isteyen? Yok. . 
Teklifin Ittümü Üzerindeki müzakereler tamamlan-

mıştır, 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarımıza suna

cağım : Teklifin maddelerine geçilmesini kabul eden
ler.., 
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M. TURAN BAYEZJİT {Ka!hramanmara<ş) — Açık 
oylama yapılması gerekmiyor mu afcçeli bir kanun 
olmam öıeideniyle? 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Katyul edilme-
miş'tir, 

Kanun teklifi reddedilmiştir. 
2. — Adana Milletvekili Ahmet Remzi Çerçi'nin, 

28.6.1966 Tarih ve 766 Sayılı Tapulama Kanununun 
49 uncu Maddesine Bir Fıkra ve Kanuna Bir Geçi
ci Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/83) (S. Sayısı : 66) 

BAŞKAN — Gündemin kanun tasan ve .teklif
leri kısmının 2 nci sırasında Adana Milletvekili Ah
met Remzi Çerçi'nin Kanun Teklifi vardır. 

Ahmet Rmzi Çerçi teklifini geri istemektedir. Yal
nız teklif gündeme alındığı için oylarınızla konu hal
ledilecektir. Önergeyi okutup oylarınıza arz edeceğim : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 2 nci sırasında yer alan 766 sayılı Ta

pulama Kanununun 49 uncu Maddesine Bir Fıkra ve 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifimi İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre geri alı
yorum. 

Gereğini arz ve talep ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Remzi Çerçi 
Adana 

BAŞKAN — Kanun teklifinin geri verilmesini 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Kanun teklifi geri verilmiştir. 

3. — 20:7.1966 Tarihli ve 775 Sayılı Gecekondu 
Kanununun 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/477) 
(S. Sayısı : 67) (1) -

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mının 3 üncü sırasında bulunan, 20.7.1966 Tarihli ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 26 ncı Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının görüşme
lerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulunmak
tadırlar. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
mamasına karar verihhiştir. 

(1) 67 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu adına Sayın Ali Mazhar Haznedar; buyu
runuz efendim. 

MDP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZNE
DAR (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 1950'li yıllarda başlayıp 1960'lı yıllarda hız 
kazanan gecekondu sorununu sosyal ve siyasal bir 
konu olmaktan çıkarmak amacıyla bilindiği gibi 1966 
yılında 775 sayılı Gecekondu Kanunu kabul edilmiştir. 

Şüphesiz, öellikle ekonomik ve sosyal nedenlere 
dayanan büyük boyutlu gecekondu olgusunu sadece 
şehircilik ve konut yönüne ağırlık veren adı geçen 
kanunla önlemek, hatta yavaşlatmak mümkün ola
mazdı. Nitekim, gecekondu sorunu, kanunun neşrini 
takip eden yıllarda olayın kökenine inilmediği, sade
ce görünen mahzurlarının giderilmesi ön planda tutul
duğu, bu hususta da yetersiz ve sathi kalındığı için 
gittikçe büyüyerek bugünkü devasa boyutlara ulaş
mıştır. Kanımızca, bu konu üzerinde önemle ve dik
katle eğilmek, gerekli etkin ve kapsamlı tedbirleri 
süratle almak, mevcut sosyal rahatsızlıkların daha da 
büyüyerek devleti ve rejimi temelinden sarsan nite
liklere bürünmemesi için şarttır. Bu olayın akibetinin 
ne olacağı meçhul tapu tahsis belgesi vermek gibi 
sadece propaganda ve politik yönü bulunan sathi ted
birlerle geçiştirilemeyeceğinin idraki içinde olmak zo
rundayız. 

Gecekondu Kanunu prensipte tek yönlü olmakla 
beraber bazı etkin ve gerçekçi tedbirler getirmiştir. 
Filhakika bu Kanunla gecekondu bir vakıa olarak 
kabul edilmiş ve gerçekçi bir yaklaşımla mevcut ge
cekonduların tamamen yıkılması değil, ıslahı esas 
alınmıştır. Teknik yönden ıslahı kabil olmayan ge
cekondu bölgelerinde tasfiye öngörülmüş, yeni gece
kondulaşma olgusunun şehircilik prensipleri de göz 
önünde tutularak yönlendirilmesi düşünülmüştür. Yi
ne ıslah ve tasfiyenin bir anda değil, gecekondularda 
yaşayan vatandaşlarımıza barınma ve yerleşme imkânı 
sağlamak suretiyle tedricen yapılması planlanmış,, bu
nun için finansman imkânları getirilmiştir. Bu Kanun
la ayrıca, kanımca, yaşam tarzı olarak benimsediğimiz 
rejimimizin temel taşlarından en önemlisini oluştu
ran mülkiyet hakkının korunması için kesin önlemler 
öngörülmüş, ancak gerek malî imkânların yetersizli
ği, gerekse ağırlıkla politik nedenlerle kanunun bu yö
nü gereken müessiriyetle uygulanamamıştır. Bütün ten
kit edilebilir yönlerine rağmen, bu Kanunu, gecekon
du sorununu önemle gündeme getirmesi bakımından 
yararlı ve gerekli bir kanun olarak kabul etmek zo
rundayız.. 
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Sayın milletvekilleri, bugün müzakeresine başladı- j 
.- ğımız 775 sayılı Gecekondu Kanununun 26 ncı mad

desinin tadili konusu prensipte Ve kanunun amacına 
uygun olarak haklı nedenlere istinat etmektedir. Nedir I 

- konu? 775 sayılı Kanunun getirdiği esas ve gerçekçi 
prensiplerden bir tanesi gecekondu yapımının kontrolü 
ve özellikle yönlendirilmesidir. Bu maksatla gecekondu 
önleme, bölgeleri teşkili öngörülmüştür. Gecekondu 
önleme bölgeleri için kanunun 3 üncü maddesiyle be
lediye sınırları içinde Hazineye, özel idarelere, katma 
bütçeli idarelere ait arazilerle Devletin hüküm ve ta
sarrufunda bulunan arazilerin bu amaçla kullanılmak 
üzere bedelsiz olarak belediyelerin mülkiyetine geçmesi 
gerekmektedir. Buradaki «bedelsiz» sözcüğüne lütfen 
dikkat edin. Bu arazi ve arsalara ilaveten belediyeler 
özel mülkiyetteki arsa ve arazileri de istimlak edebi
leceklerdir. Belediyeler buralardaki arsaları öncelikle 
gecekondu ıslah ve tasfiye bölgelerinde evleri yıkıla
cak vatandaşlarımıza dağıtacakları gibi, bu alanlarda 
imar planlarına uygun olarak halk konutu ve nüve 

. konut da yapacaklardır. 

işte gerek arsaların, gerekse üzerinde yapılmış bu 
tür binaların yoksul ve dar gelirli vatandaşlara devri 
hususundaki esasları düzenleyen 26 ncı madde günün 
koşulları içinde uygulamada bazı zorluklar yaratacak 
nitelikte olduğu için halen müzakere.etmekte olduğu- I 
muz tasarıyla bu hükümlerin tadili yoluna gidilmek
tedir. 

Mevcut (hükümlere göre devir bedelinin tespitinde 
göz önünde tutulacak kriterler şunlardır : 

1. Arsaların devir ve satın alma bedeli, 
2. Harita ve plan harcamaları, 
3. Genel hizmetlere ayrılan saha kayıpları, | 
4. Kamu hizmet ve tesisleri için yapılan harca

malar. 
Bu esaslara göre bulunacak bedelden Bakanlığın I 

bilfiil yaptığı altyapı tesisleri veya belediyelere bu 
maksatla yapılan yardımlar kadar indirim yapılabilme- I 
si veya belediye meclislerince karar alınması kaydıyla 
bir kısım harcamaların tespit edilecek bedelin hesa- 1 
bma katılmaması bahis konusu olabiliyordu. Bina sa
tılan halinde de ayrıca binanın maliyet bedelinin arsa I 
bedeline ilavesi öngörülmüştü. 

Bu esasları dikkatle ve mevcut şartlar altında in- I 
celediğimiz zaman şu durumla karşılaşıyoruz : Biraz I 
önce de değindiğim gibi, arsaların pek büyük bölümü I 
belediyelere bedelsiz olarak devredilmişlerdir. Halen I 
mevcut gecekondu önleme bölgelerinin arazilerinden, 
özel mülkiyetten alınanlar ise 1966 yılından itibaren | 
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ve büyük bir kısmı 1970'li yılların başlarında istimlak 
edilmişlerdir. Bunların istimlak bedelleri çok düşük 
olup son 10 yıl içinde vuku bulan yüksek düzeyde 
enflasyon nedeniyle bugün hemen hemen sıfır değeri
ne yaklaşmıştır. Kanundaki sisteme göre, bu arsala
rın devir veya satın alma yılındaki bedellerle devri, 
kısmen son yıllara sarkan altyapı tesislerine ait be
deller dışında hemen hemen bedava verilmesi anla
mına gelecektir. Bu durum çok büyük hacimlere ula
şan gecekondu ile ilgili faaliyetlere devam etme ba
kımından mevcut gecekondu fonu imkânlarının tüke
tilmesi sonucunu doğurur ki, kanunun amacma tam 
uygun olduğu söylenemez. 

Gerçi bu Kanunun, gecekondu yapımının yönlen
dirilmesi bakımından, gecekondu önleme bölgelerinin 
cazibesinin artırılması, yoksul ve dar gelirli vatandaş
larımıza malî yönden de kolaylıklar sağlaması gibi 
ihmal edilemeyecek sosyal içeriği de vardır. Ancak 
fonun bu derece zayıflatılması, kanımızca da kanu
nun daha önemli amacına ulaşılmasını önler, böylece 
daha büyük, şikâyet ve mahzurların devamına imkân 
hazırlar. 

Binaların devrinin maliyet bedeli üzerinden yapı
lacağının kanunda öngörülmesi ise, fonun zamanla 
yok olması yanında, bazı kimselere her zaman hak
lılığı münakaşa edilebilecek bir şekilde ve çoğu kez 
politik mülahazarlarla haksız menfaat teminine imkân 
vermesi bakımından da mahzurlu sonuçlar verecektir. 
Halen mevcut binlerce konutun yıllarca önce bitiril
miş olduğu ve o günkü maliyet bedellerinin 45 bin, 
50 bin lira civarında bulunduğu göz önüne alınırsa, 
birçokları şehrin bugün en makbul semtlerinde bu
lunan ve değeri milyonlarla ifade edilen bu konut
ların maliyet bedeli üzerinden devri halinde ortaya 
çıkacak durum daha iyi anlaşılacaktır. 

Bu nedenlerle, Bakanlık yıllardan beri özellikle 
inşa edilmiş konuların devri yoluna gidememiş ve bun
ları kiralık olarak muhafaza etmek mecburiyetinde kal
mıştır. Devletin kiralık konut işletmesi ise özellikle bu 
hususta gerekli organizasyonu kuramamış, usulleri be-
nimsetememış ülkelerde fevkalade zor ve pahalı olmak
tadır. Bu nedenlerle gecekondu önleme bölgelerinde 
mevcut arsa ve konutların makul ölçüler içinde kala
cak bedellerle yoksul ve dar gelirli vatandaşlarımıza 
devri kararı doğru ve gerçekçi bir karardır. Müzakere 
etmekte olduğumuz tasarıyı bu bakımdan prensipte 
benimsiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarı bu gö
rüşlerin ışığı altında Komisyonda Hükümetten gelen 
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şekline göre daha basitleştirilmiş, maksada daha uy
gun hale getirilmiştir Filhakika tasarıda 775 sayılı Ka
nunun özelliği ve genel prensipleri bakımından gerekli 
olan değer tespit sistemi, Hükümet tasarısında bazı 
değişikliklerle aynen muhafaza edilmişken, Komisyon
da isabetli bir görüşle ve gereksiz olduğu için tamamen 
-değiştirilerek basitleştirilmiştir. 

, 'Böylece Hükümet tasarısında değer tespitinde yan
lış yorumlama sonucu haksız olarak çok yüksek tu
tulabilecek arsa bedeli takdiri yanında, yoksul ve dar 

, gelirli vatandaşlarımıza altyapı hizmetlerinin şehirleri
mizdeki bina ve arsalara dahi uygulanmayan ağırlıkta 
olarak ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu esas
larıyla da bağdaşmayan nitelikte günün rayiçlerine gö
re hesaplanacak bütün bedelinin yüklenmesi gibi hak
sız ve yanlış bir uygulama da Komisyonca önlenmiş 

. olmaktadır. 
Getirilen sisteme göre, prensipleri yönetmelikte gös

terilecek usul ve esaslar dahilinde bina ve arsaların sa
tış ya da tahsis tarihindeki bedeli, valiliklerce tespit 
olunacak bu bedeller Bayındırlık ve iskân Bakanlığın
ca tasdikini müteakip kesinleşecektir. 

tşife bu noktada 775 sayiı Gecekondu Kanunu
nun sosyal amacımın igerçekleştiiir'ileibiltmesi bakımın
dan bir hususuini aydtaılıığa fcavuşturuimıası ve bunu 
teminen lilgili maddeye açıklık getirilmesi yararlı ola
caktır. 

Klaoıımızoa IklaJnıunun muhataptaıııın yoksul ve 
dar gtelMi vaıtmdaştaımuz lofllduğu ve özendirme yön
lendirme prensipleri de göz önümde tutularak Bayın-
dıırlılk ve İskân Bakanlığının valiliklerce tespit ve 
teklif edÜldnı bedelleri kanunun sosyal atmacamı gö
zeterek günlün şartlarıma göne malkul ölçülerde azaİL-
tablmesihe İmkân veren Ibür yetkiyle teçhizi soruna 
daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Bu konuda 
(bir önerge de esasen hazırlamış bulunuyoruz. 

Taisamyla melvcut klonuHlaırın, klamu kurum ve ku
ruluşlarına gerçek bedleâeriyfle devri dfe öngörülmek-
tedır. özelikle büyülk geçim sakıntısı içerisinde bulu
nan fcalmlu gÖrevlMerinlilnı süratle lojmana kavuşturula
bilmesi baikımından bu değişiklik de olumlu mütalaa 
edilmöktedir. 

Mevcut konuıtlllann devrinde objektfif kriterlere 
uyullraası ve ölaceİkleriİm Itlaiyinihıde müktesep hakla
rın gözetilmesi IkaıykJıiyfla kanun ıdbğişiklliğiini uygun 
bulduğumuzu belirtir, Yıülce Mieelise saygılar arz ekte
nim. (Alkıişjar) 

BAŞKAN — Halkçı Paıftli Grubu adlına Esk%e-
hür • Milletvekili. Sayın Münir Sevinç, Ibuyurun efen
dim. (HP sıralarından alkışlar) 
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HP GRUBU ADINA MÜNİR SEVİNÇ (Eskişe
hir) — Sayın IBaşkan, değerli mietvekillerİ; 775 sa< 
yılı Gecekondu Kanununun 26 inci maddesindeki de
ğişikliği, gerçekten toplum İçin ve sosyal demokrat 
Halkçı Partinin görümlerine uygun olduğu için ana-
prenısip olarak benimsiemekteyiz. 

Yaptığımıız araştırmalara ıgöre, 14 bin civarında 
lolan bu konutların yüzde 25'i peşlin olarak; satıldığı 
(takdirde, yani dörtte bir oranında bina daha yapıla
cak, bu da 3 500 civarında yenli sosyal Ikionutulnı inşa 
edilmesi lilmkânını dloğumaoaktm 'Bu nedenle, gerçek
ten inşaalt sektöırünün de la'Çılmlaısıtna Mr noktada kat-
kıida Ibulunımiası hasebiyle faydalı olacaktır. 

Değerli arkadaşlaırım, bu kanunun (incelenmesinde 
dikkat ettiğimiz bazı konulaınn isabeti bir sekide 
uygulanması için, lojman olarak kalmu kurum ve 
kuruiluşlarıına devrini benilmsleımliyoruız. Elbette ka
mu Ikurum ve kuruluşlarınjını lojman olarak kulân-
maları faydalıdır, ancak, 775 sayılı Gecekondu Kanunu
nun sosyal İçerikli olması ve dair geliri vatandaşların 
bundan istifade etmesini öngördüğü için bunun yalnız 
dair gelirli vatandaşlara sataşmasında Ibüyük yarar gö
rüyoruz. Bunıuln, Ikamu kuruım ve kuruluşlarıma satıl-
mayiııp halka, dar gelirlilere saltılırsa daha çok faydalı 
olacağına inanıyoruz.) 

Değerli arkadaışlarım, ıhlalka satılacak dan daire-
letriin önce bugün içimde oturanlıaıra salt#nasında bü
yük lyarar görüyoruz. Çünkü, dar gelfirii vatandaşlan-
mız burada oturmaktadır. Bu ^oturdukları dairelerin 
mülkiyetine saihüıp olmaları elbette onları biraz da
ha rahatlatacaktır. Şayet halka, dar gelrli yoksul va
tandaşlara satılacaksa, bu hususun kanunda belirtil-
mesıilnde fayda mültalaa ettik ve bununla ilgili ola
rak bir önerge hazırladtuk, takdim edeceğiz. 

Satın almada ıtaflep çok olursa, bu taleplerin sı-
ralanimlasındla ve noter huzurunda yapılacak kura 
çekimii sonucunda işlem yapılmasanda büyük isabet 
oflacakltıır. Aksli Itlalkjdlkide istenmeyen olaylar, suüiistü-
maler yaratableeekitiır, Adam kayırmalar, partizan-
lılk ve particilik yapılma imkânı olacaktır. Buna yö
netmelik hazırlanırken dikkat edÜilrse, faydalı ola
cağı kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 775 sayılı Gecekondu Ka-
nunulnun 25 inci rnlalddesünde arsa satıışlan içün ara
nan şartlarla ilgili bir yönetmelik hazırlanacağı hük
mü yer almaktadır. Zannıeldlîyorum Ibu yönetaelk 
hazırlanmıştır. Biz binaları saltarklen, bu tip (bür uy
gulamayı ele alırsak, zannediyorum çok faydalı ola
caktır. Yani, daire sahibi ojtacak vatandaşlarımızın 
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kendilerine, eşlerine ve ergin olmayan çocuklarına ait . 
evi bdltınmamasıııııda büyük yarar vardır. Çünkü, 
sosyal içerikli bu Kanunun özü budur. Bu şekildeki 
dar gelirli vatandaşdaırımızın bu binalardan faydalan
masında yarar görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, umumî olarak Kanun ta
sarısının lehindeyiz. Bu kanun tasarısıyla ilgili yönet
melikler hazırlanırken, daha adil davranılması bakı
mından yönetmeliklere eşitlik ilkesi ve dar gelirli va
tandaşların faydalanması konuları da alınırsa çok fay
dalı bir kanun olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Alaattin Fı
rat; buyurunuz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FİRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından 27 . 4 . 1984 
tarihinde kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan; 20.7 . 1966 tarihli ve 775 sa
yılı Gecekondu Kanununun 26 ncı Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, ön havalesi uya
rınca, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu metni esas alınarak, Komisyonumuzun 
31.5.1984 tarihli 30 sayılı Birleşiminde görüşülerek 
kabul edilmiştir. 

Söz konusu kanun tasarısı tek madde olarak Ko
misyonumuza gelmiş ve bu kanun tasarısının Komis
yonumuzda görüşülmesiyle birlikte bazı hususlar dile 
getirilmiş; özellikle dile getirilen hususlardan, evvela 
kanunun sosyal amaca hizmet edip etmediği yönü ele 
alınmış, üyelerin bu konudaki arzu, temenni ve dilek
leri dile getirildikten sonra Hükümet ilgililerinin ve 
özellikle Sayın Bakanın bu konudaki sorulara vermiş 
olduğu cevapla üyelerimiz tatmin olmuş, böylece ka
nun tasarısının tamamı oylanarak Komisyonumuzca 
kabul edilip yüce huzurunuza getirilmiş bulunmak
tadır. 

Bu kanunla neler getirilmek istenmektedir? Bu 
kanunla getirilmek istenen husus şudur : As
lında daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunuyla 
gecekonduların ıslahı ve gecekondu yapımının ön
lenmesi maksadıyla düzenli ve kontrollü bir şekil
de kullanılmasını yoksul ve dar gelirli ailelere Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı ve belediyelerin ucuz 
arsa teminini bunlara kiralık ve mülk şeklinde ve
rilmesini esas almış bulunmaktaydı. Yani, bir bü
tün olarak gecekonduların ıslahı esas alınmıştı 
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Bu gayeden hareketle oluşturulan fon, temin 
edilen arsalar ve arsalar üzerinoe yapılan binalar 
bir kısım vatandaşlara ki, ilgililerden almış oldu
ğumuz bilgilere göre, bu tür binaların sayısı tak
riben 10 bin dolayında bina ve yine Bakanlığın 
bu şekilde elde ettiği birtakım arsalar mevcut bu
lunmakta, böylece bunların üzerinde yeni binalar 
yapılıp bu binaların bir kısmı tamâmiyle yoksul 
ve dar gelirli olan vatandaşlarımıza azami 5 yıl 
kiraya verilmek suretiyle ucuz bir şekilde oturma
sının sağlanması esası alınmıştı. 

Ancak, tatbikatta bu uygulamalar istenilen sonuca 
ulaşamamıştır. Sebep şudur : Birinci husus, temin 
edilen bu arsaları bazı vatandaşlar âdeta zoraki bir 
şekilde işgal etmek suretiyle oturmuş ve uzun yıllara 
rağmen, buradan çıkmamışlardır. 

Diğer bir kısım ise, Bakanlık buraları satmayı dü
şündüğü ve satış söz konusu olduğu zaman, yine ar
sanın eski maliyet bedeli esas alınarak veya binanın 
maliyet bedeli esas alınarak satılması öngörülmekte
dir ki, böyle bir durumda tamamıyla bunlar bedava
ya gelecek bir duruma girmekte ve böylece fonda para 
birikememekte, gerek enflasyonist baskı ve gerekse 
para değerindeki düşmeler böylece o fonda toplana
bilecek olan paralar öyle ikinci, üçüncü bir arsanın 
alınmasını mümkün hale getirememektedir. 

İşte bu tasarı bunu mümkün hale getirmekte ve 
tasarıyla arsa ve binaların bedeli, emsal bedel esas 
alınmak suretiyle valiliklerince tespit edilip, böylece 
Bakanlığın tasdikinden geçtikten sonra satışı öngörül
mektedir. 

Tabiî bunların içerisinde oturan büyük bir kütle, 
yoksul kütle olduğu için Bakanlık bunu da düşüne
rek 20 yıl vadeli, yüzde 5 faizli ve yüzde 25'i peşin 
ödendikten sonra kalanını takside bağlama hükmü
nü de getirmiş bulunmaktadır. Böylece hem bu arsa
ların değerlendirilmesi esas alınmakta ve hem de bu 
satıştan elde edilen gelirlerle fonda para birikimi sağ
lanmakta, sosyal amacına uygun olarak yine bu tip 
konutların ve binaların yapılmasının sağlanması esas 
alınmış bulunmktadır. 

Yine burada getirilen ikinci bir unsur da şudur : 
Konutlarda gerekli görülenlerin ilgili kurum ve kuru
luşlara satış veya devir edilebilmesi, kamu konutları
nın yapılması için kamuya ait arsa bulmakta güçlük 
çeken kamu kurum ve kuruluşlarına bu kanun gere
ğince elde edilen arsaların tahsil edilebilmesi ve fonun 
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genişletilerek kullanılabilir hale getirilebilmesi imkânı 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz bu hususları dikkate alarak tasa-
rayı kabul etmiş ve yüce huzurunuza getirmiş bulun
maktadır. Takdirlerinize arz ediyoruz. 

Saygılarımızla efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa

yın konuşmacı ayrılmadan bir hususu sorabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şu anda içerisinde 

oturan kimselerin, bu yapılacak değerlendirmelerde 
ve satış işlemlerinde bir öncelik hakkı olacak mıdır? 
Hazırlanacak yönetmeliğe bunlar konulmadığı tak
dirde onların bu rüçhaniyet hakkı nasıl sağlanacak
tır? Bunlar büyük endişe yaratmaktadır. Bunu nasıl 
halledecekleridir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (Devamla) — Bu endişeler Ko
misyonumuzda da dile getirildi. Sayın Hükümet yet
kilisine ve Sayın Bakana da aynı şekilde sorular tev
cih edildi. 

Sayın Bakan Komisyonumuzda görüş bildirir
ken, «yönetmeliğin tanzim edilmesinde bu gibi hu
suslar dikkate alınarak kimsenin mağduriyeti söz ko
nusu olmayacaktır; bu meseleler yönetmelikte tama
mıyla hallolacaktır» buyurmuşlardır. 

Bunu özellikle arz etmek isterim. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki müzake

reler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum : 

20.7.1966 Tarihli ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
nun 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
nun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 26. — 25 inci maddede sözü geçen arsa
lar yönetmelikte belirtilen şekil ve esaslar dahilinde 
ve tespit olunacak bedellerle kendilerine arsa veril
mesi gerekenlere dağıtılır. 

Arsa ve binaların halihazır durumları ile şahıslara 
veya kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis veya sa
tışları valiliklerce tespit ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca onaylanan emsal bedel üzerinden yapılır. 
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Binalar ve konutlar, valiliklerin teklifi üzerine, bu 
bedelin yüzde yirmibeşi (% 25) peşin olarak yatırıl
mak ve vade farkı alınmak kaydıyla taksitle de satı
labilir. 

Şahıslara veya kamu kurum ve kuruluşlarına, ar
saların ve binaların satış veya tahsisine dair esaslar 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak yö
netmelikle belirlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu adına Sayın Ülkü Söylemezoğlıı; 
buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞ-
LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; bir maddenin değişikliği maksadıyla da 
olsa, Yüce Meclise Gecekondu Kanununun, 775 sa
yılı Kanunun getirilmiş olmasından ve bunun tekrar 
hazırlanmış olmasından son derece mutluyum. 

Konut sorununun, şehirlerin sağlıksız ve düzensiz 
gelişmesinin çözümünde, üzerinde uzun uzun çalıştı
ğımız Toplu Konut Kanununun etkisi, ölçüsü inanın 
ancak yüzde 20 ölçülerinde olacaktır. Çünkü Toplu 
Konut Kanununun çerçevesi içine girecek olanların, 
belli bir -ödeme gücü ve imkânı olması gerekmektedir. 
Şehir alanlarında yaşama alışkanlığı olması gerek
mektedir. Bu tip binalarda oturma alışkanlığına ve 
niyetine ulaşmış olması gerekmektedir. 

Gecekondu hadisesini derinlemesine incelediğimiz 
zaman meselenin gelir yetersizliğinin yanı sıra, ya
şama alışkanlıkları, komşuluk ilişkileri, aynı şehir
den gelme hemşerilik ve belli nitelikte tek katlı, bah
çeli evlerde oturma gibi alışkanlıklardan geldiğini ka
bul etmek zorundayız. 

Toplu Konut Kanununun içine girecek olanla
rın asgarî cebinden 1 milyona yakın bir parayı öde
yebilmesi -çünkü ödenebilecek kredi 2 milyon civa
rındadır- 14 sene, 10 sene gibi vadelerde yüzde 20, 
yüzde 30, hatta yüzde 40 faizle ayda asgarî 25, 30 
bin liraları ödeyecek güçte kişiler olması gerekmek
tedir .Oysa asıl büyük kitleler, yani bugün şehirlerin 
etra'fını saran gecekondu kuşaklarında yaşayan mil
yonlar bu alanlara nasıl gelmiş, yerleşmişse o espriyi, 
o felsefeyi muhafaza edip, bunu meşrulaştırmak, belli 
bir düzenin içine koymakta büyük yarar vardır ve 
775 sayılı Gecekondu Kanurfu l-966'lı yıllarda, yani 
bu problemin ortaya çıktığı ve şehirleşmenin sağlık
sız bir biçimde görüldüğü dönemlerde çıkarılmış 
önemli bir kanundur. Ne var ki, zaman içinde unu
tulmuş ve Devlet Planlama Teşkilatının her yıl ver-
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diği 4-5 milyarların içinde kalmıştır. Şu anda bu yol
la elde edilmiş 18 bin hektar önleme bölgesi arazisi 
büyük ölçüde altyapısız, birçoğu plansız ve de ne 
olduğu meçhul bir şekilde Türkiyenin dört bir kö
şesinde beklemektedir. 

Bu alanların hızla planlanarak küçük parseller 
şeklinde tıpkı gecekondu yapanların meşru biçimde 
yapmasını sağlayacak şekilde vatandaşlara verilmesi 
ve o alanlar içerisinde ne yapabiliyorsa onu yapma
sına müsade edilmesi, hatta ille de önleme bölgele
rinin kamulaştırılması anlayışından da vazgeçilerek, 
şehir gelişme alanlarının hisseli satışa sahne olan 
alanların hızla parsellenerek, birtakım altyapılar gö
türülmeye çalışılarak, kısa zamanda düzenli bir bi
çimde ve bu ailelerin yerleşme alışkanlıklarını dik
kate alarak yerleştirilmesinin önünü açmakta, tek
rar Gecekondu Kanununun esprisine dönmekte bü
yük yarar vardır. Meseleyi sadece Toplu Konut Ka
nunuyla çözmek mümkün değildir ve bütün dikkat
leri buraya çevirmek doğru değildir. 

Gecekondu Kanununun kapsamına yoksul ve dar 
gelirliler girer. Bu bir kavramdır, belli ödeme gü
cünde olan ve bu alanlarda yaşama isteğinde olan
lar girer. Bunlar için devlet arazi alır, bunları plan
lar, altyapı götürür ye de bu ailelere dağıtır. Burada 
ille de emsal bedel ve ille de fon kaynak kaybedi
yor diye, çok rijit düşünmek doğru değildir; bu aile
lerin özelliği itibariyle doğru değildir; devletin bu 
meseleye yaklaşmasındaki sosyal bakış açısı dola
yısıyla doğru değildir. Yani, devlet şehir gelişme 
alanlarında, belli gelir dilimindeki ailelerin yerleş
mesi için arsa almış, buraları hazırlamışsa, buraları 
belli bir değer üzerinden, bu ailelerin ödeyeceği be
deller üzerinden vermek durumundadır. Aksi takdir
de, hangi sene verdiyse o emsal vedeli uygularsa, bu 
arsa stokunu yapmasının ve böyle bir konuya gir
mesinin fazla bir amacıda kalmamış olur. 

O sebeple, grup sözcümüzün de ifade ettiği gibi, 
meseleye sadece emsal bedel açısından yaklaşılma
ması; işin sosyal yanı, buradan yararlanacak—ailele-
lerin ödeme güçleri de dikkate alınarak birtakım süb
vansiyonlara gidilmesi, ana bazı konularda belli ge
lir dilimleri için artık Devletin sadece meseleye bir 
fon yıpranmaması, bir para kaybetmeme açısından 
bakmaması; artık bu konularda da bir sübvansiyon 
anlayışına yaklaşması gerekmektedir. Bunu Yüce 
Meclisin dikkat nazarlarına sunmak isterim. 

Ayrıca, «emsal bedel» tabirinin birtakım belirsiz
likler taşıdığını da ifade etmek isterim. «Bu «emsal 

bedele» ne girmektedir? Çünkü tahsis edilen ya da 
dağıtılan arsaların bir kısmında altyapı vardır, bir kıs
mında çok az vardır, bir kısmında yoktur; plan üzerin
den dağıtılmıştır. Buraya daha yapılacak birtakım 
hizmetler vardır. Bu emsal bedel tespit edilirken, ne 
girecektir, ne girmeyecektir; hangi şeyler arsa kay
bından sayılacaktır, neler burada arsa anlayışı içine 
girecektir? Bunları, daha evvel 775 sayılı Kanun ve 
Hükümetin teklifi belli etmişken, çok belirsiz hale 
getirmenin de ve sırf yönetmeliğe bırakmanın da pek 
uygulamada uygun olmayacağı ve herkesin niyetine 
göre kullanılması tehlikesinin olduğunu, özellikle 
vurgulamak isterim. 

Bir de kanun, zaten azamî yüzde 5 faizle ve en 
çok 20 yıl vadeyle kredi vermeyi ve satış yapmayı 
hükme bağladığına ve o hüküm de halen olduğuna 
göre, bu taksitle satışlarda «vade farkı alınmak su
retiyle» tabirinin de ne anlama geldiğini, niye ka
nundaki ilgili maddeye atıf yapılarak o taksit ve fa
izlerle verileceğini yerine, böyle bir vade farkı kon
duğunu . ve bunu yönetmeliğe bıraktığını da anla
mak mümkün değildir. 

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, kanunlara açık
lık getirmekte, ana ilkeleri koymakta ve bunu bü
rokrasinin eline bırakmamakta yarar vardır. Gece
kondu Kanununun esprisi açısından bu meseleye sırf 
emsal bedel ve rayiç üzerinden yaklaşmamakta, kar
şıdaki ailelerin ödeme gücünü dikkate almakta, dev
letin fonksiyonunu düşünmekte yarar vardır ve Ge
cekondu Kanununun anlayışını tekrar gündeme ge
tirmekte yarar vardır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz iste
yen? Yok. 

Madde üzerinde iki adet değişiklik önergesi var
dır, okutuyorum : 

Türlüye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 67 Sıra Sayılı Tasarının 1 inci 

maddesiyle değiştirilmek istenen 775 sayılı Kanunun 
26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna, tasarıya 
gerekli sosyal içerik kazandırabilmek amacıyla aşa
ğıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ali Mazhar Haznedar Yılmaz Altuğ 

Ordu Sivas 
Osman Bahadır Fenni tslimyeli 

Trabzon Balıkesir 
Sabahattin Eryurt Fehmi Memişoğlu 

Erzurum Rize 
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Madde 1. — (Eklenecek cümle) 
Bu bedeli Bayındırlık ve tskân Bakanı, Kanunun 

sosyal amacını göz önünde tutarak gerekli gördüğü 
takdirde, en çok yüzde 25 oranında azaltabilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Başkanlığına 

67 sıra sayılı Gecekondu Kanununun 26 ncı Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 
inci maddesinin 3 üncü fıkrasından sonra aşağıdaki 
fıkranın ilavesini teklif ederiz. 

«Şahıslara daire satılabilmesi için, kendilerine, 
eşlerine ve ergin olmayan çocuklarına ait, oturabilir 
evleri ve daireleri olmaması şarttır. Bu daireler yir
mi yıl kimseye satılamaz ve devredilemez.» 

Münir Sevinç Hilmi Nalbantoğlu 
Eskişehir Erzurum 

Mehmet Sait Erol Lezgin önal 
Hakkâri Hakkâri 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

BAŞKAN — önergeleri geliş sırasına göre tek
rar okutup oylarınıza sunacağım. Birinci önergeyi 
tekrar okutuyorum : 

MADDE 1. — Eklenecek cümle : Bu bedeli Ba
yındırlık ve tskân Bakanı, Kanunun sosyal amacını 
göz önünde tutarak gerekli gördüğü takdirde, en 
çok yüzde 25 oranında azaltabilir. 

Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve arka
daşları. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI tSMAÎL 

SAFA GİARY (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edeceğim. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) - - Sayın 

Başkan, müsaade eder misiniz efendim, izah edelim? 
BAŞKAN — Buyurun. 

ALt MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; aslında bu önergenin 
mahiyetini tasarının geneli üzerinde yapmış olduğum 
konuşmada izah etmeye çalışmıştım. 

Yapılmak istenen şey nedlir? Çok eskilerde ya
pılmış ve o tarihte ucuza imal edilmiş, toeîe bugün 
için hiç mana ifade etmez değerlerle devri bahis ko
nusu olan; gerek konut, gerek arsaların devrinde, 
emsal, bedellerin nazarı Mbare ataması, eski bedel
lerin, maiyet bedellerinin ve devir bedellerinin göz 
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önünde tutulmaması hususu bu kanunla düzenfen-
meık isteniyor. 

Niçin emsal bedel alınıyor; onu ifade etmiştim. 
Hakikaten, çdk eskiden yapıldığı için feu binalar, ma
liyetleri fevkalade ucuz olduğu liçjin, düşünün, size 
misal olarak da ifade edeyim; Çankaya'nın tepesin
deki bir kısım alanlar gecekondu önleme bölgesi 
olarak seçilmiş ve konut yapılllmıştır oralarda. Bunla
rın o zamanki maliyetleri 45 bin, 50 bin İradır, bu
günkü ımaliyetlerfi, o daireleri bugün satsanız, 60 
metrekare cBvaıondaki o daireler1! herhalde 2 milyon 
liradan aşağıya kimseye vermek istemezsiniz. 

Şimdi, burayı 45 bün liraya, 50 bin liraya vere-
bilmiek 'M mahzur ortöaıya çıkarıyordu: Birincisi, Ge
cekondu Fonu denen fon eriyor, maksadı hâsıl ede
bilecek nitelikte bir büyüme gösteremiyordu. İkin
cisi, bunu kime vereceksiniz? Genci kanunda ifade 
ediliyor; yoksul ve dar ıgelMSi vatanıdaşlarımız ala
calılar. Bunların, Türkiye'nün hliçlbir yöresinde, yalnız 
AnJkaraMa değil yalhut yalnız gecekondunun bulun
duğu şehirde değil, hliıçbir yerde, kendisine ait eşine 
ait ve ergin olmayan çocuklarınla ait konutunun da 
mevcut olmaması lazım. O vasfı da vermiş. Bunu on
lara vereceksliniz; ama onların içinde de bir tercih 
yapılırken, her zaman kabtiffi münakaşa olacak, bir
takım menfaat temini hâdiseleri daima, dediğim, gi
bi, tartışma konusu olacak bir durum olarak karşı
mıza çıkabilir idi. Yani, 2 milyon liralık daireyi, 
A veya B şahsıinıa, siz 45 Hin, 50 'bin liraya vermliş 
ölüyorsunuz. Büyük bir menfaat temini bu. Büyük 
baskılar olabilirdi bunu dağıtacak olan kesime de. 

Bütün bu mahzurları ortadan kaldırabilmek için, 
yıllardan heri dağıtılamayan, ibu nedenle mülk ola
rak devredilemeyen bu konutların devri için Hükü
met şlimıdli bir formül getiriyor: doğrudur, emsal be
del sisteminli getiriyor. 

Yalnız, nazarı dtilkkatinlizi celp etmek istediğim 
husus şu: Biz bir tefritten bir ifrata gidiyoruz. Ev
velce fevkalade azdı. Bu kanunun amacının, yani 
bu konutlara sahip olacak vatandaşlarımızın; dikkat 
buyurunuz yoksuil vatandaşlarımız, dar gelirli de de
miyorum; yoksul ve dar gelirli, içlerinde yoksulları 
var, yoksullar bunu alacaklar. Yoksullar alırken, la-
lettayikı, malî gücü yerinde birtakım şahıslara saıbı-
yormuşçasına emsal bedel esasını getirdiğiniz an^ o 
zaman yoksul vatandaşların bunu alamaması, kanu
nun maksadına hizmet edememesi gibi bir durumla 
karşı karşıya kalırız. 
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HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Bedelinin ı 
altında mı satalım; onu anlamadım? 

AIİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — 
Şimdi arz edeceğim efendilimi. I 

Bu nedenle, önergemin getirmek istediği husus şu- j 
dur: Kanunun sosyal /amacını gözden ırak tutmaya
lım, (kamunun hiltap ettliği zümrenin yoksun vatan- I 
daşlanmız olduğunu gözidenNcaçırmayalım ve buna 
göre, hem bir evvelki mahzuru ortadan kaldırıcı; 
yani fonun geri dönüşünü ve bu fonu yeniden kul
lanmak suretiyle gecekondu önleme bölgelerinin ge- I 
liştirilmesi hâdisesini temin etmek, hem de yoksul va- I 
ifiandaşfların alabileceği bir sisteme üırca etmek bakı
lmandan getiMğlmıiz töklif gayet basit. Şu: Diyoruz I 
M, şimdi gelıen slistemıe göre deniyor ki, valilikler her I 

. ide, her yörede gecekondu önleme bölgelerinde ya- I 
pimış olan bu konuttan maiyetferiınıi ,emsal bedel
lerini tespit edecekler; bu ibir. İkincisi, bu emsal be- 1 
deUer Bakanlığa bildirilecek; sistem bu. Bakanlık onu I 
tasdik edecek. Tasdik etlikten sonra da bu bedelle 
ve kanunda ifade edilen şartlarda - Mır kısmım peşin I 
almak, ıbakJyesM senelere sarti bir şekilde tahsile im
kân verecek bîr istem uygufeımak suretiyle - vatan
daşlara veya balen içimde oturmaklta olan şahıslara I 
devredecekler. I 

Buradaki ifade etniğimiz, bizfiım gelliıtdüğimiz sis- I 
tem şu: Diyoruz kli, emsal bedel hukukî bir terim
dir. Emsal bedelin tespitinde bu binalar yoksul vatan
daşlara verilecektir veya zenginlere verilecektir dftye 
tesplJt edenler bir kriter gözetemezler. Emsal bedel, 
hukukî ve mahkemelerce sabit olmuş iiçtilhat haline 
gelmiş bir tabir olduğuna, bir terim olduğuna göre, 
bunun icabına göre hareket etmek mecburiyetindedir. 
Bu nedenle, tespiiıt edecekleri bedel emsal bedel1; yani 
bir nevi rayiç bedel offiacaktıır. Rayiç bedelle bir yok
sul vatandaşa da müsaadenlMe o fconutlaıra satmanız 
veya devretmeniz mümkün değldüır. Konuya ve her 
hâdiseye sadece parasal yönden bakmak bizi çok yan
lış noktalara götürür. Kanunun sosyal (içeriğini göz
den uzak tutmamamız gerektiği kanısındayım. 

Bizim tdklifimiz şu: Diyoruz iki, emsal bedeli Ba-
fcanlic tasdik edecek ya, o hukukî ve kanunî bir te-
rfilm olduğu için, onun icabıma ıgöre ibir rakam orta
ya çıkacaktor. İlgili bakan (Kü, Bayındırlık ve İskân 
©akanıdiır buıgün) gerekli görürse - gerek! görmüyor
sa mesele yok - bu emsal bedeli, azamî limit de veri
yoruz, yüzde 25^ kadar imdirebiillsin. Bunu yaptığı
nız takdirde ifrat ve tefrlJt hâdisesinden bir ölçüde 
(kaçınmış oluyoruz. Böyle olursa zannediyorum ki, j 
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kanunun sosyal amacıma daha uygun bfiır şekil ver
miş olacağız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (HP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi oylarımıza sunuyorum: 
önergeyi kabul edenler... Kalbul etmeyenler... öner
ge kalbul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
«Şahtsiara daire satılabilmesi için kendilerine, eş

lerine ve etğm olmayan çocuklarına ait, oturulabilir 
evleri ve daireleri olmaması şarttır. Bu dadreler 20 yıl 
kimseye satılamaz ve devredilemez.» 

Eskişehir Milletvekili Münlir Sevinç ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyorlar mı 

efendim? 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — iSayın Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Söz alabilir miyim efen
dim? 

BAŞKAN — Hayır alamazsınız. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi olarak buyurun, efen- • 

dim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; önergemizin gayesi, 775 sayı
lı Gecekondu Kanununun 26 ncı maddesi diye tek
lif edilen kısımda, «25 inci maddede sözü geçen 
arsalar yönetmelikte belirtilen şekil ve esaslar dahi
linde ve tespit olunacak bedellerle kendilerine arsa 
verilmesi gerekenlere dağıtılır» hükmü var. Şimdi 
25 inci maddeye baktığımızda, «Her ne sebeple olur
sa olsun, bu kanun hükümlerince arsa tahsis edi
lecek kimselerin yoksul veya dar gelirli olması, ken
disinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun 
herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya mü
sait arsa veya herhangi bir yerde evi olmaması» de
niyor. 

ıBu önergeyi verirken bu, kanunda arsalar için 
müsait; ama başka konutu olanlar da istifade ede-
'bilir şekli doğmasın diye.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HSMAİL 
SAFA GİRAY {İstanbul) — O madde yaşıyor, o 
madde var. 

MÜNİR SEVİNÇ ı(Devamla) — Arsalar için var 
da konut için de bu maddede geçmesinde fayda var 
umuduyla verdik. Takdir sizlerin. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet bulunduğu yerden 
önergeye niçin katılmadığı, konusunu kısaca açıkla
yabilir. 

Buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Muhterem milletvekil
leri, kanunun sosyal amacının sadece mevcut olan 
11 000 evin satışından ibaret olduğunu düşünmekle 
başlıyor buradaki farkımız. 

Kanunun sosyal amacı, eğer kanunun ilk orijinal 
şekline dikkat ederseniz, evleri maliyetinden ucuz*. 
vermek değildir; yoksul vatandaşların alabileceği ev
ler yapıp maliyetine yahut değer fiyatına satmaktır. 
Ancak, enflasyonun varlığı içinde bu değer fiyat ya
hut maliyet, bu evlerin satılmasını engellemiştir ve 
bugünkü problem ortaya çıkmıştır. 

Kanunun asıl sosyal amacı, gecekondu yapmak 
durumunda olan insanlarımıza daha düzgün evler ya
pıp verebilmektir ve bir fonu yaşatmaktır bunu ya
parken. Yani mütemadiyen her sene devletten para 
alarak yahut sayın arkadaşımız bahsetti, «Devlet 
Planlamanın yıldan yıla verdiği 4-5 milyarın içinde 
kalmıştır bu olay» gibi, mütemadiyen devletten pa
ra alarak yeni evler yapmak değil, yapıp bedava 
vermek değil; belli bir fonla belK miktarda evi yap
tıktan sonra bunları elden çıkarıp, aynı evi tekrar ya
pabilecek güçte bu fonu yaşatmaktır. Kanunun esası 
sosyal amacı budur. 

Yalnız bu evleri devrederken ucuzluğu sağlaya
cak bir şey yapmıştır kanun, o da faizi düşük tut
muştur. Aslında 1966'lı yıllara giderseniz, yüzde 5, 
bugünkü göründüğü şekilde düşük bir faiz de değil
dir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeyi niçin kabul 
etmediğiniz konusuna geliniz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Bu sebeple kabul etmi
yorum efendim. Bunları anlatmak durumunda kal
dım. 

O bakımdan, kanunun esas sosyal amacını sağla
mak arzusunda isek yeni evler yapabilmemizi sağla
yacak, bu fonu yaşatmamızı sağlayacak bir duruma 
sokmamız lazım, fonksiyonel hale getirmemiz lazım. 

Getirdiğimiz maddenin amacı budur efendim. 
' MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) ^^Sayın Bakan, 

bir de 20 yıl satamaz demiştim efendim. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Takyit koy
mak daima çok kötü neticeler vermektedir, öyle bir 
takyidi koymamakta çok büyük fayda var. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge redde
dilmiştir. 

Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza arz ediyo
rum: 1 inci maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza •sunuyorum". Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Ta

sarının tümünü kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Bakan, tasarının kanunlaşması vesilesiyle 
söz istemektedirler, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMA
İL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; yıllardan beri enflasyon" ortamı 
içerisinde çalışması ötomatikman engellenmiş bulu
nan bir fona hayatiyet kazandırdığınız için - bu 
kanunu kabul etmekle - çok teşekkürler ederim. Ha
yırlı olsun efendim. (Alkışlar), 

BAŞKAN — Gündemimizde görüşülecek başka 
konu kalmamıştır. 

Sözlü soruları ve 5.6.1984 tariMi Gelen Kâğıtlar
da yayımlanan ve basılıp dağıtılmış bulunan 64 ve 
68 sıra sayılı kanun tasarılarını sırasıyla görüşmek 
için 7 Haziran 1984 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.45 

• * • 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

75 İNCİ BİRLEŞİM 

6 . 6 . 1984 Çarşamba 

Saat : 15.00ı 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Mersin İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

2. — İzmir. Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Balanından sözlü^soru önergesi (6/87) 

3.. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diya
net İşleri Başkanlığının bazı faaliyetlerine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

5. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
köy imamı kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, in
şaatı durdurulan Diyarbakır Sigara ve İçki fabrika
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

7. — Urfa Milletvekili Osman Doğan'in, Atatürk 
Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve 3 Ar
kadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 8.7.1971 Tarih ve 1425 Sayılı Kanunla Eklenen 
1.6.1976 Tarih ve 2013 ve 28.4.1982 Tarih ve 2665 
Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Günde
me Alınma Önergesi (2/44) (S. Sayısı • 65) (Dağıt
ma tarihi : 4.6.1984) 

2. — Adana Milletvekili Ahmet Remzi Çerçi'nin, 
28.6.1966 Tarih ve 766 Sayılı Tapulama Kanununun 
49 uncu Maddesine Bir Fıkra ve Kanuna Bir Geçi
ci Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/83) (S. Sayısı : 66) (Da
ğıtma tarihi ; 4.6.1984) 

3. — 20.7.1966 Tarihli ve 775 Sayılı Gecekondu 
Kanununun 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/447) 
(S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 4.6.1984) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 65 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve 3 Arkadaşının, 5434 Sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 . 1 9 7 1 Tarih ve 1425 Sayılı 
Kanunla Eklenen 1 . 6 , 1976 Tarih ve 2013 ve 2 8 . 4 . 1982 Tarih 
ve 2665 Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi (2 /44) 

29 . 5 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve 3 Arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 
tarih ve 1425 sayılı Kanunla eklenen 1.6.1976 tarih ve 2013 ve 28.4.1982 tarih ve 2665 sayılı kanunlarla 
Değişik Ek 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» miz (2/44), Plan -
Bütçe Komisyonunca 45 gün içinde sonuçlandırılmadığından İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince doğrudan 
Genel Kurul gündemine alınmasını saygılarımla arz ederim. 

Cahit Tutum 
Balıkesir Milletvekili 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunla eklenen 1.6.1976 tarih 
ve 20İ13 ve 28.4.1982 tarih ve 2665 sayılı kanunlarla Değişik Ek 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Cahit Tutum Tülay Öney Feridun Şakir öğünç 
Balıkesir Milletvekili fslanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Halil İbrahim Şahin 
DenMi Mıületvekiri 

Not : İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca Gündeme alınması, Genel Kurulun 30.5.1984 tarihli 72 nci Bir
leşiminde kabul edilmiştir. 
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GEREKÇE 

Memurluk statüsüne bağlı temel haklardan biri de emeklilik hakkıdır. Emeklilik hakkı, 1876 «Kanunu Esa
si» den beri Anayasaların güvencesi altındadır. Emeklilik ikramiyesi ise emeklilik aylığının bir tamamlayıcı-
sıdır. Bütün ömrünü Devlet hizmetinde geçirmiş bir kamu görevlisi için ikramiye, yeni başlayacağı hayata 
intibakını kolaylaştıracak önemli maddî bir imkândır. Ayrıca emeklilik ikramiyesi, kamuya uzun yıllar özveri 
ile hizmet sunmuş olmanın karşılıksız bırakılmayacağı inancını pekiştiren manevî bir teşviktir. Bu teşvikin et
kili olabilmesi, kişinin satın alma gücüne anlamlı bir katkı getirmesi ile mümkündür. 

Bugün ödenmekte olan emekli ikramiyeleri enflasyonun etkisiyle büyük ölçüde önemini yitirmiştir. Bu
günkü koşullarda en yüksek dereceden emekli olan bir memura ödenen ikramiye ile mütevazı bir konut edin
mek imkânsızdır. Teklif, ikramiye miktarlarının her derecede •% 50 artırmak suretiyle nispî bir ferahlama ge
tirmektedir. 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ CAHİT TUTUM VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı TC Emekti Sandığı Kanununa 8.7.1971 Tanîlı ve 1425 Sayılı Kanunla Eklenen 1,6.1976 Tarih ve 
2013 ve 28.4.1982 Tarih ve 2665 Sayılı Kanunlar la Değişik Kk 6 ııcı Maddesinin Birinci Fıkrasının 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunla eklenen 
ve 1.6.1976 tarih ve 2013 ve 28.4.1972 tarih ve 2665 sayılı kanunlarla değiştirilen ek 6 ncı. maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 6. — Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veya toptan ödeme yapılan as
ker, sivil tüm iştirakçilere her tam hizmet yılı için ek 4 üncü maddeye göre hesap edilecek aylık bağlanması
na esas tutarların birbuçuk katı ikramiye olarak verilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

» • ^ * > » I I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 65) 



Donem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 67 

2 0 . 7 . 1966 Tarihli ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 26 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm, Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor

ları. (1/477) 

T.C. 
Başbakanlık 27 . 4 . 1984 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 181101-1715103600 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.4.1984 ta
rihinde kararlaştuılan «20.7.1966 tarihli ve 7775 say ılı Gecekondu Kanununun 26 ncı Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerkçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

775 sayılı Gecekondu Kanunu Kamunun elindeki arsaların, gecekonduların ıslahı ve gecekondu yapımı
nın önlenmesi maksadıyla, düzenli ve kontrollü bir şekilde kullanılmasını; yoksul ve dar gelirli ailelere Ba
yındırlık ve iskân Bakanlığı ve belediyelerin ucuz arsa teminini kiralık ve mülk konutlar inşa ettirilmesini ön
görmektedir. Ancak bu görevlerin gittikçe yaygınlaştırılması ve etkili bir şekilde yapılabilmesi için kaynak 
sağlanması ve mevcut fonların gittikçe güçlenerek imkânlarının artırılması gerekmektedir. Son yıllardaki fiyat 
artışları ve para değerindeki düşüşler fon kullanımlarının bu değişikliklere uydurulması, değer ye varlık hesap
lamalarının reel hale getirilmesi mecburiyetini getirmiştir. Arsanın konut maliyeti içindeki payının çok yük
sek oluşu ve teminindeki zorluk kamunun elindeki arazi ve arsaların mümkün olan ölçüde sosyal konut ya
pımı maksadıyla kullanılmasını gerektirmektedir. 

Söz konusu kanunun uygulamasında karşılaşılan darboğaz ve sorunlar göz önünde bulundurularak, ta
mamı üzerinde değişiklik çalışmaları yapılmakta ise de şimdilik ve acilen Kanunun 26 ncı maddesinde deği
şiklik yapılmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun 26 ncı maddesinde arsa ve binaların bedellerinin tespitinde maliyet değerinin esas 
olması, bu anlayışla tespit edilecek bedellerle arsa ve konutların başlangıca nazaran zaman kaybedilerek 
satışı ya da devri halinde, elde edilen parayla aynı miktarda arsa veya konut sağlanmasını mümkün kılma
makta, fonların zaman içinde varlık kaybetmesine, reel değerlerinin küçülmesine sebep olmaktadır. Bu sebep
le değer tespitinde arsalar için emsal bedelin binalar için ise arsa bedeline valiliklerince belirlenip Bayın
dırlıkve İskân Bakanlığınca onaylanacak rayiç bedelin eklenmesi esasının getirilmesi gerekmektedir. 

Maddedeki bu değişiklikle, bedellerin tespitinde bu değerlerin esas alınışı ödemede bir güçlük yaratmaya
cak, buna mukabil fonlar eksilmeden hizmetlerin aynı düzeyde, yürütülmesi sağlanmış olacaktır, öte yandan, 
şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına kolaylık sağlamak maksadıyla taksitle satrş esası da getirilmiştir. 

Ayrıca, 775 sayılı Kanun uyarınca yapılan konutlar bugünkü mevzuat hükümlerine göre kamu konutu ola
rak kullanılmamakta ve kamu konutu yapılması amacıyla kamu kuruluşlarına arsa tahsisi mümkün olama- , 
maktadır. 

Bu maddede yapılan değişiklikle; 
a) 775 sayılı Kanun uyarınca yapılan konutlardan gerekli görülenlerin ilgili kurum ve kuruluşlara satış 

veya devir edilebilmesi; 
b) Kamu konutlarının yapılması için kamuya ait arsa bulmakta güçlük çeken kamu kurum ve kuruluş

larına bu kanun gereğince elde edilen arsaların tahsis edilebilmesi, 
Temin edilmiş olacaktır. 
Madde 2. — Yürürlük hükmüdür. 

Madde 3 . — Bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini hükme bağlamaktadır. 

Bayındırlık tmar, Ulaştmna ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma 17 , 5 .1984 

ve Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/477 

Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Mille Meclisi Başkanlığınca 30.4.1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen «20,7.1966 
tarihli ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı», Ko
misyonumuzun 17.5.1984 tarihli toplantısında, Bayındırlık Bakanı 1. Safa Giray ile, ilgili 'Hükümet temsilcisi
nin de katılmasıyla görüşülmüştür, 

Bilindiği üzere, 775 sayılı Gecekondu Kanunu; kamunun elinde bulunan arsaların düzenli ve kontrollü 
bir şekilde kullanılmasını, yoksul ve dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa teminini öngörmektedir. Bu görev
lerin, yaygınlaştırılması ve etkili bir şekilde yapılabilmesi için kaynak sağlanmasını ve para değerindeki düşüş
lerin göz önüne alınarak mevcut fonların güçlenme imkânlarının araştırılmasını, yapılan konutların kamu ko
nutu olarak da kullanılmasının temini amacıyla kamu kuruluşlarına da arsa tahsis edilmesini, bu nedenle 775 
sayılı Kanun uyarınca yapılan konutlardan gerekli görülenlerin ilgili kurum ve kuruluşlara satış veya tahsis 
imkânlarının sağlanmasını temin etmektedir. 

Tasarının 1 inci maddesiyle 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 26 ncı maddesi değiştirilmek istenmekte
dir. Maddenin 1 inci fıkrasındaki sehven yazılan (dairesinde) kelimesi (dahilinde) olarak düzeltilmiştir. 
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Maddenin 2, 3, 4 üncü fıkralarında öngörülen hususlar kanun tekniği bakımından yönetmelikte yer alma
sı iktiza ettiğinden birleştirilerek tek bir fıkra halinde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin son fıkrasındaki (devrine) kelimesi (tahsisine) olarak düzeltilmiştir. 
Madde, yapılan bu düzenleme ve değişikliklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İbrahim Özdemir 

istanbul Milletvekili 

fiaşkanvekili 
Yaşar Albayrak 

İstanbul Milletvekili 

Sözcü 
Recep Kaya 

Bilecik Milletvekili 

Kâtip Üye 
Ay hm Uysal 

Çanakkale Milletvekili 
İsmail Saruhan 

Ankara Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Süleyman Koyuncugil 
MufraMim. 

Gaziantep Milletvekili 

Tevfik Bilal 
Hatay Milletvekili 

Hayrettin Elmas 
İstanbul Milletvekili 

Arife Necla Tekinel 
Istaabül Milletvekili 

Işılay Saygın 
İzmir Milletvekili 

Mehmet Üner 
Kayseri Milletvekili 

Altınok Esen 
Konya Milletvekili 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu Milletvekili 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No, : 1/477 
Karar No. : 23 

31.5.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

^Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından 27.4.1984 tarihinde Tür
kiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına sunulan «20.7.1966 Tarihli ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 26 
ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ve Ön havalesi uyarınca Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm (Komisyonu metni esas alınarak, Komisyonumuzun 31.5.1984 günlü 30 uncu birleşiminde Hü
kümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

'Bilindiği • gibi, 20.7.1966 tarih ve 775 sayılı Kanun; gecekonduların ıslâh edilmesi, gecekondu yapımı
nın önlenmesi, yoksul ve dar gelirlilere ucuz arsa, mülk ve kiralık konut teminini öngörmektedir. Söz konusu 
kanunda, bu hizmetler için bir fon kurulması hükmü de yer almaktadır. Kanun, bu görevlerin yaygınlaştırıl
ması ve etkili bir şekilde yapılabilmesini sağlamak için, mevcut fonların güçlendirilerek, imkânların artırılma
sını da öngörmektedir. Ancak, son yıllardaki düşüşler, fon kullanımının bu değişikliklere uydurulması, değer 
ve varlık hesaplarının redl hale getirilmesi mecburiyetini getirmiştir. 

Tasarı ile, söz konusu hizmetlerin eksiksiz ve tam bir şekilde yerine getirilmesi ve işlemez hale gelen fo
na yeniden işlerlik kazandırılmak istendiği anlaşılmaktadır. 
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Tasarının görüşlüimesi sırasında söz alan üyeler; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yaptırılan 
sosyal konutların satışı, satış şartları, saltış sırasında halen içinde bulunanlara öncelik ve kolaylık sağlanması, 
konutların rayiç bedellerinin tespiti, taksMe satışlara vade farkı uygulanmaması ve konutların satışına kadar 
şu anda içinde oturup da kira süreleri sona erenlerin tahliyesine gidilmemesi (gibi konular üzerinde görüş 
belirtmişler ve Hükümet Temsilcisinin yaptığı açıklamadan sonra tasarı (benimsenerek Bayındırlık, fmar, 
Ulaştırma.ve Turizm Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Bayındırlık, îmaır, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metninin Çerçeve 1 inci Maddesi ile değiştirilen 26 
ncı Maddenin son fıkrasında yer alan «..esaslar yönetmelikle belirlenir.» ibaresi, «..esaslar Bayındırlık ve 
fskân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.» olarak değiştirilmiş, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 
2 ve 3 üncü maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Ahmet Şamil Kazokoğfu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

îmzada bulunamadı 

Fikret Ertan 
îzmir 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Hadar Özalp 
Niğde 

-

'" i 

t 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Aydın Güven Giirkan 
Çekimserim 

Antalya 

ilhan Aşkın 
Bursa 

Mustafa Kani Bürke 
Çekimserim 

Denizli 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İbrahim, FeVzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
ıtzmîr 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

, 

\ 

> 

Sözcü 
Ataattin Fırat 

Muş 

M. Fenni tslimyeli 
Balıkesir 

Onural Şeref Bozkurt 
Çekimserim 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
1 inci maddeye karşıyım 

Diyarbakır 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

tmzada bulunamadı 

Tülay Öney 
Çekimserim 

İstanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

îmzada bulunamadı 

H. Barış Can 
Sinop 

Enver özoan Ferit Melen 
Tokat Van 

îmzada (bulunamadı tmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TBKLÎF ETTİĞİ METİN 

20.7.1966 Tarihli ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 26. — 25 inci maddede sözü geçen arsalar, yönetmelikte belirtilen şekil ve esaslar dairesinde ve 

tespit olunacak bedellerle, kendilerine arsa verilmesi gerekenlere dağıtılır. 
Bu bedellerin tespitinde; 
Arsaların tahsis veya satış yılındaki emsal 'bedeli; yol, meydan, park, çocuk bahçesi, otopark, yeşil saha, 

okul, maibet ve benzeri genel hizmetlere ayrılan saha kaybı; harita, plan, aplikasyon, yol, kaldırım, kanali
zasyon ve su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesislerinin satış yılındaki resımî birim fiyatlara göre tespit edile
cek bedeli dikkate alınır. 

Bayındırlık ve İskân (Bakanlığınca hibe şeklinde bilfiil yapılan veya yaptırılan kamu hizmetleri veya bu 
maksatla belediyelere yapılan yardımlar dolayısıyla, bu hizmetler için hesaplanan bedel, yardım miktarı 
kadar düşürülebilir. 

Şahıslara veya kamu kurum ve kuruluşlarına bina satışları halinde, yukarıdaki hükümlere göre tespit 
edilen arsa /bedeline, binanın Valilikçe belirlenip Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onaylanacak rayiç be
deli de eklenir. 

Binalar ve konutlar, Valiliklerin teklifi üzerine, bu bedelin yüzde yirmibeşi (% 25) peşin olarak yatırıl
mak ve vade farkı alınmak kaydıyla taksitle de satılabilir. 

Şahıslara veya kamu kurum ve kuruluşlarına, arsaların ve binaların satış veya devrine dair esaslar yönet
melikle belirlenir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarifemde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 27.4.1984 
T._ Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
1. K._ Erdem 

Devlet Bakanı 
S, N, Türel 

Devlet Bakanı V. 
A,. Tenekeci 

İçişleri Bakanı 
i4. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı V. 
AA M. Yılmaz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H, Ct Aral 

Devlet Bakanı 
K Oksay 

Devlet Bakanı 
A,_ Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Mt N.. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
/. S._ Giray 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A._ M,. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
K. Oksay 

Milî Savunma Bakanı 
Z.. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V._ Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Kültür ve Turizm Bakamı 
M. Af, Tasçıoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V.. Atasoy 

Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
# . # . Doğan M. Kalemli 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞt 

METİN 

20.7.1966 Tarihli ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
nun 26 ncı Maddesinin Değiştinümıesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 
26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 26. — 25 inci maddede sözü geçen arsa
lar yönetmelikte belirtilen şekil ve esaslar dahilinde 
ve tespit olunacak bedellerle kendilerine arsa veril
mesi gerekenlere dağıtılır. 

Arsa ve binaların halihazır durumları ile şahıs
lara veya kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis veya 
satışları valiliklerince tespit ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığınca onaylanan emsal bedel üzerinden ya
pılır. 

Binalar ve konutlar, valiliklerin teklifi üzerine, bu 
bedelin yüzde yirmibeşi (% 25) peşin olarak yatırıl
mak ve vade farkı alınmak kaydıyla taksitle de satı
labilir. 

Şahıslara veya kamu kurum ve kuruluşlarına, ar
saların ve binaların satış veya tahsisine dair esaslar 
yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

7 — 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

20.7.1966 Tarihü ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
nun 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanım 

Tasarısı 

MADDE 1. — 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
nun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 26. — 25 inci maddede sözü geçen arsa
lar yönetmelikte belirtilen şekil ve esaslar dahilinde 
ve tespit olunacak bedellerle kendilerine arsa veril
mesi gerekenlere dağıtılır." 

Arsa ve binaların halihazır durumları ile şahıslara 
veya kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis veya sa
tışları valiliklerince tespit ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığınca onaylanan emsal bedel üzerinden ya
pılır. 

Binalar ye konutlar, valiliklerin teklifi üzerine, bu 
bedelin yüzde yirmibeşi (% 25) peşin olarak yatırıl
mak ve vade farkı alınmak kaydıyla taksitle de sa
tılabilir. 

Şahıslara veya kamu kurum ve kuruluşlarına, ar
saların ve binaların satış veya tahsisine dair esaslar 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak yö
netmelikle belirlenir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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