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1. — 'Balıkesir Milletvekili Necat Tunçsi-
per'in, Balıkesir'de vuku bulan uçak kazasıyla 
ilgili gündem dışı konuşması 421:422 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
baritoğlu'nun, parlamentomuzda demokrasi 
mekanizmasının işleyişi konusunda gündem " 
dışı konuşması 422:424 

3. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer' 
in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. 
Vehbi Dimçerler'm Darvvin Nazariyesi ile ilgi
li görüşleri hakkında gündem dışı konuşması 
ve Mi'lllî Eğitim Gençik ve Spor Bakanı M. 
Vehbi Dinçerler)in cevabı 424:427 

4. — Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın, 
3.4.1985 tarihli 81 inci Birleşimde İstanbul 
Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, «Sen
dika, işçi hakları ve toplusözleşme uygula-

Sayîa 
maları» konusundaki gündem dışı konuşma
sına cevabı 427:429 

B) Tezkereler ve Önergeler 429 
ı 1. — Manisa Milletvekili Mustafa İzci' 
nin KİT Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/105) 429 

IV. — SEÇİMLER 430 
1. — KİT Komisyonunda açık bulunan 

1 üyeliğe seçim 430 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 430 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 430 
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 

in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevine son verilen kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 430 

2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
emekli maaşı ödeyen bankalar arasındaki 
farklı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 430 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
basında yer alan «Ordu - Hükümet işbirliği 
Seminerbne iliş'kin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/294) 430 
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Sayfa 
4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 

'bazı şirketlere verilen, gemi kredilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3Ö1) 430-

5. — İzmir 'Milletvekili Işılay Saygın'ın, 
Buca'nın ilçe yapılmasına İlişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/302) 430 

6. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Ankara Belediyesi evlendirme memurlarından 
bazılarının laiklik ilkesine aykırı hareket et
tikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi 1(6/305) 430 

7. — Ordu 'Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Mushafları, İnceleme Kurulunun denetimin
den geçmeyen Kur'ariların satıldığı iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
'(6/306) 430 

TBMIM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kahramanmaraş MilIetveMılıi Rıfat Blayazıt, Ana»-

yasamıza ve temel kanunlara ters düşen propaganda
lar, 

İstanbul Milletvekili Feridun Ş>kir Öğünç, sen
dika, işçi hakları ve toplu sözleşme uygulamaları, 

Kars Milletvekili Aziz Kaygısız da İğdır entegre 
pamuk tesisleri, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ipliği it

haline ve üretimine ilişkin »(6/298) sözlü sorusuna, 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, 

îstaribul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Zürih 
Başkonsolosluğu için kiralanan binaya ilişkin (6/304) 
sözlü sorusuna, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz, 

Îstaribul Milletvekili Feridun Şakir ögünç'îün, ko
misyonlarda bulunan bazı kanun tekliflerinin 'günde
me alınmadığına ilişkin '(6/320) sözlü sorusuna da 
TBMM Başkanvekili A. Halim Araş, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Adana Milletvekili Nuri Korfcmaz'ın (6/279), 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/301) ve 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un '(6/305), (6/30'6) 

sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından; 

Sayfa 
IVI. — KANON TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 430 

İ. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu' 
nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 
178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/1Ö2) '(S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) 430 

2. — 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umu
mî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alı
nacak Tedbirler ile Yapılacak' Yardımlara 
Dair Kanunun 'Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna 3 Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, 'İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları ı(l/548) (S. Sa
yısı : 271) ;43Q:439 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/290) 'sözlü so> 
ru önergesi, mehil verildiğinden; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294) söz
lü soru 'önergesi, son sahibi ve ilgili bakan Genel ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın (6/302) sözlü 
soru Önergesi de soru sahibi görevli bulunduğundan; 

Ertelendiler. 

Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/1Ö2) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye. 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden erte
lendi. 

Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadı
ğından, 4 Nisan 1985 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İçel Kırklarel 

Durmuş Fikri Sağlar Cemal Özbilen 

I. — GEÇEN TUjTANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

44.1985 Perşembe 

* Tasarı 
1. — Finansal Kiralama Kanunu Tasarısı (1/679) 

(Adalet; Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
•geliş tarihi : 3.4.1985) 

Teklifler 
• 1. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; 
6136 Sayilı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler. Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/222) (Millî Savunma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.4.1985) 

2. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arikan 
ve 4 Arkadaşının; 25.8.1971 Tarih 1475 Sayılı İş Ka
nununun 29.7V1983 Tarih 2869 Sayılı Kanunla Deği
şik 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/223) (Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.4.1985). 

3. ^- Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan 
ve 4 Arkadaşının; 17.7.1964 Tarih 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 49 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi '(2/224) (Sağlık ve Sos
yal işler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.4,1985) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan 
ve 3 Arkadaşının; 14.7.1965 Tarih 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun Değişik 104 üncü ve 108 inci 
Maddelerinin Bazı Bent ve Fikralarının Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi (2/225) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa ıgeliş tarihi : 3.4.1985) 

Rapor 
1. _ 5.4.1983 Tarihli ve 2813 Sayılı Telsiz Kanu-

nununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sa
yısı : 272) (Dağıtma tarihi : 4.4.1985) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ledin Barlas 
KÂTİP ÜYELER : Saffet Sakarya (Çankın), Durmuş Fikri Sağlar (tçel) 

BAŞKAN — Türküye Büyük Millet Meclisinin 82 
nci Mrİeşim&nli açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Balıkesir Milletvekili Necat Tunçsiper'in, 

Balıkesir'de vuku bulan uçak kazasıyla ilgili gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bugün Balıke
sir'de müessif bir uçak kazası olmuş, uçak şehrin 
içerisinde bir semte düşmüştür; bazı vatandaşlarımızı 
kayibeöıiiş olmanın üzüritüsü içerisindeyiz. 

Sayın İçişleri Komisyonu Başkanı Necat Tunç-
siper 'bir taziyet konuşması yapacaktır. 

Buyurun Sayın Tunçsiper. 

NECAT TUNÇSÎPER '(Balıkesir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bugün, 4 nisan 1985 per
şembe günü, seçim çevrem olan Balıkesir'de elim bir 
kaza vuku bulmuş, bir askerî uçak şehrin yerleşim 
merkezlerinin kesif olduğu bir 'bölüme, Marangozlar 
Sitesinde Marangozlar Lokalinin üzerine düşmüş; ilk 
'belirlemelere göre 16 ölü ve ibunun 'birkaç katı kadar 
ağır' yaralı meydana gelmiştir. 

Sabah saatlerinde meydana gelen bu kazadan 
sonra olay yerinde yangın çıkmış; Marangozlar Si
tesinde tiner, tutkal, 'boya, sunta gibi yanıcı ınadde-
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•terin, 'bulunması dolayısıyla yangın adamakıllı büyü
müştür. Gerek askerî birliklerin ve gerekse Balıkesir 
ve çevre ilçelerin itfaiyeleri yangını söndürme gay
reti içerisinde büyük uğraş vermişlerdir. 

Biraz evvel aldığımız habere göre, yangın kont
rol a'ltına alınmış, çok yakında bulunan Gümüşçeşme 
Mahallesi tamamen boşaltılmış, Marangozlar Sitesi 
ve çevresi emniyet kordonu içerisine alınmış; ancak 
Marangozlar Sitesinin tepesi delinip, içeride mahsur 
kalanların hayatta olup olmadığı tespit edilememiş
tir. 30'u aşkın kaybımız olacağını tahmin ediyoruz. 
Büyük bir maddî kayıp ve büyük bir inşan kaybı 
karşısında derin teessürümüzü 'huzurunuzda ifade et
mek istiyorum. 

Uçağın pilotlarından 1 tanesi şehit olmuş, TRT 
haberine rağmen diğer 2 nci pilot kurtulmuş, hafif 
yaralarla kazayı atlatmıştır. 

Ebediyete, intikal eden aziz şehidimizin ve ebe
diyete intikal eden Balıkesirli hemşerilerimin derin 
acılarını paylaşıyoruz. 

Hükümetimizin bu kazadan sonra meydana ge
len maddî zararı telafi hususunda, keza esnafın za
rarlarının hafifletilmesi için Halk Bankasına olan 
borçlarının ertelenmesi hususunda gereken hassasi
yeti göstereceğine yürekten inanıyorum. 

Ebediyete intikal eden şehidimizin ve hemşerile
rimin huzurunda teessürlerimi ve üzüntümü yüce 
Mecliste bir defa daha dile 'getirmek istiyorum ve 
saygılarımı ifade ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçsiper. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, bu ko
nuda hükümet izahat verme ihtiyacını duymaz mı? 
Bir milletvekilinden duyuyoruz hadiseyi, hükümete 
düşmez mi bu görev? (ANAP sıralarından «İçişleri 
Komisyonu Başkanı konuştu» sesleri) 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Hükümet sözcüsüne 
düşer. 

2. — lErzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu'nun, 
parlamentomuzda demokrasi mekanizmasının işleyişi 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoglu'nun, par
lamentomuzda demokrasi mekanizmalarının işleyişi 
konusunda gündem dışı söz isteği var. 

'Buyurunuz efendim. 
FENNİ 1SLİMYEL1 (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, bir önerge takdim ettim efendim bu konuda, 
'lütfedersiniz... 

BAŞKAN — önergeyi işleme koyamıyoruz efen
dim. 

FENNİ ÎSL'lMYELt (Balıkesir) — Saygı duruşu 
için bir önerge takdim ettim. Sebebini lütfeder misi
niz efendim? 

BAŞKAN — Sayın Islimyeli, bu önergenizi Baş
kanlık Divanına sunacağız, oradan verilecek karara 
göre işleme koyacağız efendim. Bugün işleme koya
mıyoruz. 

FENNİ İSL1MYEL1 (Balıkesir) — Bunun karara 
iktiran edecek bir tarafı yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, saygı duruşu yapılmıyor mu efen
dim? 

BAŞKAN — Bugün için yok efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Yarın kıymeti kalmaz ki.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; ilk önce, vaki müessif 
kaza nedeniyle orada hayatlarını kaybetmiş hemşe-
rilerimizi rahmetle anarım. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Sen söyle, saygı duruşu de, kalkalım. Söyle yahu!.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda
hale etmeviniz efendim. İçtüzüğün 54 üncü madde
sinin 2 nci fıkrasını, sizleri tatmin için okuyorum: 
«Genel Kurulun saygı duruşunu gerektirecek haller 
Başkanlık Divanınca kararlaştırılır.» 

önergeyi Başkanlık Divanına sunacağız, Divan 
karar verdiği takdirde, gelecek oturumlarda gündeme 
getirilecektir. 

Buyurunuz, devam ediniz Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sözlerime başlamadan önce, 2 300 yıl önce Aristo 
tarafından söylenilmiş şu cümleyi takdim edeceğim: 
«Çoğunluğun mutlak hâkimiyetine dayanan bir de
mokrasi, demagogların meydana getirdiği bîr demok
rasidir. Çünkü, kanunların hükmedemediği bir yerde 
bu yoldan demagoglar türer; öte yandan halk, bin 
başlı bir ejderha kesilir.» 

İkincisi, sosyal demokrasinin temsilcisi ve filozo
fu Maurice Duverger der ki; «Eğer siz, sınıflar ara
sında denge kuramazsanız, ekonomik demokrasiyi 
sağlayamazsınız, dürüst, faziletli devlet adamlarını 
devletin başına getiremezsiniz, sınıflar arasında den
ge bozulur, hatta devletin hayatı tehlikeye girer.» -

Bugün bizler en çok demokrasi mekanizmasının 
işlemeyişinden tedirgin olmaktayız, özellikle halk ya-
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rarını gözetmeyen yasaların çıkarılışı ve yasa tasarı
larının görüşülmesi sırasında bu tedirginliğimiz art
maktadır. Gerçi, demokrasiye geçiş döneminde ol
duğumuzu kabul eder ve söyleriz; ama henüz Mec
lisimizin İçtüzüğünü bile bizler yapmış değiliz. 

Geçiş dönemimizdeki koşullar ibizlere, ulus yara
rını düşünmek suretiyle konuları en geniş surette şu 
mukaddes kürsüden gündeme ve kürsüye getirmeye 
engel değil ve fakat, sanırım Meclis içtüzüğümüzü 
en demokratik şekilde bizler yapsak bile, bu Mec
lisimizde demokratik koşulları bulamıyoruz, önce 
şunu arz edeyim ki, bahse konu meclis içi tüzüğü
müzü bile demokratik içerikte yapabileceğimize gü
venim yok. Neden yok? Anlatayım : 

Şu yüce Mecliste çalışmaya başladığımız sü
reden beri görüyor ve izliyoruz ki, iktidar partisi 
katı bir disiplin içinde sanki illa da her konuda ken
di çoğunluğunu kanıtlamak arzusundadır, sermaye . 
etkinliğini artırmak eğilimindedir. Bir partinin iç 
bünyesi itibariyle bir bütünlük görüntüsü vermesini 
övgüyle karşılıyorum; fakat Meclis içi çalışmaların
da, özellikle yasa görüşmeleri sırasında, hele hele 
maddelere geçiş ile yasanın tümü için oylamalar dı
şında; yani maddeler görüşülürken böyle bir katılık 
içine girmesini anlayamıyorum. Böyle bir disipline 
bendeniz «Bağnazlık» diyorum. Zira, akıl akıldan 
üstündür. Bir madde görüşülürken, «Bârika-i hakikat 
müsademe-i efkârdan çıkar» sözüne de itibar etmeye
rek, demokratik bir düzen içinde olduğumuzu hiçe 
sayıp, hatta «Islamda meşveret sünnettir» sözüne 
de itibar etmeyecek şekilde bir nokta ve virgül değiş
tirmeme katılığını göstermeyi anlayamıyorum. 

Soruyorum: Siz bu yasa taşanlarını hazırlayan
lara kendi aklınızdan, kendi vicdanınızdan çok mu 
inanıyor ve güveniyorsunuz? İnanın veya güvenin; o 
başka konu. Meşveret edilerek akıl için doğru olanı 
bulmaktan niçin çekiniyorsunuz veya bu yolu ni
çin tıkıyorsunuz? Yasa tekliflerinin içeriklerini gru
bunuzda müzakere ettiniz mi? Etmedinizse, millî ira
de bu satırlara ve bu Meclisin çalışmalarına nasıl 
yansıdı? 

Şurada «Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir» 
diyor. Bundan eğer siz, 3 kişi, 5 kişi yasa teklifi • 
hazırlasın ve bize de, müzakere etmeden asker gibi 
el kaldırmak görevidir, diye anlıyorsanız, yazıklar 
olsun millî iradenin bu şekil tecellisine. İstirham edi
yorum, yasa tekliflerinin hiç olmazsa maddeleri üze
rindeki önerilerimize biraz önem veriniz, kulak ve- I 
riniz. * I 

— 423 

4 . 4 , 1985 O : 1 

«Millî irade» sözü ilk defa Heyeti Temsiliye dö
neminde Mustafa Kemal Paşanın ağzından çıkmış, 
siyasî hayatımıza mal olmuştur. Birinci Büyük Mil
let Meclisinin seçimle gelen üyeleri de en iyi bir şe
kilde bu bilinç içinde olmuşlardır. Politik hayatımıza 
bir düstur olarak yerleşmiştir; ama ne çareki bazı 
devrelerde, bazı politikacılarımız «Millî irade» deyi
minde seviyeyi muhafaza edemeyerek, Atatürk'ün 
güzelim terimini ayağa düşürmüştür. Bu içeriğe po-. 
litikacılarımız eğer içten ve bilinçli olarak saygı 
duymazlarsa, millî iradeden söz etmemelidirler. 

Rahmetli Atatürk'ün millî iradeden ne anladığını 
tekrarlamak yararlı olur sanırım: 

«Devletin ve milletin mukadderatında irade-i mil
liye amil ve hâkimdir. Ordu işbu irade-i millîyenin 
tâbi ve hadimidir.» (1919) 

«Milletin irade ve emeline uymayanların tali
hi hüsrandır, izmihlaldir.» (1923) 

Yüce Atatürk devamla; «Milletin karar ve emri, 
devletin ve milletin kaderinde hâkim ve yapıcıdır. Or
du bu millî emre bağlı ve onun hizmetindedir. Mil
letin kararına, emrine ve isteğine uymayanların so
nu hayal kırıklığı ve yok olmaktır» diyor. 

Yüce Atatürk millî irade prensibinin nasıl ger
çekleştirileceğini 18 Eylül 1923'te Meclise sunduğu 
Hükümet Beyannamesinin 6 ncı maddesinde şöyle 
açıklıyor: 

«Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim 
usulü, halkın kendi kaderine doğrudan hükmederek 
kendi kendini yönetmesi temeline dayanır.» Hele bu 
konuda hangi yaşa geliştirmesi yaptık? Halkın kade
rine hep holdingleri egemen kıldık. 

Sayın milletvekilleri, yeni bir devrin içindeyiz. 
Demokrasiye geçiş döneminin 1,5 yılı geçmiştir. Mec
lisimizde millî iradeye uygun demokratik süreç ge
çirdiğimizi söyleyemiyorum. Bizler siyasî kadrolar 
olarak yakın geçmişimizi inceleyip millî irade içe
riğinin ne anlama geldiğini iyi öğrenip, içtenlikle ve 
bilinçli olarak saygı duymaya mecburuz. Kendi kad
rolarımızda demokratikleşemezsek, düzenimizi de
mokrasiye yönlendirenleyiz. Kişiler ya da ekip hega-
monyasına değil, millî iradeye boyun eğer olmalı
yız. Bunun yolu, içimizde ve aramızda meşverete yer 
vermektir. Türkiyemizi zaman zaman tehlikelerin ku
cağına atanların millî irade prensibiyle âdeta alay 
eden, çıkarcı ve muhteris politikacılardan başkaları 
olmadığı görülecektir. Aklı ile vicdanını birlikte kul
lananlar her an esenlikte kalırlar, bilesiniz. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant- i 
oğlu, I 

3. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, MiM 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçer-
ler'in Darmn nazariyesi ile ilgili görüşleri hakkında 
gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in cevabı 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Sayın Turgut 
Sözer'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sa
yın Vehbi Dinçerler'in Danvin nazariyesi ile ilgili 
görüşleri hakkında gündem dışı söz isteği var. 

Buyurunuz Sayın Sözer. (HP sıralarından alkış
lar) 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Değerli Başkan, 
Sayın milletvekilleri; Türkiye'de bilim ve Atatürk il
kelerinin özü, temel amacı bugün sinsice tahrip edil
mek istenmektedir. Bunu söylerken, büyük ve asılsız 
ibir iddiada bulunduğumu sanmıyorum. İnanınız ki, 
bu sözlerimle bir gerçeği dile getiriyorum. 

İfade etmek istediğim şudur: Türkiye Cumhuri
yetinin, Türk Devletinin müspet bilimle yoğrulmuş 
hamurunda safsataya, geriliğe, çağdışılığa yer ollma- I 
dığı gibi, temelinde şahlanmış direniş yatan evrimin- I 
de ortaya çıkan bu devleti hiç kimse, hangi gücü I 
taşırsa taşısın, geriye çekme kudretini haiz değildir. 
(HP sıralarından alkışlar) Ama ne var ki, bu iktida
rın Sayın Millî Eğitim Bakanı; Cumhuriyet devrinin 
okullarında eğitim görmüş, yetişmiş bir bakanı, Tür- I 
kiye'yi çağdaş bilimden, rasyonel çizgiden, muasır I 
medeniyet hamlesinden alıkoymaya çalışmaktadır. I 

21 inci yüzyıla girerken, 1980'li yıllarda Türkiye' 
nin karşı karşıya kaldığı esef verici olay budur. Ne- I 
dir bu olay? Gazetelerde okumuşsunuzdur, izlemişsi
nizdir; Sayın Millî Eğitim Bakanı, çağdaş olmadığına I 
inandığım davranışıyla bilim âlemine, bir başka ifa- I 
deyle, çağdaş medeniyete kafa tutmak ve böylece tes- I 
pit edilmiş gerçekleri saptırmak inadına düşmüştür. I 

Yaklaşık 2 asırdan ben bu taassubu kilise mensup- I 
lan ve bazı kişiler sürdürmeye çalışmıştır. Şu var ki, I 
bunların hiçbirisi gerçeği tersyüz edememişler, bu I 
gericilik batağında çırpınıp durmuşlardır, ve bilim, I 
müspet bilim olarak yoluna devam etmiştir. I 

Şimdi, Doğunun ileri kalesinde bir aslan pençesi I 
gibi Avrupa'ya uzanmış Atatürk Türkiye'sinde, o I 
Avrupayla yarışmaya azimli memleketimde, Millî I 
Eğitim Bakanı olmuş bir zat çıkıyor ve «Danvin I 
Teorisi kanun gibi takdim edilmesin» diyor. Görü- 1 
lüyor ki, Sayın Millî Eğitim Bakanı, Atatürk'ün ölü
münden neredeyse yarım asır sonra, tıpkı bir lisyan | 

gibi, muhteşem o büyük inkılabını sarsmaya çalışı
yor. 

ı Sayın Millî Eğitim Bakanı her şeyi istediği gibi 
yapacağını sanarak, millî eğitim yapısında istediği 
değişikliğin arzusuna göre olacağını düşünerek at 
koşturmayı yeğ görüyor. Onu destekleyen, bu yolda 
teşvik eden, mektup yazan, telgraf çeken Atatürk 
karşıtı kişiler olabilir, bu konuda çevresine aldığı 
uzmanlar ve ona bu yolda yol gösteren kişiler bulu
nabilir, bizzat Sayın Millî Eğitim Bakanı geldiği ör
gütten aldığı ilhamla, yetişmeyle bu görüşlere inana
bilir; ama bir gerçek var ki, çağımızda ırmakları ters 
döndürmek asla mümkün değildir. Bundan sonra da 
bu ters döndürmenin yapılacağına ve başarılı olaca
ğına inanmıyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ne diyor Millî Eğitim Bakanı? 

«Charles Danvin'in evrim teorisine kanun gibi yer 
.verilmesin ders kitaplarında. Müdahaleler gösteriyor 
ki, bu teorinin bu seviyede münakaşası, ayrıca, kırıcı, 
şaşırtıcı, ilme güveni sarsıcı, hatta ilimle dinî görüş
lerin çatışması fikrini ima ettiği sonuçlarını doğur
muştur.» 

Sayın milletvekilleri, Türk inkılabı neredeyse 70 
yıla varacak, Danvin Teorisi de 1,5 asrı devirmiş bir 
müspet iilim gerçeği olarak 5 kıtanın bütün üniversi
telerinde, toplumlarında artık tartışılmıyor ve bir 
gerçek evrim olmuşu olarak kabul ediliyor. Türkiye ' 
de de 1980'li yıllara vardığımız, 21 inci yüzyıla ayak 
bastığımız bu dönemde ne gerek vardı bir millî eğitim 
bakanı tarafından böyle bir tartışma açmaya? Benim 
güzel Türkiyem için bu tartışma bize ne sağlayacak 
sayın milletvekilleri, söyler misiniz? 150 yıldan beri 
artık kilisenin dahi, müspet bilim sahibi İstem din 
çevrelerinin bile tartışmaya gerek duymadığı bu ger
çeği tersyüz edip, 1985 Türkiye'sinde bir gündem 
maddesi halinde ileriye sürmek halkıma ve benim 
Türkiyeme ne kazandıracaktır, söyler misiniz? Mil
lî Eğitim Bakanının bu çok büyük hatası bağışlana
bilir mi? 

Burada sayın milletvekilleri, yeniden bir Danvin 
Teorisi tartışmıyoruz. Çünkü, Amerika'yı yeniden 
keşfe çıkmadık. Olan ve saptanan bir bilim gerçeğini • 
ben burada bir kez daha dile getirmeye çalıştım. Ar
tık çağdaş bir ülkede bu teori tartışılmıyor. Siz, is
ter Sayın Millî Eğitim Bakanının yanında olur beni 
suçlarsınız, iki asra yaklaşık bir süredir artık öne
mini yitirmiş, gerçeği ortaya çıkmış bir olguya «Ha
yır» deyip, Türkiye'yi yeniden bir ortaçağ ülkesi ilan 
edersiniz; o sizlerin 'bileceği bir iştir; Ama çağdaş 
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Batı ülkelerine yüzümüzü çevirdiğimiz zaman, Sayın 
Millî Eğitim Bakanıyla birlikte hepimizin yüzlerinin 

* kızaracağını hiçbirinizin unutmamasını istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, bundan yüzyıllarca önce Ni-

şapur Medresesinde Ömer Hayyam ile Gazalî arasın
da olan tartışmaya benzer olaylar yeniden o kafalar-
ca gündeme getiriliyor. Sayın IMillî Eğitim Bakanının 
kişisel olarak bir bilimsel teorinin doğruluğuna ka
rar verme gücü ve yeteneği var mı? Haydi diyelim 
bu teori üzerinden yeni bir teori geliştirdi. Bu geliş
tirdiği teoriyi dünyanın hangi müspet bilim kurum
larında ve üniversitelerinde hangi kurullarla ve han
gi ölçülerle savundu ve ispat etti?. 

Yapma Sayın Millî Eğitim Bakanım ve benim 
güzel ülkemi dünyaya rezil etme ve güldürme. Senin 
t>u hakkın, o makama hangi koşullarla gelirsen gel, 
böyle iddiayla çıkmaya yetmez. Çünkü, bilim bilim
dir ve hiçbir zaman bu derece büyük yanlışlarla bağ
daşmaz. (HP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Sayın Vehbi Dinçerler'in akla, mantı
ğa aykırı olarak okullara gönderdiği rapor bizim 
için, çağdaş medeniyet için yüz kızartıcı olmuştur. 
Birkaç yandaş hocanın fikir yürütmesini sağlamakla 
kendini kurtarmış olduğunu sanıyor. Bunun hesabını 
Yüce Meclis Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba-
kanundan sormalıdır. Yoksa, yüce Atatürk'ün Başkent 
Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin al
nına şerefle yazdığı o sözü, «Hayatta en hakiki mür
şit ilimdir» sözünü iktidarın değiştirmesi gerekir. Siz
ler ya bunu yapacaksınız, ya da Sayın Millî Eğitim 
Bakanından hesap soracaksınız. Sizler gibi ben de 
milletvekiliyim. Uygarlığa inanmış olarak yüce Ata
türk'ün önünde başımı öne eğerek gezmeyi istemem 
ve düşünemem. 

Bu konu yüce Mecliste Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı tarafından cevaplandırılmalıdır. Bakan 
da olsa hiç kimsenin bizi, ulus olarak ortaçağa çek
meye gücü yetmez. Bir gün bunun hesabı sorulur, çok 
kişinin de yüzü kızarır. 

Milletvekili arkadaşlarım, çağdaş bilimin ve ger
çeğin yanında olalım. Hangi partiden olursak olalım, 
bu çağdışı girişimlerin hesabım hep birlikte soralım. 
Atatürk'e, uygarlığa bağlılık budur; müspet ilim yo
lu da buradan geçer. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözer. 
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MİLLİ EÖÎTtM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) —. Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya cevap mı 
vereceksiniz efendim? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM GENÇLÎK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBÎ DİNÇERLER ^İstanbul) — Evet efen
dim. 

IBAŞKAN — Buyurun, (ANAP sıralarından al
kışlar) " 

MİLLÎ EÖÎTIM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBÎ DİNÇERLER <!İstanbul) — Sayın Baş
kan, yüce Meclistin değerli üyeleri; yarın Talim Ter-
hiye Dairesi Başkanlığında programı şurada belli 
olan 'bir toplantı yapılacak. Bu toplantıya 15-20 civa
rında profesör, 50 civarında bdyoloji öğretmeni ve 
kitap yazarı ve de Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığımızın üst düzeydeki yetkilileri katılacaklar. 

Arkadaşımızın bugün konuşma yapması benim için 
bir şans oldu. Çünkü, yarın yapacağım konuşmanın 
hazırlığı içinde idim. Kendisine, bana burada yarınki 
düşüncelerimü şıimdliıdıen ifade etme fırsatını verdiği 
için özelikle teşekkür ediyorum, 

Şimdi, ibu mesele niye gündeme getirildi, kim gün
deme getirdi ve hatta niye buraya kadar geldi? Onu 
müsaade ederseniz kısaca tahlil edelim. 

Aslında bu iş 'bizim rutin işlerimizden birisidir. 
Millî Eğitim Bakanlığına senede 750 bini «aşkın ev
rak girip çıkmaktadır. Bunun İçinde kitap dağıtma, 
mütalaa sorma, mütalaa bildirme, öğretmen tayini, 
fikir ıteatisi gibi her çeşit mesele vardır. Birisi profe
sör, ikisi doçent üç kişilik 'bir ilim heyetinin yazdığı 
bir rapor var>; Şu rapordur ve sayın mdlletvekillerine da
ğıtılmıştır. Bu raporun üzerine Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı kısa bir not yazıyor. Müsaade eder
seniz son paragrafını arz edeceğim : «120 senedir fca-
nunlaşımamış bir teorinin...»* Çünkü, «Yerçekimi Ka
nunu» diyoruz da, «Evolüsyon Kanunu» veya «Dar-
win Kanunu» aUyemiıyoruz; hâlâ «teori» diyoruz, «man 
zariye» diyoruz, «model» diyoruz. «120 senedir ka-
nunlaşmamış bir teorinin karşısındaki görüşlerin de 
ders kitaplarında okutulmarnasının objektif ve ilmî 
olamayacağı da bizzat sade vatandaşımızın bile has
sasiyetle üzerinde durduğu «bir husus olmuştur.» Bu 
bizim 'tespitimiz, katirnayabilirsiniz. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

«Ekteki rapor, bu teorinin eksikliklerini ve karşı 
görüşlerin de okullarda okutulmasını savunmaktadır.» 
Darvvin Teorisinin değil; iki teorinin beraber oku-
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tulmasını savunan bir ilim raporudur bunun ekin
deki ve ben diyorum ki, «Raporun tetkiki 'ile lehte 
ve aleyhteki...» Yani iki "teori bir arada mı okutul
sun, yoksa yalnız Darvvin veya Evolüsyon teorisi mi 
okutulsun konusundaki mütalaalarınızı lütfen Talim 
Terbiye Dairesine bildirin. Yazdığımız bu kadar; ru
tin bir iş. Birdenbire ortalık karıştı; gazeteler, kitap
lar ve derken de yüce Meclise bu mesele geldi. 

Raporun yazarlarını müsaade ederseniz arz edi
yorum : Prof. Dr. Münip Yeğin, Doç. Dr. Adem 
Tatlı ve Doç. Dr. Edip Keha. 

Bu raporun arkasında 4'ü yerli, diğerleri yabancı 
70'i aşkın kaynak var. Bu yabancı kaynakların hepsi 
de 2 ayrı teoriyi teker teker .tartışıyorlar. 

Müsaade ederseniz yanımda bunlardan bazıları 
var, hiç olmazsa resimlerini size takdim etmek isti
yorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakanım, 
40 inci sayfayı da okur musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Ewim ku
ramı yüzyıllardur yalnız kendi başına evrim kuramı 
olarak Okutuluyor. Bazı okullarımızda bazı öğret
menlerimizin zaman zaman bunun karşısındaki ya
ratılış kurammı veya «Greation Theory» dedikleri 
şeyi de okuttukları vakidir; ama bir sistem haline 
gelmemiştir. 

Raporun yazarları diyorlar ki, «Evrim kuramı 
okullarımızda okutulmaya devam edilsin» Evrim ku
ramını konuşmuyor, tartışmıyor. Kendisine göre tar
tışıyor da, sonunda diyor ki, «Okutulmaya devam 
edilsin» Yani okutulmayı teyit ediyor. Arkadaşlarımı
zın söylediği gibi, ne hücum, ne kavga, ne gürültü, 
hiçbir şey yok. Yalnız diyor ki, «Yaratılış teorisi di
ye Batıda bilinen, okutulan birtakım teoriler var, 
onun yasağı kaldırılsın.» Türkiye'de o teori okutul
muyor, onun yasağı kaldırılsın, diyor. 

işin enteresan tarafı, bu teoride (Kitabın adı 
«Scıentıfıc Greentıonısm» Bu kadar iddialı ve uzun 
yıllardır da yazılan bir kitap) fosillere dayanıyor, bu 
teori de termodinamik kanuna dayanıyor, bu teori 
de Ozmos'a dayanıyor, bu teori bütün tabiî kanun
lara dayanıyor. Aynı aletleri kullanarak bu teori di
yor ki, «Anatürler birdenbire ve ansızın ortaya çık
mıştır» Öteki teori de diyor ki, «Hayır, hücre orta
ya çıkmıştır, her şey hücreden olmuştur» Bunu okut
muyoruz. Profesörler «Efendim lütfen onu da oku
tun, şunun okutulma yasağı kaldırılsın» diyorlar. Ra
por da bu; başka bir şey değil. 

Şimdi, eğer bunun okutulmasına arkadaşlarımız 
karşı ise veya konuşan sayın üyemiz karşı ise, ben 
şunu sorarım : Siz, fikri hür, vicdanı hür talebe böy
le mi yetiştirirsiniz? Yalnız bir tarafı okutup, öbür 
yasağı 100 yıl, 500 yıl daha devam ettirerek mi ye
tiştirirsiniz? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Dikkat buyurunuz, biz burada ilmî teorileri tar
tışmıyoruz. Biz, tezler, antitezler, karşı tezler, red
diyeler beraber okutulsun; hür bir demokratik ve 
akademik ortam doğsun, diyoruz. Niye korkuyorlar, 
niye bağırıyorlar? Ben anlayamıyorum; kusura bak
mayın. 

Buradaki görüş Anayasaya veya rejime aykırı bir 
görüş değil; yasaklanmış bir görüş de değil. Üste
likte, (şimdi geleceğim) 1981 senesinde öbür görü
şü nakzeden, işte, «Batı âlemi bunu yüzde 100 ka
bul etti, bizim yüzümüz kızarır» diyor; Batıda çık
mış bir profesörün eseri bu; sayın milletvekilinin ken
disine takdim edeyim, basına da vereceğiz. ABD'li 
Profesör Gish diyor ki, «Evrimsel doğmanın; yani 
evrim teorisinin rekabet ettiği yaratılış kavramı dış
lanarak yapılan katı ve tek yanlı öğretimimizle aka
demik hürriyet inkâr edilmiş, eğitim prosesi zarar 
görmüştür» Biz onu kaldıracağız. 

Profesör Gish yine diyorki; «Bu sağlıksız durum 
talebeye, menşein iki rakip teorisinin bütün delille
riyle takdim edilmesiyle düzeltilebilir, işte bu yol tek 
yönlü beyin yikama yerine, doğru eğitim yoludur.» 

Bizim inandığımız da budur. Bu profesörün gö
rüşüne katılıyoruz. Ayrıca, bir çırpıda karar verme
yelim diye de, şu raporumuzu «Öğretelim mi, öğret
meyelim mi?» diye 4 bin öğretmene gönderdik; so
ruyoruz. Yalnız milletvekillerimize değil, miİlete de 
soruyoruz. Müsaade edin millet de görüşünü ifade 
etsin. Teorileri değil, bir eğitim felsefesini tartışıyo
ruz. 

Yüce Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin savunu
cusu olan gençleri geniş görüşlü, hür düşünceli ye
tiştirmek mi Atatürkçülüktür, samimî olarak Ata
türk'e İnanmaktır; yoksa yasaklanmış birkaç teori
nin yasağını devam ettirmek mi? (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

işin enteresan tarafı, şimdi yüz kızartma meselesi 
ortaya çıktL Bir ilmî mesele konuşuyoruz. İşte şu
rada, arz etmek istiyorum; Fransa'da çıkmış bir ya
yın. 2 teoriyi de tenkit ediyor, içinde bakınız ne di
yor : \ 

1980 Haziranında ABD Başkanı Reagan. diyor ki, 
«Evrim teorisi hakkında ciddî şüphelerim vardır. 
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Okullarda yaratılışın tncil'deki tanımını da öğretmek j 
gerekir» Bunları ben demiyorum, Reagan diyor. Her
halde bizim tesirimizle de söylemiyordur. 

ALt RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Reagan 
büyük bir bilim adamı. 

M. TURAN BAYEZfl (Kahramanmaraş) — Onu 
da mı Amerika'dan kopya aldınız? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Devam buyurun efendim. 

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DINÇERLER (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim. 

Ayrıca, işte Fransa'da yayınlanmış Science Dergi
si. Onun içinde de bilgi var. Diyor ki, «Teksas'ta ev
rim teorisi okutulmuyor» Yani, öteki okutuluyor da, 
bu okutulmuyor. Biz diyoıuz ki, ikisi beraber okutul
sun. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Üçü de okutul
sun. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DINÇERLER (Devamla) — Üçü de oku
tulsun efendim; ama üçüncüsü yok yalnız. 

Şimdi efendim, lütfen şunu hatırlayalım : Mo
dern bilimin ışığı, yeri, beşiği olan ABD gibi bir ül
kede bütün bilgiler değerlendirildikten sonra, kosko
ca başkanları çıkıyor diyor ki, «Evrim teorisi hak
kında şüphelerim vardır» Kimsenin yüzü kızarmıyor; 
yalnız arkadaşımız, oraya giderse benim yüzümün 
kızaracağını zannediyor. Hiç zannetmiyorum, bu 
mümkün değil. 

Ayrıca Amerika'da «Institute for Creation Re
search» diye, yani «Yaratılış Araştırma Enstitüsü» 
diye yıllardır çalışan bir müessese var, hepsi profe
sörlerden kurulu, işte şu kadar kitap yazmış. Bu 
konuyu samimiyetle inceleyenleri, bu kitaplan oku
maya ve bilerek konuşmaya davet ediyorum. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Lehte de var, aleyh
te de var Sayın Bakan. 

MILLÎ EĞITIM GENÇLIK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DINÇERLER (Devamla) — ikisi bera
ber olsun efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) - Sizin aldığınız ra
por tek taraflı. 

MILLÎ EĞITIM GENÇLIK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DINÇERLER (Devamla) — öbürleri de 
var. Müsaade ederseniz, onu da anlatabilirim. 

Pekâlâ, şu tesadüfe ne dersiniz? «Bütün dünya ka
bul etmiştir, kiliseler bile kabul etmiştir. Bunun lafı 
olursa Ortaçağa gideriz, Atatürkçülüğe aykırı olu-
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MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DINÇERLER (Devamla) - Onu ayrı
ca sorarsanız, gündem dışı konuşma yaparsanız ce
vabını veririm efendim. 

Efendim, şimdi biz diyoruz ki, bütün öğrencile
rimizi, bütün hocalarımızı ve bütün ilgilileri okuma
ya, öğrenmeye davet ediyoruz. Ben şunu iddia edi
yorum ki, eğer sayın arkadaşımız şu bizim okuduğu
muz şeyleri bilseydi, inanın bu konuşmayı yapmaz, 
tam tersine bizi desteklerdi. Dolayısıyla kendisini de 
bir kere daha bunları okumaya, eski bilgilerini ye
nilemeye veya yenilerini ilave etmeye davet ediyo
rum. 

Biz belki bazı konularda tek taraflı yetiştik; ama 
müsaade etsinler çocuklarımızı akademik hürriyet 
ortamı içerisinde geniş görüşlü olarak yetiştirelim. 

Saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
4. — Devlet Bakanı Kâzım Okşayan, 3.4.1985 

tarihli 81 inci Birleşimde İstanbul Milletvekili Feri
dun Şakir Öğlünç'ün, «Sendika, işçi hakları ve top
lusözleşme uygulamaları» konusundaki gündem dışı 
konuşmasına cevabı. 

BAŞKAN — Devlet Bakam Kâzım Oksay, dün 
Sayın Feridun Şakir öğünç'ün sendikalar, işçi hak
ları ve toplusözleşmelerle ilgili yaptığı gündem dışı 
konuşmaya cevap vermek isterler. 

Buyurun Sayın Oksay. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Saym Başkan, sayın üyeler; dünkü birleşimde Sayın 
Feridun Şakir Öğünç, kamu toplu iş sözleşmelerin
den ve bu konudaki gelişmelerden bahsettiler. Takdir 
edileceği gibi, Sayın öğünç'ün bilgileri tek kanaldan 

ruz» diyen arkadaşımıza soruyorum» İşte Newsweek 
Dergisinin son- sayısı. Üstünde de «8 Nisan 1985» ya
zıyor. Bunu da ben mi yazdırdım? İşte buyurun* iki 
sayfalık makale var. Müsaade ederseniz burada oku
yayım. Bakınız ne diyor : «Danvin'e karşı olan ilim, 
Danvin ilmi hücum altında». Demek ki, kanun de
ğil, herkes de kabul etmemiş. Bunda bir şüphe yok. 

Şimdi efendim, kısacası, eğer «Hakiki mürşit ilim
dir» tezini savunuyorsak, işte şu gerçekleri; Batıda
ki gerçekleri, ilmî gerçekleri ortaya koymamız, hep
sini de talebeye öğretmemiz lazım. 

SURURI BAYKAL (Ankara) — Her sahada mı 
Sayın Bakanım? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
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geldiği için, çeşitli eksiklik ve yanlışlıklarla maluldür. 
önce bunları düzeltmek isterim. 

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Ku
rulu 1984 yılı içerisinde kurulmuştur. Bazıları ve Sa
yın öğünç bu kurulu yasa dışı ilan etmiştir. Oysa'bu 
kurul 1974 yılı programının amir hükmüne göre kurul
muştur. 1984 yılı geçiş programının altında, Sayın 
öğünç'ün katıldığım tabiriyle, ülkemizin en büyük ve 
yurtsever kuruluşlarından Türk İşin sayın genel sek
reterinin de hakan olarak 'imzasını taşımaktadır. 

|Hüküme!timiz haklı ve doğru bulduğu hu tedbirleri 
uygulamaya koymuştur. 'Bakanlar Kurulu kararla
rını yasal hır dayanak olarak mütalaa etmiyorsanız, 
buna ilave edecek bir sözümüz 'bulunmamaktadır. 
Geçmişte de hu neviden uygulamalar olmuştur. O za
man yasal idi de, bizim hükümetimize gelince mi ya
sal çerçevenin dışına taşıldı? 

Konfederasyonların toplu sözleşme yapma 'imkânı 
yokken 'toplumsal anlaşma yapıp sendikalarının elini, 
kolunu bağlayacak ve bunu bir haşarı olarak takdim 
edeceksiniz, 1984 yılında aynı teklifi yapacaksınız, 
hizmet sektöründe yüzde 30, sanayi sektöründe yüzde 
35 teklif edeceksiniz, hu yasal olacak; kamu işyerle
rini koruyucu bir tavır içerisine girince Anayasaya 
aykırılık iddiaları guddeme gelecek... Bu tavır, konu
yu politik hir mecraya dökmek gayesine matuftur. 

Sayın millietveMlllera, anahatlarıyla toplusözleşme 
düzenimizin karakteristik yönlerinden birkaçına kısa
ca temas etmek istiyorum. 

Bilindiği üzere Türk - İş, özellikle kamu sektörün
de teşkilatlanmıştır. 'Dolayısıyla kamu işyerleri ve söz
leşmeleri Türk - İşe bağlı sendika ve sendikacıları ya
kından ilgfilend'irmektedir. Maalesef kamu yöneticile
ri geçmişte gereken ihtimamı göstermedikleri için, 
kamu kesimi ücretleri hayli yüksektir. Özel sektörün 
'benzer işyerlerinde ise ücretler 'bazen asgari üqret se
viyesinde kalmıştır. Şüphesiz hu üzüntü vericidir. Sen
dikacılar 'buna rıza 'göstermişlerdir. Böyle bir meka
nizma, şüphesiz kamunun aleyhine işlemektedir. Zira, 
kamuda işçi devri özel sektördeki gibi fazla değildir. 
Bunu da normal karşılıyoruz. 

Sayın öğünç bizi, «Bırakınız yapsınlar, bırakınız 
geçsinler» anlayışı içinde çağdışı olmakla itham et
ti. Yukarıdaki görüşümüz ise, kendilerinin görüş ve 
inançlarına daha yakındır. Anlaşılan, milletvekili ola
rak benimseseler bile, sendikacı olarak fikrimizi haz
medemiyorlar; ama buradaki çelişmeyi de huzurları
nıza getirmek durumundayız. 

Muhterem milletvekilleri, toplusözleşme düzenimi
zin hir başka karakteristiği de işçilerin değil, sendi-
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kacıların geçmişte yönetime aşırı müdahalelerine im
kân veren maddelerin mevcudiyeti olmuştur. Bir ge
nel müdür, kendisine kafa tutan odacısının işine son 
vermek ya da sendikacılara rica ederek yerini değiş
tirmek zorunda ka'fmrştır. 'Sendikacılar kabul etme
diği için disiplin kurulu toplanamamış, suç işleyen iş
çi cezasını görememiştir. 

ISuç işleyen bir işçiye ceza verebilmek içinse, yi
ne 'sendikacıların istediği hir kişiyi terfi ettirmek mec
buriyetinde kalınmıştır. 

Arıza yapan b'ir tezgâhtaki işçinin bir diğer tezgâh
ta çalıştırılamadığı geçmişin yaygın örnekleri arasın
dadır. 

Yönetime müdahala eden işte bu gibi pürüzlerin 
ortaya çıkmaması için, hatalı maddelerin toplusöz
leşmelere derç edilmemesini anlıyoruz; aksi görüşü 
savunmanın mümkün olabileceğine ise inanmıyoruz. 

Bir diğer husus 'da ücretlerdir. 
Sayın milletvekilleri, ücretlerle ilgili olarak kamu 

ve özel ücret farklılaşmasına biraz evvel temas etmiş
tim. Kamuda bir diğer çarpıcı özellik, sosyal yardım
ların ücrete eşit hale igelme temayülüdür ki, bu husus 
bazı 'işyerlerinde, çıplak ücret yüzde 40, sosyal öde
meler yüzde 00 'düzeyine ulaşmıştır. 70 bin lira ola
rak görülen Ücret, sosyal yardımlar 'ilave edildiğinde 
bazen 140, bazen 150 bin liraya ulaşmaktadır. Bir 
işçiye «Ne alıyorsun?» deyince, sadece çıplak ücretten 
bahsetmekte; belki kendisinin dahi bilmediği giydiril
miş ücretten her nedense Söz edilmemektedir. 

Ücrete yapılan zammın yetersiz olduğu her za
man şikâyet konusu yapılmaktadır. Ücret zammının 
yanı sıra sosyal yardımlara yapılan ilaveleri de para 
olarak, ilave bir imkân olarak düşünmek gerekir. Ni
tekim 1984 yılında kamu kesiminde imzalanan söz
leşmelerde ücret zammı yüzde 30 artı 3 bin civarında 
olmasına rağmen, gerçek toplam zam hiçbir zaman 
yüzde 40'ın altında olmamıştır. Bu oran memurlara 
verebildiğimiz miktarın oldukça üzerindedir. Bu se
bepledir ki, sendikalar şikâyetçi olmalarına rağmen, 
'(ki, bu eşyanın tabiatına da uygundur) işçiler ara
sında aynı yaygın şikâyeti görmek mümkün değil
di^ 

Sayın milletvekilleri, b'ir işletmede sadece giyim 
yardımı maddesi 2,5 sayfa tutarken, bir başkasında 
işçilerin işyerine taşınması maddesi 7 ila 8 sayfada 
detaylı bir şekilde ifade edilmiştir. Bu hususta, bunun 
işyerine yüklediği maliyetlileri 'lütfen düşünmenizi rica 
ediyorum. 

Bellibaşlı sosyal yardım kalemlerinden de kısaca 
Söz etmek isterim : Yemek yardımı, yakacak yardı-
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mı, doğum parası, çocuk yardımı, hastalık yardımı, 
tahsil yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı, üre
tim primi, kıdemli işçiliği teşvik primi, kıdem zammı, 
ağır ve tehlikeli işler primi, ikramiye, giyim yardımı, 
kıdem tazminatı, gıda yardımı, süt yardımı, bayram 
harçlığı, yıllık izin parası, vasıta parası, vardiya zam
mı, alile yardımı, temizlik maddesi yardımı, kira yar
dımı, fazla mesai ödemesi, tatil günleri ödemesi, bazen 
lisan tazminatı, yıpranma primi, satış primi,, harcırah, 
tahsil zammı, kasa tazminatı vesaire. 

IBu saydıklarımı sekiz - on ayrı sözleşmeden to
parlamış değilim. Birçok büyük kamu işletmelerinde 
bu ödemeler mevcuttur. İşyerinin özelliğine göre bu 
ödeme kalemleri birer ikişer istisna veya fazlalığı ile 
mevcuttur ve işin kötüsü, işçi ücretinden bahseder
ken sadece ücretten 'bahsedilmekte, para olarak öde
nen ve maliyete binen diğer kalemler nedense unutulu-
vermektedir. 

Sayın miMötivökİl'leri, çakışma hayatıyla iılgil'i ola
rak devletin nazım rolü vardır; ama en büyük işve
ren olarak devletin !bir de toplusözleşmede taraf ol
ma mecburiyeti vardır. Devlet, takdir edileceği gibi, 
•bu fonksiyonunu da bihakkın yerine getirmelidir. 
Etibank ile Sümerbank, Demir - Çelik ile Çimento, 
TRÎ ile SEKA ve emsali sözleşmelerde denge kur
mak; ama işçinin de hakkını vermek zorundadır. 
Yüksek fırının karşısında çalışanla, çay yapanı aynı 
kefede tutamayınca sendikacılar itiraz ediyorlar. Biz, 
işçinin, ne dediğine, meseleye nasıl eğildiğine bakıyo
ruz; anlaşmazlık da buradan kaynaklanıyor. 

Muhterem milletvekilleri, yaşadığımız ekonomik 
şartlarda ne memurlarımıza, ne işçilerimize verebil
diklerimizi yeterli görmüyoruz. İşçilerimizin hiçbir 
zaman toplusözleşme zamlarıyla sıkıştırılmasını dü
şünmüyoruz. Bu sebeple işçi ücretlerine toplam ola
rak yapılan zamlar yüzde 40'ların üzerinde olmuştur; 
vergi iyüeştlrmesinden gelen farkı saymıyorum. 

Geçmişte genel müdürlerin verebildiği zam mikta
rına müsteşarlar, sonra bakanlar, en sonra da baş
bakan birkaç puan ilave eder, sözleşmeler de bu yol
da biterdi. Bizim hükümetimiz bu mekanizmaya iti
bar etmemiş, kamunun aleyhine, ama özel sektörün 
Idhine; falçat özel kesimde çalışan işçinin aleyhine 
olan bu yapıyı, bu dönemde nispeten düzeltmiştir. 
İşçilerin yararına olduğuna inandığımız bu uygula
ma ülkeye de yararlıdır. Meseleye bir de bu açılar
dan bakılmasında yarar olduğu düşüncesindeyiz. 

Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, kamu kesimin
de ücretler aynı iş kolunda çalışan özel sektör kuru

luşlarına göre genelde daha yüksektir. Bu bakımdan 
özel sektörün verdiği zam' yüzdelerinin kamu sektö
ründen daha yüksek olması tabiîdir. Bu uygulamanın 
sonucu olarak kamu kesiminde verilen zamlar, bu 
alanda en büyük işçi kuruluşu olan Türk - Iş'i, Ka
mu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu ile 
karşı karşıya imişvgibi göstermektedir. Bu husus ger
çekleri yansıtmamaktadır. Kamu kuruluşlarında iş de
ğerlendirmesinin geniş bir şekilde yapılmaya başlanıl
mış olması, bu konudaki şikâyetleri zamanla orta
dan kaldıracaktır. 

1984 yılında süresi biten Toplusözleşmelere 2 nci 
yıl zammı olarak yüzde 25 öngörülmüştür. .Bundan 
hareketle, 1985 yılı sözleşmeleri için de kamudaki ge
nel dengeler göz önünde bulundurularak bu oran ifa* 
de edilmiştir. 1984 yılında verilmekte olan artı 3 bin 
liralık ek ödemenin bu yıl da işyerinin ücret seviyesi 
dikkate alınarak aylıklara ilave imkânları araştırıla
caktır. 

Ayrıca, işyerinin özelliği, işverenin ödeme imkân
ları, işyerindeki ücret seviyesi, işkolunda oluşmuş üc
ret seviyesi ve sosyal yardımların seviyesi gibi fak
törlerin incelenmesiyle, işçi ücretlerinin yüzde 25ten 
farklı bir zamma tabi tutulması mümkün olabilecek
tir. Bu konuda işyeri düzeyinde bazı değerlendirmele
re mutlaka yer verilecektir. 

TRT bültenlerinde de yer alan bu hususları yok 
sayarak yapılan ithamların değerlendirmesini yüce he
yetinize bırakıyorum. Hükümet olarak hedefimiz, ça
lışanlara bir bütün olarak enflasyon oranının üzerinde 
zam yapmaktır. Uygulamalarımız da bu istikamette
dir ve böyle olmaya devam edecektir. 

'Durumu bilgilerinize arz ediyor, saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oksay. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Manisa Milletvekili Mustafa tzci'nin KİT Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi (4/105) 

'BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde komisyondan 

bir istifa önergesi vardır, okutup bilgilerinize suna
cağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık durumum nedeniyle KİT Komisyonu üye

liğinden istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mustafa İzci 
Manisa Milletvekili 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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IV. — SEÇİMLER 

/. — KİT Komisyonunda açık bulunan 1 üyeliğe 
seçım.\ 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçiyo
ruz* 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık 
üyelik için Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunca 
İçel Milletvekili Sayın Mehmet Kocabaş aday göste
rilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, 1402 

sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

IBAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

II ılnci sırada, Adana Milldtvdk'Mi Nuri Korkmaz' 
in, 1402 'sayılı SikiyöndtJilm Kanununa göre görevine 
son verilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan 
sozl'ü soru önergesi var. 

Sayın Nuri Korkmaz burada mı ©fendim? Bu
rada., 

Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Konya Milletvekili Salim Erei'in, emekli 

maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulamaya 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

ıBAŞKAN — 2 nci sırada bulunan Konya Millet
vekili Salim Erei'in 'soru önergesi, 15 gün mehiıl alın
mış olduğundan ertelenmiştir. 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan «Ordu - Hükümet İşbirliği Seminerime 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

İBAŞKIAN — 3 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, basında yer alan «Ordu - Hükümet 
İşbirliği Semineri»ne ilişjk'in (Başbakandan sözlü 'soru 
önergesi var. 

Sayın Cüneyt Canver burada mı efendini? Bura-
daı 

Soruya cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 

şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Ural'ın, bazı şirketlere verilen gemi kredile
rine ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın İbrahim Uraıl burada mı efendim? Burada. 
Soruya cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'nın 

ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi {6/302) 

BAŞKAN — 5 İnci sıradaki sözlü soru önergesi 
sahibi İzmir Milletvekili Sayın Işılay Saygın görevli 
olarak yurt 'dışında bulunduğundan 'soru ertelenmiş
tik 

6. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ankara 
Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının laik
lik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

IBAŞKAN — 6 nci sırada, Ordu Milletvekili Bah
riye Üçok'un, Ankara Belediyesi evlenldirme memur
larından bazlılarının lâiklik ilkesine aykırı hareket et
tikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
'önergesi var. 

Sayın Bahriye Üçok:?., Buradalar, 
Sayın İçişleri ©akanı?.. Yok. 
Soru ertelenmişitlir. 

7. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Mus
hafları İnceleme Kurulunun denetiminden geçmeyen 
Kur'an'ların satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/306) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Ordu Milletvekili Bah
rîye Üçok'un, Mushafları İnceleme Kurulunun dene
timlinden geçmeyen Kur'an'ların satıldığı iddiasınla 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soıru önergesli var. 

Sayın Bahriye Üçok?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
15 ıgün meh'il talep ediyorum, 

BAŞKAN — 15 gün mehil istenmiş olduğundan 
soru ertelenmiştir. 
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VL — KANUN fTASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (1) 

IBAlŞIKlAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlar'dan Gelen Düğer İşler» kıs
mına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki teklifin maddeleri komisyondan 
geîmedliğin'den üzerinde görüşme açamıyoruz. 

2. — 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Ha
yata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler 
ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 3 Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/548) (S. Sayısı : 271) (2) 

BAŞKAN — 2 neti sıradaki 271 Sıra Saıyıfa, 
15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumî Hayata Mü-
es'sir Metler Dolayısıyla Alraacak Tedbirler ile Ya-
piacak Yardimıîara Dalir Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 3 Geçici Madde 
Eklenmesi 'Hakkında (Kanun Tasarısının görüşülme
sine başlıyoruz. 

IKomilsyon ve hükümet yerlerini almış bulunmak-
tadırllar. 

Komisyon raporunun okutulup okutulmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kabul eitmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen milletvekil
lerine söz vereceğim. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hayrettin 
Elmas. 

Buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HAYRETTİN ELMAS 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan, 15.5.1959 tarihli ve 2769 sayılı Umu
mî Hayata Müessir Afetler Dolayısı ite Alınacak Ted-

(7) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Bas
mayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim tutana
ğına eklidir. 

(2) 271 S. Sayılı Basmayazı tutanağı eklidir. 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

birler ile. Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda yapı
lacak değişikliklerle ilgili tasarı üzerinde grubumun 
görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Yurdumuzun jeolojik yapısı, coğrafî mevkiî ve 
topografik durumu nedeniyle sık sık büyük can ve 
mal kaybına neden olan afetlere uğramaktayız. 

Yurdumuzun yüzde 92'si deprem kuşağı üzerinde 
olup, bu alanda nüfusumuzun yüzde 95*i yaşamakta
dır. 

Yine akarsu rejimlerinin düzensiz oluşu ve yatak 
ıslahı yapılmamış oluşu su baskınlarına sebep oldu
ğu gibi; kaya düşmesi, çığ, heyelan ve onman içi köy
lerindeki yangın gibi afetlerle sık sık karşı karşıya 
kalmaktayız. Bütçe imkânlarına göre ve zaman için
de afetten zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının 
sarılması çabalarının da, ekonomik ıgüce paralel ola
rak yürütüldüğü izlenmektedir. 

1959 yılına kadar (büyük afetlerde özel kanunlar 
çıkartıldığını, münferit afetlerde çeşMi kuruluşlarca 
bazı yardımların yapıldığını görmekteyiz ki, bunlar
dan: 6409 sayılı Denizli - Kale; 6610 sayılı Diyar
bakır - Lice; 7010 sayıh Muğla r Fethiye, Denizli, 
Bolu; 6746 sayılı Aydın, Balıkesir, Bilecik; 7048 sa
yılı Lüleburgaz, Gerze afetleri özel kanunlarla sınır
landırılmıştır, 

1959 yılında 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umu
mî Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak 
Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 
tabiî afetlerde devlet eliyle alınacak tedbirler ile, ya
pılacak yardımların bir esasa bağlanması ve her afet
te aynı kıstas ve esaslara göre yardım yapılmasını 
sağlamıştır. 

Bayındırlık ve «İskân Bakanlığınca 1960 - 1984 yıl
ları arasında 140 bin konut ve altyapıları bitirilip 
hak sahiplerine dağıtılmış olup; bunun 50 bini 1966 
yılından sonra meydana gelen büyük afetler nede
niyle yapılmışta-. 

30.10.1983 tarihinde Erzurum, Kars illeri ve çev
resinde meydana gelen deprem nedeniyle 3 196 konut 
illerde olmak üzere, 1984 yılımda (da 5 613 konutun 
bitirilmesini sağlamıştır. iBu ikonutlandan yaklaşık bin 
kadarı, halk sahibi sayısından fazla okluğu için, boş 
konut olarak kalmıştır. Bunun büyük bir kısmının 
deprem 'gibi büyük afetlerde hak sahipliği çalışması 
ve borçlandırma sonuçlanmadan zaman kazanmak 
ve afetzedelerin iskânını biran önce temin için in
şaatına başlanmış olduğu kanaatindeyiz^ 
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Artan konutların, 7269 sayılı Kanunun 3T indi 
maddesine göre boş konutların çeşMi şekillerde de
ğerlendirilmesi yapılabilmekte ise de, devirler mal'i-
yet beddli 'üzeninden 'belediyelere ve Maliyeye yapı
labilmekte idi. IBu da, Afetler Fonunun gücünü yi
tirmesine neiden olduğu gibi, ıbu konutların memur 
lojmanı ve hizmet (binası olarak kullanılma' imkânını 
da vermemektedir. 

Kanunda satış kolaylığı olmaması konutların ger
çek ve tüzelkişilere devrine mani olduğu gibi, afet
zedelerin borçlanmaları üçin süre 'bulunmaması gibi 
nedenler de, yapılan bu konutların atıl durumda kal
masına sebep loUmaktadır. 

(Muhterem arkadaşlarım, Bakanlıklararası Uygu
lama ve Koordinasyon Kurulunun 18 Ekiim: 1983 
tarihli toplantısında, kalkınmada Öncelikli illerde çe
şitli nedenlerle boş kalan afet konutlarının memur 
lojmanı olarak kullanılması için (gerekli mevzuat de
ğişikliği hususunda çalışma yapılıp, sOinucunun Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bildirilimesi is
tenmiştir. Bilahara ıbu düzenlemenin itülm illeri kap
saması öngörülmüştür. 

Konu bu şekilde gündeme gelerek gelişmiş, hem 
!boş konutların değerlendirilmesi, hem de Bakanlıklar
arası. Uygulama ve Koordinasyon Kurulu kararı ge
reklerinin yerine (getirilmesini temiiinen, kanunun 31 
inci maddesi ile 40 inci maddesinde değişiklik yapıl
ması ve kanuna (geçici 3 madde 'eklenmesi zarurî ol-
muşitur. 'Bu suretle, daha önce yasada olmayan ka
mu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilere 
rayiç bedelleri üzerinden (boş konutlardan satılma im
kânı sağlanmak istenım'iştiir. Bu suretle, hem konutla
rın boşkalması önlenecek, hem de afet konutlarının 
kamu kurumlarınca satın alınıp lojman olarak da 
(kullanılması sağlanmış olacaktır. % 

Kanun tasarısında (bahsi geçen arsa ve araziler 
üzerine afet konutları yapılmak üzere kamulaştırılan 
araziler olup, (bunlar ihtüyaç olarak kullanılaın miktar
dan artakalan kısımlardır. Bunların da büyük ço
ğunluğu parsellenmek suretiyle arazi vasfından çı
kıp arsa durumuna gelmiş, bir veya birkaç parsel
den ibaret olduğundan ve tarım arazisi niteliğinde 
olmadığından, (bunların topraksız veya yeteri top
rağı olmayan köylülere verilmesi halinde topraklandı
rılmış olması mümkün görülmemiştir. Esasen, konut 
inşaatı için seçilen ve kamulaştırılması yapılan ara
ziler, vasıflı tarım arazileri dışında ve kıraç arazi
lerdir. Ayrıca, arazi hüviyetinde olup üzerinde her
hangi bir şekilde inşaalta 'başlanmayan veya başlan

mayacak olan araziler 6942 sayılı Kamulaştırma Ka
nunu uyarınca, öncelikle eski sahiplerine geri veril
mektedir. Ancak, eski sahiplerince geri alınmayan 
ve bu nedenle (bakanlığın uhdes'iinde kalan arazilerin 
değerlendirilmek istendiği müşahede edilmiştir,; 

Yine, satış esasları (tasarısının 1 ineli maddesinde 
(anakanunun 31 inci maddesinde) belirtilen yönetme
liğin dikkatle düzenleneceği kanaaitiindeyiz. Bu arazi
ler, ?Jfet inşaatları içiin kamulaştırılmaktadır; rezerv 
ihtiyaç için önceden kamulaştırma kesinlikle söz (ko
nusu (değildir, bakanlığa ıbağlı Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğünün kamulaştırdığı arazilerle farklıdır. 

Değerli milleStivekillleri, 'bu (teklif, tensiplerinizle ka
nunlaştığında önemli bir problemin halledileceği 
inancını arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elmas, 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Münir Sevinç; 

buyurun efendilm1.. 

HP GRUBU ADINA MÜNİR SEVİNÇ (Eskişe
hir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda 
görüşmeye başladığımız kanun, bundan evvel çıkardı
ğımız Bayındırlık ve iskân yasaları gibi jet hızıyla, 
yani 24 saati beklemeksizin Meclise latifeni ettirilmiş
tir; bu Kanunun da hızla çıkarılacağı anlaşılmakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, bundan evvel jet hızıyla gö
rüştüğümüz kanunlar, gerçekten hayat ürünü olup, tat
biki mümkün' olmayacak işekilde çıkarılmıştır. Örnek 
olarak, İmar Affı Yasasını ele alalım. Kanun, hazır
lanırken ve Genel Kurulda görüşülürken oy üstünlü
ğüne dayanarak detaylı görüşmelere ve muhalefete 
mensup arkadaşlarımızın önerilerine kulak tıkanarak 
geçirildi. Geçirildi de ne oldu? Hisseli tapulara, yapılan 
kaçak inşaatlara tapu tahsis belgesi verilecekti ve 18 
ay sonunda hepsinin tapuları verilmiş olacaktı. Sonun
da ne oldu? Gören Allah için söylesin; Konseyin za
manında çıkarılan îmar Affı Yasası ile ne yapılabile
cekse, onlar yapıldı ve bugünlere geldik. Ayrıca, ye
minli teknik bürolar kanalıyla fakir fukaranın soydu-
rulmasından başka hiçbir işe yaramadı. 

Daha sonra Toplu Konut Kanunu çıktı, büyük 
'tantanalarla, «Konut sorununu çözeceğiz» denildi ve 
gerçekten çözüldü.; Halkın ihtiyacı olan kredileri âde
ta vermemek için savaşıldı; ayrıca ferdî kredi siste
mine gidildi. Bu ferdî kredinin bir tek faydası ol
muştur; o da inşaat malzemelerine yüzde 100 zam 
yapılmasını sağlamıştır. O günlerde 4 milyona alına
bilen bir daire, büyük reklamlarla «Herkese kredi 
vereceğiz» yaygaraları yüzünden hemen 6 milyona 
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fırladı; üstelik, son zamla yapılan kısıtlamalana he
men hemen durdu, 

IBu hususta bir misal vermek istiyorum. Eylül 
1984'te müracaat ederek Toplu Konut Fonundan kre
di isteyen bir vatandaşa en geç 3 ay sonra kredisini 
alabileceği bildiril'iyordu. Müteahhit ile 6 milyona an
laştı, 2 milyon peşin verdi, 1 milyonu taksitler halin
de ödemeyi taahhüt etti, 3 milyon da Toplu Konut 
Fonundan kredi alarak ev sahibi olmayı hayal etti 
ve beklemeye 'başladı, 17 Ocakta (Hükümet bir genel
ge yayınladı ve bü vatandaşımıza, 900 bin lira 'ban
kaya yatırması gerektiğini ve 3 ay bekledikten sonra 
kredi alabileceğini söyledi. Tabiî, parası otaaldığı 
ve müteahhidin 3 ay daha beklemeye tahammülü 
olmadığı için dairesini alamadı. 

Değerli arkadaşlarım şunu anlatmak istiyorum. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Kanunla uzak yakın 
hiçbir ilgisi olmayan konular üzerinde beyanata gi
riyorsunuz, ben de beyanat vermek zorundayım. 

(BAŞKAN — Sıranız gelirse - görüşürsünüz Sayın 
Balkan. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın ©akanım, 
gerçekten kanunla ilgilidir, şunun içins ilgilidir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Kanunla uzak yakın 
hiçbir ilgisi yoktur sizin söylediklerinizin. 

BAŞKAN — Sayın' Sevinç, lütfen kanunla ilgili 
olarak konuşun. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Biraz sonra ge
leceğim. 

Bu şekilde, bizlerin önerileri dinlenmeden başka 
kanunlar da çıkardık. 775 sayılı Gecekondu Kanu
nunun 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nunun görüşülmesi sırasında burada oturan işçi, me
mur ve dargelirli 'insanların bu Kanunda öngörülen 
fiyatlarla bu evlere sahip olamayacağım defalarca 
söylemiştik. Şimdi yapılmakta olan ise bakalım : 

Seçim .çevrem Eskişehir'den 'bir sürü vatandaş bu 
evleri alamamanın ıstırabını çekmekte ve bir çare 
'aramamı istemektedir.: Şimdi görüşmekte olduğu
muz kanun tasarısında da aynı mealde madde var
dır; o bakımdan bir bağlantı kuracağım sayın 'ba
kanım. 

Bu konuda, Gecekondu Kanununda nasıl amacına 
ulaşılmamışsa, şimdi görüşmekte olduğumuz kanun 
tasarısıyla da bu şekilde afetzedelerin ev sahibi ol
ması mümkün olmayacaktır. 

Kanun tasarısı ve maddeleri incelendiğinde, geçi
ci 9 uncu maddede, «Bu Kanun yürürlüğe girdiği ta-
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rihten önce afet nedeniyle yaptırılmış binalara halk sa
hibi olmadığı halde yerleştirilmiş bulunan ve halen 
mülkiyeti üzerlerine devir edilmemiş olanlara, otur
dukları binalar, maliyet bedeli ve bu bedelin binaya 
girdikleri tarihten itibaren her yıla ait kanunî faizi 
karşılığında devredilir. Bu 'bedelin ıbir yıl içinde de
faten veya en çok 4 taksitte fona yatırılması şarttır» 
hükmü görülecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısının geçici 
9 uncu maddesi böyledir. Esas afete maruz kalan va
tandaşlarımız için üse 1 inci maddenin (c) bendinde, 
«Mahallî 'belediyeler, ıi'1 özel idareler^ köy itüzelfcişileri 
ile gerçek ve 'tüzelkişilere, % 25 (yüzde yirmibeş) pe
şin almak kaydıyla % 20 (yüzde yirmi) faiz ve en çok 
5 yıl vade ile. 

Valiliklerce tespit ve Bayındırlık ve İskân Bakan
lığınca onaylanacak rayiç bedel üzerinden...» hükmü 
getoirüjmiş'tiir. 

Sayın milletvekilleri, afete uğrayan vatandaşları
mız bugünkü rayiç bedelden ödeyecekler, orasını se
nelerdir işgal etmiş insanlar maliyet bedeli üzerinden 
ödeyecekler. ;Rayiç bedelli üzerinden ödeme yapıldığı 
takdirde, bugünkü inşaat metrekaresi dikkate alındı-. 
ğında, 50 bin lira olarak kabul edersek arsa payı ile 
beraber, 100 metrekarelik bir daire sahibi olabilmek 
için afetzade vatandaşımız 5 milyon lira ödeyecek, 
ama 10 sene evvel, 15 sene evvel tamamı 50 bin liraya 
yapılmış olan bina, başkaları tarafından işgal edildi
ğinden, onlardan yalnız 50 bin lira ve bugüne kadar 
geçecek süre içerisindeki kanunî faizleri alınacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada gerçekten şu olay 
var: İşgalciler ödüllendirilmekte, afetzedeler zarara 
uğratılmaktadır. Bu kanunun özü bu açıdan olmakla 
birlikte, ödemeler ki, daha evvel geçirmiş olduğumuz 
ve hayata tatbiki mümkün olmayan Gecekondu Kanu
nunda satııltna lOİmadığını yaşadığımız halde burada 
ısrarla bunu getirmişlerdir. G bakımdan, Halkçı Par
ti Grubu olarak bu kanuna «Evet» dememiz müm
kün değil. 

(Hepinize saygılar sunarım. ı(MP sıralarından al
kışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim ISayın Sevinç. 
'Başka söz isteyen, var mı? 
İBuyurun Sayın Giray. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Halkçı Parti Grubu adına konuşan 
milletvekili arkadaşımız, burada kanunla ilgisi olma
yan konularda görüştüğü için, o konulara cevap ver
mek üzere söz almak zorunluğunu hissettim. 
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İmar Affı /Kanunu, Toplu Konut Kanunu ve 775 
numaralı Kanunun 26 ncı maddesinde değişıMilk ya
pan kanunlar hakkında burcuda arkadaşımız birtakım 
görüşler beyan ettiler. Bu görüşler üzerinde detaylı 
ölaraik şunları söylemiş oldular: «llimar Affı Kanunun
da, 2805 sayılı daha önce çıkarılmış kanunla ne ya-
pilabiıknişse onunla kalınmıştır, başkaca hiçbir şey 
yapılmamıştır.» Bu, itam manasıyla doğru değildir; 
onb'nleroe tapu tahsis belgesi verilmiştir, binlerce, 
onb'nılerce tapu verilmiştiır, imar ıslah puanları yapı'l-
mıaısı için gereken haritalar alınmıştır, alınmaktadır, 
ıslah 'iimıaır puanları tasdik edilmektedir. Bu konu bu
rada saptırılarak 'ifade edilmiştir, doğru değildir Bu
nun mutlaka bu şekilde düzeltilmesi lazım. 

Eski kanunda, tıkanmış olan, yürümeyen işler 
2981 sayılı imar Affı Kanunu ile düzeltilmiştir ve bu 
kanun çalışmıştır; ama işlemi uzun sürmektedir; o 
doğrudur. Çünkü, haritası olmayan yerde harita 
alınmaktadır, plan yapılmaktadır. Hisseli arazilere 
çözüm daha zor geliyor; doğrudur.. Orada tapu tah
sis belgesi verilmesi mevzubahis değildir zaten. Bu 
konuyu bu kadar anlamadığı halde arkadaşımız; 
hisseli tapulu yerlerde yapıladak muameleyi bu ka
dar anlamadığı halde, burada fikir beyan edebildi
ler. 

Toplu Konut Fonunun çalışmadığı konusun
daki iddia da aynı derecede doğru değildir. Şunu ifade 
edeyim ki bu bizim bakanlığımızın kayıtlarında var
dır, 1983 yılı sonuna kadar eski Toplu Konut Ka
nunu ile verilmiş olan para miktarı toplam olarak 21 
milyardır. 1981, 1982, 1983 yıllarında, yani 3 yıl içe
risinde kooperatiflere toplu konut yapılması için ve
rilmiş olan para miktarının toplamı 21 milyar lira
dır. Bunun son 1 milyar lirasını da aralık ayında bi
zim hükümetimiz vermiştir. Buna mukabil, 1984 yılı 
içerisinde yeni kanuna göre kurulmuş olan Toplu 
Konut Fonundan kooperatiflere fiilen ödenmiş olan 
para miktarı ise 60 milyar liradır ve 1 yıl içerisinde ve
rilmiştir. Bu kayıtlarımızda vardır, ispatı her türlü su
rette mümkündür. 

Ayrıca, ferdî kredi imkânı getirilmiştir; bu doğ
rudur. Efendim, ferdî kredi imkânı fiyatların art
masına sebep olurmuş.. Böyle bir iddia olamaz. Eğer 
bir mal satılıyorsa bunun bir pazar fiyatı vardır. 
Bir malı alacak ne para, ne adam yoksa, fiyatı ne 
olursa olsun, o malı alacak yoktur. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Sayın Bakan, 50 bin 
lira maaş alan bir memur, 50 bin lira taksitle bir 
konut yaptırabilir mi? 
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f BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, siz kendi he
sabınıza bakın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

* BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Ferdî kredi için dünya 
kadar talep vardır ve bu talepler karşılanmaktadır 
ve Türk Milletinin bu konulardaki davranışına da 
en uygun kredidir. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — O belli bir ke
sim için o zaman. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakanı dinleyiniz 
efendim, lütfen. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) Hayır efendim. 

• BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan, lütfen efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — 1985 yılında 210 mil
yar liralık toplam toplu konut kredi hacmi içerisin
de ferdî kredi için ayrılan miktar 40 milyar liradır. 
Bu bir bütçedir; yıl sonunda nasıl tatbik edilmiş ol
duğunu göreceğiz. Bakiye 170 milyar lira, Toplu 
Konut Fonunun diğer maksatları için kullanılacaktır. 

«775 sayılı Kanunun 26 ncı maddesini değiştiren 
kanunla getirilen satış imkânı çalışmamıştır» dediler 
arkadaşımız. Şu anda rakamın son detayını bilemi
yorum; fakat bugüne kadar bu evlerin en az 2 000 
tanesi satılmıştır. Burada ifade edilmişti, hepsinin 
toplamı 10 500 civarındadır. Satılanların satış mua
meleleri devam etmektedir. Kanun çıkarılırken bura
da münakaşa edildi; «yüzde 25'i peşin, bakiyesi, vila
yetin teklifine, bakanlığın kabulüne göre, rayiç fi
yattan satılacaktır» dendi Bunun faizi yüzde 5'tir; dün
yanın hiçbir yerinde bundan daha kolay bir imkân 
düşünülemez ve hiçbir arkadaşımız da burada mille
tin vergileriyle yapılan bir malın herhangi bir va
tandaşa bedava verilmesini teklif dahi edemez. Bu, 
burada kabul edilmiş bir kanundur, o tatbik edil
mektedir. Kanun çıkalı, yönetmeliğiyle beraber altı 
yedi ay olmuştur ve bu 7 ay içerisinde 2 OOO'in üze
rinde bir kısmı satılmıştır. Bir bakıma hızlı yürü
mektedir. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Giray. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

15.5.1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumî Hayata Mü
essir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ile Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7269 sayılı Kanunun 2.7.1968 ta
rihli ve 1051 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 31. — Bu Kanuna veya afete ilişkin hü
kümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapılan veya 
yaptırılan binalardan ve çeşitli biçimlerde iktisap olu- / 
nan arsa veya arazilerden türlü sebeplerle arta ka
lanlar halihazır durumlarıyla, aşağıdaki öncelik sıra
sına göre; 

a) Afetten zarar gören veya zarar görmesi muh
temel bulunanlardan hak sahibi olanlara, bu kanun 
esaslarına göre; 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarına, faizsiz ve en 
çok 2 yıl vade ile, 

c) Mahallî belediyeler, İl özel İdareleri, köy tü
zelkişileri ile gerçek ve tüzelkişilere, % 25 (yüzde yir-
mibeş) peşin alınmak kaydıyla % 20 (yüzde yirmi) 
faiz ve en çok 5 yıl vade ile, 

Valiliklerince tespit ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca onaylanacak rayiç bedel üzerinden satıla
bilir veya devredilebilir. 

Türlü sebeplerle artakalan arazi, arsa veya bina
ların satış veya devredilmesine, satılamayanların ve
ya devredilemeyenlerin kiralanmasına dair esaslar Ba-

' yındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak yönet
melikle belirlenir.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? 

FENNİ İSL1MYELİ (Balıkesir) — 1 inci madde 
üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FENNİ İSL1MYELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; söz
lerime başlamadan önce, bugün Balıkesir'de vuku 
bulan elim kaza dolayısıyla Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Meclis Grubunun büyük üzüntülerini yüksek 
Meclise arz etmek istiyorum. Balıkesirli hemşerileri-
me başsağlığı diliyorum. Böylesine önemli bir konu
da bizzat hükümetin yüksek Meclise zamanında bil
gi vereceği ve aynı zamanda Balıkesirli hemşerileri-

mizin dertleriyle yakınen ilgileneceği konusundaki 
ümidimi de burada muhafaza ettiğimi vurgulamak 
istiyorum. 

Değerli üyeler, ben, tasarının 1 inci maddesi do
layısıyla bir-iki noktaya temas etmekte fayda mü
lahaza ediyorum. Gerçekte, afetten zarar gören böl
gelerde vatandaşların büyük ölçüde yerleşim sorun
ları vardır, özellikle, zelzele bölgelerinde bu sorun
ların vahamet kespettiği, zaman zatnan basına ve yük
sek Meclise de intikal ettiği bir gerçektir. Şahsî ka
naatim, daha evvel genelinde yapılmış olan konuş
malar dolayısıyla ifade etmek isterim ki, meselelerin 
bir radikal hal tarzına bağlanması ve özellikle afet
lere müteallik konularda anında müdahaleler yapıla
bilmesi için müdahaleci ekiplerin müesseseieştirilme-
sinde zaruret olduğu kanaatini burada ifade etmek 
istiyorum. Köklü birtakım çözüm yolları zamanında 
bulunup müesseseler oluşturulmalı ve palyatif ted
birlerle meselenin hal tarzına tevessül edilmemelidir. 
Bu, şahsî kanaatim. 

1 inci maddeye taalluk eden bir noktada Başkan
lığa bir önerge de verdim, bu vesileyle onu ifade et
mekte fayda ve zaruret var. Afetler Kanununun şu 
esnada elimizde bulunan ve bazı maddelerinin değiş
tirilmesini öngören tasarı 1 inci maddesiyle şunu yap
mak istiyor : Yapılmış olan konutlardan, binalar
dan ve iktisap edilen arsa ve arazilerden elde 
kalanı çıkartmak. «Elde kalanı kanunun öngördüğü 
şartlar içinde elden çıkartalım» diyor. Yani, atıl bir 
kapasite vardır bunu değerlendirelim. Şüphesiz bu 
noktada getirilmiş olan espri ile mutabık olduğunu 
ifade etmek istiyorum. Yalnız, biraz sonra arz edece
ğim sebeplerle, meselenin bir de anayasal cephesi var, 
o noktaya parmak »basmakta isabet olacağı kanaatin
deyim. 

Kanun tasarısı, «Bu evleri, binaları, arsaları ve 
arazileri kime verelim?» sualine şöyle cevap veriyor; 
diyor ki: «önceden çeşitli sebeplerle afetden zarar 
görenlere verelim». Tamam. 

İkincisi; «Kamu kurum ve kuruluşlarına vere
lim.» Bölgede lojman ihtiyacı olduğu için kamu ku
rum ve kuruluşlarına fâzla konutların verilmesinde 
şüphesiz isabet vardır. 

Nihayet bir üçüncü nokta; diyor ki: «Mahallî be
lediyelere, özel idarelere fazla konutları verelim». 
Bunda da şüphesiz isabet olduğu mutlaktır. 

Nihayet bir dördüncü nokta; diyor ki: «Bunlara-
da verilmesi mümkün değil ise, gerçek kişilere ve tü
zelkişilere verelim». 
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Şimdi, bu noktada, bu öncelikler sırası alındığı 
esnada, kanaatimce Anayasanın 35 inci maddesinin 
ve hatta biraz sonra arz edeceğim 44 üncü maddele
rinin dikkate alınması lazım. Hep beraber takdir bu-
yurulacağı üzere, mülkiyet hakkı aslî bir haktır, mut
lak bir haktır, Anayasayla tarsin edilmiş vatandaşın 
vazgeçilmesi mümkün olmayan mutlak bir hakkıdır. 
Meseleyi böyle mütalaa ettiğimiz zaman, afet bölge
lerinde konut yapılması için, şayet önceden bir ka
mulaştırılma yapılmışsa ve birtakım araziler arta kal
mış ise, bunların, bu mukaddes olan hak. sebebiyle 
fazla olan arazilerin mutlaka eski hak sahiplerine 
iadesi bir anayasal zorunluluktur. Bu itibarla, mese
leye bu çerçeve içinde bakmak ve bu çerçeve içeri
sinde yaklaşmak zarureti vardır. Bu noktada, bu ka
nun tasarısının Anayasa Komisyonumuzca da görü
şülebilmesi mümkün olsaydı, zannediyorum hukuk 
mevzuatımıza bir başka yönden ışık tutmak imkân 
dahilinde olurdu; ama o imkân şu anda yok ve bir 
önerge de maalesef vermedik. Fakat, söyleyeceğim 
hususlar sebebiyle meselenin, Anayasanın getirdiği 
hakları da mahfuz tutacak şekilde bir önerge ile ta
dilinde ve tarsininde isabet vardır. 

Arz ettiğim gibi, 35 inci madde mülkiyeti aslî bir 
hak olarak ifade ediyor ve «Herkes mülkiyet ve mi
ras haklarına sahiptir» diyor, Bunu tekrar belirtmek
te fayda mülahaza ediyorum. Bu durumda, kamulaş
tırmadan arta kalan miktarın mutlaka - özellikle ara
zi olarak vurguluyorum - eski hak sahiplerine veya 
mirasçılarına iadesi zarureti vardır. İşte, bunu sağla
yacak bir önerge tarafımdan verilmiştir. Eğer, bu 
önerge okunduktan sonra muhterem heyet tarafından 
tasvip görürse, şüphesiz bir anayasal zorunluluğu da 
böylece kanun metninde yerine-getirmek imkânı hâ
sıl olacaktır. 

Bir diğer noktaya da temas etmekte fayda müla
haza ediyorum. Komisyonda bu noktada yaptığım 
görüşmede, bunun Kamulaştırma Kanunu ile esasen 
sağlanabileceği ifade edildi; ama 2942 sayılı Kamu
laştırma Kanununun 23 üncü maddesi böyle bir ha
li göz önünde bulundurmamıştır. Kamulaştırma Ka
nunu 3 halin tahakkuk etmemesi halinde, kamulaştı
rılan arazilerin sahiplerine iadesini öngörmektedir. 
Bunlar nedir? 

1. Kamulaştırma üzerinde, kamulaştırma ile il
gili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu takdirde ka
mu yararı ortadan kalkmıştır, kamulaştırılan arazi 
sahibine iade edilecektir. 

2. Muayyen bir süre zarfında üzerinde bir tesis 
yapılmamıştır, tesis yapılmadığı için de kamu yararı 
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i ortadan kalkmıştır ve muayyen süre zarfında sahibi-
I ne iade edilecektir veya kamu yararına yönelik bir 

başka maksatla kullanılması da imkân dahilinde de-
I ğildir; bu takdirde sahibine iade edilecektir. Fakat 

burada, içinde bulunduğumuz ahvalde durum deği-
I siktir. İçinde bulunduğumuz ahvalde, arazinin bir 
I kısmı konut maksadıyla kullanılmıştır, hak sahipleri-
I ne, afetten zarar görenlere verilmiştir, kalan bir kı-
I sim arazi vardır, işte bunun ne olacağı önemlidir. 

Şimdi, kanunda söylendiği gibi, öncelik alan kimse
lere bunların satışı, kanaatimce Anayasaya pek uy-

I gün düşmeyen bir hal tarzıdır. Bu itibarla, öncelikle 
sahiplerine iadesi imkânı araştırılmalı, bu imkân sağ
lanamadığı takdirde, kanun tasarısındaki prosedür 

I gereğince satışı sağlanmalıdır. 

I Bu noktada hükümetin ve değerli komisyonun gö-
I nişlerime itibar etmesi halinde, zannediyorum kanun 
I tasarısının bu maddesi daha ziyade işlerlik kazana

caktır. 
I Bir diğer noktaya gelmek istiyorum. Malum, Ana

yasanın 44 üncü maddesi topraksız çiftçiden bahse
diyor, yeterli toprağı olmayan köylüden bahsediyor. 

I Şimdi, Devletin elinde bir kısım arazi vardır, bir ta-
I rafta da topraksız çiftçi vardır, yeter toprağa sahip 

olmayan köylü vardır. Şu halde yapılacak şey, ka-
I naatimce öncelikle o bölgede, varsa topraksız çiftçi

ye bu arazinin tevzii olmalıdır. Çünkü gene, toprak
sız çiftçinin toprak sahibi yapılması Anayasanın 44 
üncü maddesi gereğidir. 

Şu durumda, bu kanun tasarısının gerektirdiği is
tikamette birtakım satışlara tevessül etmeden evvel, 
o bölgede topraksız çiftçi var mı, yok mu, bunu araş
tırmak lazımdır, yeter toprağa sahip çiftçi var mı, yok 
mu buna araştırmak lazımdır; ondan sonra, şayet top
raksız çiftçi yok ise, tevziin yapılabileceği bir köylü 
bahis konusu değil ise, bu takdirde kanun tasarısının 
prosedürü işletilmeli ve satışa tevessül edilmelidir. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız Sayın Islimye-
H. 

FENNÎ İSLİMYELİ (Devamla) — Hay hay Sa
yın Başkan. 

Arz ettiğim 2 hususun çok değerli üyelerce biraz 
sonra okunacak önerge metni, içinde de değerlendiri
leceği ümidiyle, muhterem heyete teşekkürlerimi su-

I nuyorum. (MDP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
Başka söz isteyen var mı? 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Grup adına Sa-

I ym Başkan. 
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BAŞKAN — Grup adına buyurun efendim; ko
nuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 

HP GRUBU ADINA MÜNİR SEVİNÇ (Eskişe
hir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 7269 sayılı 
Afetler Kanunu neticesinde olay şu şekilde cereyan. 
etmektedir : Bir afet olayı var, afetten zarar gören 
vatandaşlarımız var, evleri yıkılan vatandaşlarımız 
var ve bu vatandaşlarımızın yeni yerleşim yerlerine 
yerleştirilmesi olayı var. Devletin yeri olmadığı tak
dirde, buraları başka vatandaşların, şahısların adına 
kayıtlı dahi olsa, istimlak suretiyle, 'bu yerlere afet 
evleri yaptırmak imkânı vardır. Bu afet evleri yapıl
makta, afete maruz kalanlar veya.kalma ihtimali olan 
vatandaşlarımız buralara yerleştiriliyor. Kanunun 1 in-
oi maddesinde yer alan ve bu şekilde yapılıp, şu an
da kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan yerler, el
bette bu tarzdaki afete uğrayacak vatandaşların isti
fadesine sunulmalı. 1 inci maddede afetten zarar gö
ren veya zarar görmesi muhtemel bulunanlardan hak 
sahibi olanlara, bu Kanun esaslarına göre valiliklerce 
tespit ©dilen ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onay
lanacak rayiç bedel üzerinde satılabilir veya devredi
lebilir. Gerçekten, afete uğrayan ve zarar gören va
tandaşlarımızın rayiç bedel üzerinden bunu alması; 
hele biraz evvelki konuşmamda da anlatmış olduğum 
gibi, Gecekondu Kanununun uygulamasında (Sayın 
bakanımız da söylediler, «10 bin konuttan 2 bin konu
tu ancak satabildik» dediler) afete uğrayan vatandaş-
larımızm bunu alması fevkalade zordur. 

Bu maddede beni endişeye düşüren husus şudur : 
Afetten zarar gören vatandaşlar alsın, kamu kurum ve 
kuruluşları alsın, mahallî belediyeler, il özel idareleri, 
köy tüzelkişileri alsın; ama bu Kanundan istifade ede-
Mecefc gerçek ve tüzelkişilere niye satılsın? Bu mad
denin en büyük özelliği sanıyorum bu. Bu, birçok in
sanı ev sahibi yapmanın bir formülüdür kanaatimce. 
Gerçek ve tüzelkişilere bu binaların satılması, mem
leket ve devlet adına çok yazık olur. Gerçek ve tü
zelkişilere satılmayıp da kiraya verme imkânı sağla
nıyor maddenin sonlarında. Bunların bakjmı yaptırı
lır, bakım karşılığında kiraya verilir, hazırda bulunur; 
eğer devlet memuruna lojman ihtiyacı varsa, onlara 
az bir kirayla verme imkânı doğabilir. Bunun dışında, 
olabilecek afette afetzede olan vatandaşlarımızın bu
ralara yerleştirilmesi imkânı olmaktadır. 

Ayrıca, biraz evvel MDP adına konuşan değerli 
arkadaşımın endişelerine Halkçı Parti olarak biz de 
gerçekten katılıyoruz. Çünkü, bu hadisede istimlak 
olayı var ise, bu istimlakten doğan ve üzerinde hiç-

. bir işlem yapılmayan arazilerin eski sahiplerine ve
rilmesi Anayasa gereği mecburîdir. 'Dolayısıyla, Ana-

I yasayı çiğnemiş oluyoruz. Burada bu arsaların gerçek 
i veya tüzelkişilere satılması veya amacı dışında kulla

nılması Anayasaya aykırı olacaktır kanısındayım. Bu-
I nun için, gerçekten £u maddenin geri alınarak bu şe

kilde değiştirilmesinde yarar-var; hele amacı afetze
delere ev vermek olduğuna göre, afetzede olmayan 
başka gerçek ve tüzelkişilere bu evlerin satılması ger
çekten Anayasayı çiğnemek olur. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 

I 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 1 inci maddeyle ilgili 1 önerge var, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Umumî Hayatta Mevcut Afetler Dolayısıyla Alı

nacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 271 
sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin birin-

I ci fıkrasına, «Arsa veya arazilerden arta kalanlar» 
ibaresinden sonra aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz 
ve teklif ©•derim. 

I Saygılarımla. 
I Fenni İslimyeli Rıfat Bayazıt 

Balıkesir [Kıaıhramanmaraiş 
Muzaffer İlhan Aziz Kaygısız 

Muğla Kars 
I Ali Bozer 

~ Ankara 

I «Ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu esasları-
I na göre eski sahiplerine veya mirasçılarına iade edi

lemeyenler ve topraksız veya yeter toprağı olmayan 
I köylülere özel kanunu gereğince dağıtımı mümkün 
I olmayanlar.» 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka-
I Islıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
I SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
I , 'BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılmamıştır. 
I [Önerge sahibi konuşmak ister mi efendim. 

FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
I biraz evvel arz ettim konuyu. 
I Teşekkür ederim. 
J BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
I önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
J kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 7269 sayılı Kanunun 2,7.1968 ta

rihti ve 1051 sayılı Kanunla değişik 40 inci maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 40. — Bu Kanuna göre arsa olarak dağıtı
lan veya üzerinde bina inşa edilen taşınmaz mallar, 
hak sahiplerine borçlandırma senetleri imza ettiril
mek sureti ile verilir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığın
ca o yerde ıborçlıandırmanm ilanı tarihinden itibaren 
Bakanlıkça kabul edilebilir mazereti dışında 2 ay içe
risinde barçlıanmalarını yapmayanlarla, borçlanmasını 
yapmış olmasına rağmen binayı Bakanlıkça mahallin
de yaptırılacak duyurudan itibaren 45 gün içinde tes
lim almayanların hak sahipliği kendiliğinden sona 
erer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki ge

çici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce borçlanma işlemleri tamamlan
madan kullanılan binaların hak sahiplerinin; borç
lanması gereken tarih ile borçlandığı tarih arasındaki 
gecikmiş taksitleri, geri kalan borçlanma yıllarında 
ödeyeceği taksit sayısına eşit olarak bölünmek sureti 
ile ilave edilir. Ancak, geri kalan borçlanma süresi 
5 yıldan az ise bu süre 5 yıla çıkarılır. 

Borçlandırma işlemleri bu Kanunun yayımı tari
hinden itibaren bir yıl içerisinde maliyet bedeli üze
rinden tamamlanır. 

Bir yıl içerisinde borçlanma işlemini tamamlama
yanlar kullandıkları konutlardan tahliye ettirilir ve 
kullandıkları süre için Valilikçe tespit ettirilecek em
sal kira bedeli kendilerinden tahsil edilerek Fon'a 
gelir kaydedilir. 

'BAŞKAN — Geçici madde 8 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Geçici 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 8 inci mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici madde 9'u okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 9. — Bu .Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce afet nedeniyle yaptırılmış bi
nalara hak sahibi olmadığı halde yerleştirilmiş bu-
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lunan ve halen mülkiyeti üzerlerine devir edilmemiş 
olanlara, oturdukları binalar, maliyet bedeli ve bu 
bedelin binaya girdikleri tarihten itibaren her yıla 
ait kanunî faizi karşılığında devredilir. Bu bedelin 
bir yıl içinde defaten veya en çok 4 taksitte Fona'a 

. yatırılması şarttır, 
BAŞKAN — Geçici madde 9 üzerinde söz iste

yen var mı? Yok. 
Geçici madde 9 ile ilgili bir önerge var okutuyo

rum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

271 S. Sayılı Kanun Tasarısının geçici 9 uncu 
maddesinde söz konusu edilen «Maliyet bedeli» iba
resinin, sözlü olarak açıklayacağım nedenlerle «Raiç 
bedeli» olarak değiştirilmesini 'arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Fenni Islimyeli Muzaffer İlhan 

Balıkesir Muğla 

Aziz Kaygısız Rıfat Bayazıt 
Kars Kahramanmaraş 

Ali Bozer 
Ankara 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Efendim, katılıyoruz. 
Yalnız ufak bir noktada tashihat gerekiyor zanne
diyorum, önerge sahibinin de görüşünü almak is
terim. Şimdi, burada dikkat ederseniz «maliyet be
deli» yerine «raiç bedeli» ibaresinin konması arzu 
ediliyor, buna katılıyorum; ama maddede şu da var
dır, «Bu bedelin binaya girdikleri tarihten itibaren 
her yıla ait kanunî faizi karşılığında devredilir» 
ibaresinin çıkarılması gerekir; önergeyi bu şekilde 
tashih ederek kabul edelim. 

FENNİ ISLİMYELt (Balıkesir) — İştirak edi
yorum. 

BAŞKAN — iştirak ediyorsunuz. 
önerge bun göre düzeltilsin . efendim lütfen. 

Sayın Giray, lütfen birlikte orada düzeltiverin ve 
iade edin efendim. Sayın İslimyeli buyurun beraber 
düzeltin efendim. 

Tamam mı efendim? 
FENNİ ISLİMYELt (Balıkesir) — Tamam Sa

yın Başkan. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi yeni şekliyle tekrar okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

271 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının geçici 9 uncu 
maddesinde, söz konusu edilen «Maliyet bedeli» iba
resinin, sözlü olarak açıklayacağım nedenlerle «Ra
yiç bedel» olarak değiştirilmesini ve «Bu bedelin bi
naya girdikleri tarihten itibaren her yıla ait kanunî 
faizi» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Fenni îslimyeli Muzaffer İlhan 
Balıkesir Muğla 

Aziz Kaygısız Rıfat Bayazıt 
Kars Kahramanmaraş 

Ali Bozer 
Ankara 

BAŞKAN — önergeye bu şekliyle hükümet ve 
komisyon katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Geçici 9 uncu maddeyi değişik şekliyle tekrar oku

tuyorum. 
Geçici Madde 9. — Bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten önce afet nedeniyle yaptırılmış bina
lara hak sahibi olmadığı halde yerleştirilmiş bulu
nan ve halen mülkiyeti üzerlerine devir edilmemiş 
olanlara, oturdukları binalar rayiç bedeli karşılığında 
devredilir. Bu bedelin bir yıl içinde defaten veya en 
çok 4 taksitte Fon'a yatırılması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi son okunan şekliyle oyla-
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Geçici 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

Geçici 10 uncu maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 10. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce borçlandığı halde binasını devir 
almayanlara -Bakanlıkça mahallinde yaptırılacak du
yuru ile 2 ay süre tanınır. Bu süre içinde binasını 
feslim almayanların hak sahipliği kendiliğinden sona 
erer. Teslim alanlar için geçici 8 inci madde hü
kümleri uygulanır. Teslim alınmayan binalar 31 inci 
maddeye göre yeniden değerlendirilir. 

BAŞKAN — Geçici madde 10 üzerinde söz is
teyen var mı? Yok. 

Geçici madde 10'u oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 10 ka
bul edilmiştir. 

• ı • • • 
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Geçici madde 11 'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 11. — Afetten zarar gören 

veya zarar görmesi muhtemel bulunanlardan çeşitli 
nedenlerle hak sahibi olmayanlara bir defaya mah
sus olmak üzere Bakanlıkça mahallinde yapılacak 
duyuru tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuranlara 
rayiç bedel üzerinden satış yapılır. 

Valiliklerce yapılacak satış işleminde fazla mü
racaat halinde gerektiğinde kura usulüne başvurulur. 

BAŞKAN — Geçici madde 11 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Geçici madde 11'i oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 11 ka
bul edilmiştir. 
' 3 -üncü maddeyi geçici maddeleriyle birlikte, ge
çici 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleriyle birlikte tekrar 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde 3, geçici maddeleriyle birlikte kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

Oyunun rengini belirtmek üzöfe konuşmak iste
yen var mı efendim? Yok. 

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

Tasarı böylece kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olmasını dilerim. 

Gündemimizde bugün için görüşülecek başka 
konu kalmamıştır. Bu nedenle, gündemdeki sözlü so
rularla, gündeme girecek olan kanun tasarılarını sı
rasıyla görüşmek için, 9 Nisan 1985 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.55 

* * 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
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Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENÖL 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. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 

sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

2. — Konya Milletvekili Salim Ererin, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt CanverMn, 'ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
iliş'kin Başbakandin sözlü soru önergesi (6/294) 

4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 
şirketlere verilen gemi 'kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

5. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'nıri 
ilçe yapılmasına ilişlkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

6. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçök'un, Ankara 
Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının laik
lik ilkesine aykırı hareiket ettikleri iddiasına lilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/305) 

7. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Mus
hafları İnceleme Kurulunun denetiminden geçmeyen 
Kur'anların satıldığı iddiasına iliş'kin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/306) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GÖLEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) ((S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumî Ha
yata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler 
ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 3 Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık:, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/548) (S, Sayısı : 271) (Da
ğıtma tarihi : 2.4.1985) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 271 

1 5 . 5 . 1 9 5 9 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir 
Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardım
lara Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık^ İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe Komis

yonları Raporları (1 /548) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 12 . 7 .1984 
Başkanlığı 

Sayı : K, K. T. D. 18/101 - 1625/04704 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.7.1984 tarihin
de kararlaştırılan «15.5.1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Ted
birler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 3 Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Hükümetimizce afet konutlarından çeşitli nedenlerle boş kalanların memur lojmanı veya hizmet binası ola
rak değerlendirilmesinin büyük 'bir ihtiyaca cevap vereceği ve bu binaların atıl durumdan kurtarılacağı ve 
bu suretle gerek belediye hudutları içindeki ve gerekse kırsal alanda bulunan afet binalarından türlü sebep
lerle artanların öncelikle kamunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere değerlendirilebilmesi düşünülmüş ancak 
Afetler Kanununun mevcut hükümleri bu ihtiyacı karşılayamadığı için bu tasarının hazırlanması zarureti 
duyulmuştur. 

Bu tasarı ile ayrıca afetzede olmuş veya olması muhtemel olanlardan konut sahibi olmaları gereken bir 
kısım vatandaşların da yararlanması düşünülmüştür. 

Bu maksatla kanunun 31 inci maddesi ile bu madde ile yakın ilişkisi bulunan 40 inci maddenin birinci 
fıkrasında değişiklik yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca yürürlükte bulunan Kanuna göre çözüme kavuştu
rulmamış bulunan konutların kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla da geçici 8, 9 ve 10 uncu madde
lerinin getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Ancak bu düzenleme yapılırken zaman İçerisinde lojman prob
leminin çözümlenebileceği ve Kanunun da uzun yıllar tatbik edileceği düşüncesinden hareketle bu konutların 
tahsisinde zamana, şartlara ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımıza tercih hakkı tanınması uygun görül
müştür. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun 31 inci maddesi değiştirilmektedir. 
a) 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara 

Dair Kanunun amacına ve ruhuna uygun olarak, 'bu Kanun ve afete ilişkin hükümler taşıyan diğer kanun
lara göre yaptırılıp muhtelif nedenlerle artan konutlar afetten zarar gören veya zarar görmesi muhtemel 
hak sahiplerine verilecek ayrıca, aynı Kanunla sağlanan Fon'dan yeni bir harcama yapılması önlenmiş olacak 
ve Devlet borcunu biran önce tamamlamış olacaktır. 

'b) Şehir ve kasabalarda halen boş veya usulsüz işgal olunmuş ihtiyaç fazlası konut bulunmaktadır. Ülke 
genelinde memur konutu sıkıntısı vardır. Şehirlerde artan afet konutlarının memur lojmanı olarak kullanıl
ması veya kamu kuruluşlarının bina ihtiyacında kullanılması sağlanmış olacaktır. 

c) 7269 sayılı Kanunun amacına uygun olarak değerlendirmenin yapılamaması halinde belediyeler, köy 
tüzelkişileri ve özel idarelere de devir düşünülmüş uygulama alanı genişletilmiştir. 

d) Yukarıda üç bendde belirtilen şekilde değerlendirme mümkün olmadığı takdirde konutların kader
lerine terk edilmelerini, yağmalanmalarını, işe yaramaz hale gelmelerini önlemek amacıyla satış esası getiril
miş ve halihazır durumdaki rayiç bedelle satılarak değerlendirilmiş olacaktır. 

Maddede belirtilen vadeler konutların satılması veya devirlerinde alacaklara kolaylık sağlamak, işi gerçek
leştirmek için konmuştur. 

Madde 2. — 7269 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin 'birinci fıkrasında borçlanma süresi bulunmakta 
idi. Bu nedenle afetzedeler borçlanmaya mecbur edilemiyordu. Ayrıca, yapılan konutları borçlanmış olsalar 
dahi teslim almıyorlardı. Bu değişiklikle afetzedenin borçlanmasını zamanında yapması ve konutu teslim alma
sı sağlanmış olacaktır. 

Madde 3. — Bu madde ile kanuna 3 geçici madde getirilmiştir. 

Geçici Madde 8. — Hak sahibi olup, borçlanma işlemlerini yapmadan afet konutlarında ikamet edenler 
bulunmaktadır. Bunların yeniden bir süre verilerek (20 - 30 yıl gibi) borçlandırılmaları, diğer hak sahipleri ile 
borçlanma yapmayanlar lehine bir fark yaratacaktır. Böyle bir farka meydan vermeden konunun çözüm
lenmesi düşünülmüş ve geçici madde konulması uygun görülmüştür. Bu madde ile afetzedelerin borçlanma
ması halinde konuttan tahliye edilmeleri ve kullanılan süre için kira bedeli alınması da mümkün olacaktır. 

Geçici Madde 9. — 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ve Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanun ile afete ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlar gereğince yaptırılmış konut
larda zamanın idaresinin bilgisi dahilinde konutlara yerleştirilmiş kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler konutlarda 
10 - 15 yıl gibi uzun bir zamandır ikamet etmekte ancak, mülkiyet bugüne kadar devred'ilememiş bulunmak
tadır. Bu kişiler 'bu süre içerisinde konutların mülkiyetlerinin kendilerine ait olacağı düşüncesiyle konutlara 
faydalı masraflar yapmışlardır. 

Bu durumda olanların afetzede olup, olmadıklarına 'bakılmaksızın konutların kendilerine, içine girdikleri 
tarihten itibaren yasal faizle ve maliyet bedeli üzerinden devredilmesi düşünülmektedir. 

Geçici Madde 10. — Hak sahibi olup, borçlanmasını da yapmış olmalarına rağmen bazı yerlerde afetze
deler konutlarını teslim almak istememektedirler. Bu durumdaki konutlar boş olarak görünmekte ve Devlet ta
rafından yaptırılmış bu binaların bu şekliyle görünmesi yapılan hizmetlerin boşa yapıldığı izlenimini yarat
makta ve ekonomik zarara sebep olmaktadır. Bu nedenle, afetzedenin konutuna sahip çıkması, konutunu tes
lim alması, almadığı taktirde hak sahipliğinin sona ermesi esası getirilmiştir. 

Madde 4. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 5. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 271) 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

TC 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonu 6 . 3 . 1985 
Esas No. : 1/548 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 13.7.1984 Tarihinde Komisyonumuza gönderilen «15.5.1959 
Tarihli ve 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardım
lara Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi "Ve Bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 6.3.1985 tarihli Toplantısında Bayındırlık ve îskân Bakanlığı Temsilci
lerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; şehir ve kasabalarda boş bulunan afet konutlarından 
çeşitli sebeple boş kalan binaların memur lojmanı veya hizmet binası olarak değerlendirilmesinin büyük bir 
ihtiyaca cevap vereceği, söz konusu afet evlerinin atıl durumdan kurtarılması, ayrıca sağlanan Fondan yeni 
bir harcama yapılması öngörülmüş tasarının tümü benimsenerek maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesiyle, değiştirilmek istenen 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 31 
inci maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarına devredilecek binalara faizsiz ve iki yıl vade ile imkân sağlan
mış, Mahallî Belediyelere, îl Özel İdareleri, köy Tüzelkişileri ile hak sahibi olmayan gerçek ve Tüzelkişilere 
ise, % 25 peşin alınmak kaydıyla % 20 faiz oranı getirilmesi öngörülmüş, verilen önerge ile mezkûr madde 
yeniden düzenlenmek suretiyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir., 

Tasarının 2 nci Maddesiyle değiştirilmek istenen 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 40 inci 
maddesinde; hak sahiplerine yaptırılacak duyuru müddetinin kolaylık sağlanması bakımından uzatılmış olup, 
bu nedenle «bir ay» ibaresi çıkarılarak «45 gün» ibaresi konulması suretiyle madde Komisyonumuzca bu 
şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesiyle 7269 sayılı kanuna ilave edilen Geçici 8 inci madde Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesiyle 7269 sayılı Kanuna ilave edilen Geçici 9 uncu madde ile, hak sahibi olmadığı 
halde, b'ilahara binalara yerleştirildiği sonradan anlaşılan kişiler için de devir işlemlerinin yapılacağı öngö
rülmüş, söz konusu maddenin ikinci satırına «Olmadığı halde yerleştirilmiş bulunan ve» ibaresi eklenmiş, aynı 
maddeye; devredilecek binalara kanunî faiz oranları göz önünde tutularak maddeden «hesaplanacak» keli
mesi çıkarılmış, «itibaren her yıla ait» ibaresi ilave edilmek suretiyle madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesiyle 7269 sayılı Kanuna ilave edilen Geçici 10 uncu madde zuhulen 20 nci 
madde olarak düzenlenmiş, mezkûr madde «Geçici Madde 10» olarak düzeltilmiştir. Aynı maddeye bi
nasını teslim olanlar ile olmayanları tefrik etmek maksadıyla söz konusu maddenin son satırından bir evvelki 
satırına, «teslim alanlar için geçici 8 inci madde hükümleri uygulanır. Teslim alınmayan» ibaresi eklenmiş, bun
dan sonra gelen «Bu» kelimesi çıkarılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş şekliyle Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 
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Tasarının 4 ve 5 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarı havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 

Başkan 
İbrahim Özdemir 

İstanbul Milletvekili 

Sözcü 
Recep Kaya 

Biledik Milletvekili 

Kâtip 
Ayhan Uysal 

Çanakkale Milletvekili 

• Üye 
Mehmet Erdal Durukan 

Adana Milletvekili 

Üye 
Hüseyin Barlas Doğu 
Ankara Milletvekili 

Üye 
Osman Esgin Tipi 
Aydın Milletvekili 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir Milletvekili 
(9 uncu Maddeye Muhalifim) 

Üye 
B. Doğancan Akyürek 
İstanbul Milletvekili 

Üye 
Arife Necla Tekinel 
îstaribul Milletvekili 

Üye 
lşılay Saygın 

îzmir Milletvekili 

Üye 
Mehmet, Üner 

Kayseri Milletvekili 

Üye 
Altınok Esen 

Konya Milletvekili 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu Milletvekili 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . . . 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/548 
Kana No. : 104 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 12,7.1984 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan «15.5.1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Do-
layısı ile Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yatırımlara Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonunca hazırlanan rapor ile metin Komisyonumuzun 2.4.1985 tarihli 59 uncu birleşiminde Hü
kümet temsilcilerinin de katılmalarıyla incelendi ve görüşüldü. 

Bu tasacrı ile, afet konutlarından çeşitli nedenlerle boş kalanların memur lojmanı veya hizmet binası ola
rak değerlendirilmesinin büyük bir ihtiyaca cevap vereceği ve bu binaların atıl durumdan kurtarılacağı ve bu 
suretle gerek belediye hudutları içindeki ve gerekse kırsal alanda bulunan afet binalarından türlü sebeplerle 
artanların öncelikle kamunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere değerlendirilebilmesi, ayrıca afetzede olmuş veya 
olması muhtemel olanlardan konut sahibi olmaları gereken bir kısım vatandaşların da yararlanması düşü
nülmüştür. 

Bu Kanunun uygulanmasında, türlü sebeplerle arta kalan arazilerin öncelikle mal sahiplerine verilmek 
suretiyle değerlendirilmesi Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde söz alan üyeler; boş bekleyen afet konutlarının atıl du
rumdan kurtarılarak değerlendirilmesi hususunu olumlu karşılamakla birlikte, afet konutlarının yapımında 
yer seçimi, ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve yöre halkının isteklerinin göz önüne alınması gibi temennilerde bu
lunmuşlardır. Ayrıca konutların dağıtımında önceliğin afetten zarar görenlere verilmesinin maddede belir
tilmesini istemişlerdir. 

Bu istek ve temenniler ışığında hükümet temsilcilerinin yaptıkları açıklamalar dinlendikten sonra Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunca kabul edilen metin esas alınmak sureti ile maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

7259 sayıü Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesinin değiştirilmesini öngören 1 inci mad
denin 1 inci fıkrasında yer alan «... türlü sebeplerle artanlar...» ibaresi «... türlü sebeplerle arta kalanlar...» 
şeklinde değiştirilmiş ve konutların dağıtımında önceliğin afetten zarar görenlere verilmesinin belirlenmesi 
amacıyla fıkranm sonuna «aşağıdaki öncelik sırasına göre» ibaresi eklenmiştir, (c) bendinin 2 nci fıkrasın
daki «emsal» kelimesi «rayiç» olarak değiştirilmiş ve 3 üncü fıkrası «türlü sebeplerle artakalan arazı, arsa 
veya binaların satış veya devredilmesine, satılamayanların veya devredilemeyenlerin kiralanmasına dair esas
lar Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metninin 2 nci maddesi aynen, 

Çerçeve 3 üncü maddeye bağlı geçici maddeler aynen kabul edilmiş ve verilen bir önergenin benimsen
mesiyle «Afetten zarar gören veya zarar görmesi muhtemel bulunanlardan çeşitli nedenlerle hak sahibi ola
mayanlara bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça mahallinde yapılacak duyuru tarihinden itibaren 3 ay 
içinde başvuranlara rayiç bedel üzerinden satış yapılır. 

Valiliklerce yapılacak satış işleminde fazla müracaat halinde gerektiğinde kura usulüne başvurulur.» şeklin
de geçici 11 inci madde eklenmiş ve çerçeve 3 üncü madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 4 ve 5 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Geçici 11 inci maddenin ilavesi nedeniyle tasarının başlığı «15.5.1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumî Ha

yata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde değiş-
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tirilmiş ve ayrıca boş bekleyen afet konutların atıl durumdan kurtarılarak, afetzede olmuş veya olması muh
temel vatandaşlarımızın biran önce konut sahibi olabilmelerini temin amacıyla İçtüzüğün 53 üncü madde
sinde belirlenen 48 saat geçmeden gündeme alınması ve görüşülmesi hususuna Komisyonumuzca ayrıca ka
rar verilmiştir. 

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

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Fikret Ertan 
izmir 

imzada bulunamadı. 

Ayhan Fırat 
Malatya 

BaşkanıveMli 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Tasarının birinci maddesine 
muhalifim. 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

İmzada bulunamadı. 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

imzada bulunamadı. 

Ferit Melen 
Van 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş; 

Sururi Baykal 
Ankara 

Tümüne karşıyım. 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

Tülay öney 
İstanbul 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Enver özcan 
Tokat 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Bu Kanun Tasarısının birinci maddesi ile, Kamulaştırılan bir kamu arazisini, kamu yararı ortadan kalktık
tan sonra üçüncü kişilere satışı bahis konusudur. Anayasamızın 35 inci maddesi mülkiyet hakkını aslî hak ola
rak kabul etmiştir. Bu itibarla kamu yararına kullamlamayan arazilerin eski sahiplerine iadesi esas şart olma
lıdır. 

İkinci husus Anayasamızın 44 üncü maddesi, topraksız ve yeter toprağı olmayan, çiftçilikle uğraşan köy
lülere toprak sağlanmasını Devlete görev olarak verilmiştir. Kamu yararına kullanılamayan arazilerin satışında 
veya kiralanmasında topraksız veya yeter toprağı olmayan köylüye öncelik verilmesi gereklidir. Bu bakımdan 
yetersiz olan tasarının birinci maddesine karşıyız. 

Ferit Melen Fenni îslimyeli 
Van Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 271) 



— 8 — 

HÜKÜMETİN TEKUİF ETTİĞİ METİN 

15.5.1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ile Yapıla
cak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7269 sayılı Kanunun 2.7.1968 tarihli ve 1051 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 31. — IBu Kanuna veya afete ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre yapılan, yaptırılan veya 
yaptırılacak olan binalardan, dağıtımı yapıldıktan sonra çeşitli sebeplerle ihtiyaç fazlası olarak kalanlar, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığınca belirtilen hallerden herhangi birine göre, 

a) Afetten zarar gören veya zarar görmesi muhtemel bulunanlardan hak sahibi olanlara, 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarına, 
c) Mahallî belediyelere, köy tüzelkişilerine ve özel idarelere, 
d) Gerçek ve tüzelkişilere, 
Rayiç bedelleri ve halihazır durumları ile satılabilir veya devredilebilir. 
Satış veya devir işlemlerinde; Hak sahibi olanlara 20 yıla, kamu kurum ve kuruluşları ile belediye, özel 

idare ve köy tüzelkişilerine 5 yıla, gerçek ve tüzelkişilere peşin fiyatla (mümkün olmadığı taktirde en çok 
toplu konut fonuna uygulanan faiz uygulanmak sureti ile) 3 yıla kadar, 

Vade ile bu Kanunun borçlandırma hükümleri uygulanabilir.» 

MADDE 2. — 7269 sayılı Kanunun 2.7J1968 tarihli ve 1051 sayılı Kanunla 'değişik 40 inci maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«!Bu Kanuna göre arsa olarak dağıtılan veya üzerinde bina inşa edilen taşınmaz mallar, hak sahiplerine 
(borçlandırma senetleri imza ettirilmek sureti ile verilir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca o yerde borçlandır
manın ilanı tarihinden itibaren Bakanlıkça kabul edilebilir mazereti dışında 2 ay içerisinde borçlanmalarını 
yapmayanlarla, borçlanmasını yapmış olmasına rağmen binayı Bakanlıkça mahallinde yaptırılacak duyurudan 
•itibaren bir ay içinde teslim almayanların hak sahipliği kendiliğinden sona erer.» 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE I 
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

15.5.1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumî Hayata Mües
sir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ile Yapıla
cak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Maddelerinin De- I 
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesi I 

Hakkında Kanun Tasarısı I 

MADDE 1. — 7369 sayılı Kanunun 2.7.1968 ta
rihli ve 1051 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi I 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

«Madde 31. — Bu Kanuna veya afete ilişkin nü- I 
kümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapılan veya I 
yaptırılan binalardan ve çeşitli biçimlerde iktisap I 
olunan ansa veya arazilerden türlü sebeplerle artanlar, I 
halihazır durumlarıyla; I 

a) Afetten zarar gören veya zarar görmesi muhte- I 
mel bulunanlardan hak sahibi olanlara, bu Kanuni I 
esaslarına göre; I 

b) Kamu kurum ve 'kuruluşlarına, faizsiz ve en I 
çok 2 yıl vade ile, I 

c) Mahallî belediyeler, İl - Özel İdareleri, Köy I 
tüzelkişileri ile gerçek ve tüzelkişilere, % 25 '(yüzde I 
yirmibeş) peşin alınmak kaydıyla % 20 (yüzde yirmi) I 
faiz ve en çok 5 yıl vade ile, I 

Valiliklerince tespit ve Bayındırlık ve İskân Ba- I 
kanlığınca onaylanacak emsal bedel üzerinden satılabi- I 
lir veya devredilebilir. I 

Türlü sebeplerle artan arazti, arsa veya binaların I 
satış veya devredilmesine dair esaslar (Bayındırlık ve I 
İskân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belir- I 
lenir.;» I 

MADDE 2, — 7269 sayiı Kanunun 2.7.1968 .ta
rihli ve 1051 sayılı Kanunla değişik 40 inci maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 40. — Bu Kanuna göre arsa olarak dağıtı-' 
lan veya üzerinde bina inşa edilen taşınmaz mallar, 
hak sahiplerine borçlandırma senetleri imza ettiril
mek sureti tile verilir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığın
ca o yerde borçlandırmanın ilam 'tarihlinden itibaren 
Bakanlıkça kabul edilebilir mazereti dışında 2 ay içe
risinde borçlanmalarım yapmayanlarla borçlanmasını 
yapmış olmasına rağmen binayı Bakanlıkça mahallin
de yaptırılacak duyurudan dtibareni 45 güm içinde teslim 
almayanların hak sahipliği kendiliğinden sona erer.» 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

15.5.1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Mü
essir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ile Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7269 sayılı Kanunun 2.7.1968 ta
rihli ve 1051 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 31. — Bu Kanuna veya afete ilişkin hü
kümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapılan veya 
yaptırılan binalardan ve çeşitli biçimlerde iktisap olu
nan arsa veya arazilerden türlü sebeplerle arta ka
lanlar halihazır durumlarıyla, aşağıdaki öncelik sıra
sına göre; 

a) Afetten zarar gören veya zarar görmesi muh
temel bulunanlardan haksahibi olanlara, bu kanun 
esaslarına göre; 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarına, faizsiz ve en 
çok 2 yıl vade ile, 

c) Mahallî belediyeler, 11 özel İdareleri, köy tü
zelkişileri ile gerçek ve tüzelkişilere, % 25 (yüzde yir
mibeş) peşin alınmak kaydıyla % 20 (yüzde yirmi) 
faiz ve en çok 5 yıl vade ile, 

Valiliklerince tespit ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca onaylanacak rayiç bedel üzerinden satıla
bilir veya devredilebilir. 

Türlü sebeplerle artakalan arazi, arsa veya bina
ların satış veya devredilmesine, satılamayanların ve
ya devredilemeyenlerin kiralanmasına dair esaslar Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak yönet
melikle belirlenir.» 

MADDE 2. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürüdüğe girdiği tarihten önce borçlanma işlemleri tamamlanmadan 
kullanılan binaların hak sahiplerinin; borçlanması gereken tarih ile borçlandığı (tarih arasındaki gecikmiş taksitleri, 
geri Ikal'an borçlanma yıllarında ödeyeceği taksit sayısına eşit olarak bölünmek sureti ite ilave edilir. Ancak, geri 
kalan borçlanma süresi 5 yıldan az ise bu süre 5 yıla çıkarılır. 

Borçlandıınma işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde maliyet bedeli üzerinden 
tamamlanır. 

Bir yıl içerisinde borçlanma işlemini tamamlamayanlar kullandıkları konutlardan tahliye ettirilir ve kullan
dıkları süre için Valilikçe tespit ettirilecek emsal kira bedeli kendilerinden tahsil edilereik Fon'a 'gelir kaydediir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanunun yürüdüğe girdiği tarihıten önce afet nedeniyle yaptırulmış binalara hak sa
hibi olup olmadığına bakılmaksızın yerleştirilenlerden halen mülkiyeti üzerlerine devir edilmemiş olanlara, otur
dukları binalar, maliyet bedeli ve bu bedelin binaya girdikleri tarihten hesaplanacak kanunî faizi karşılığında 
devredilir. Bu bedelin bir yıl içinde defaten veya en çok 4 taksitte Fon'a yatırılması şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 20. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce borçlandığı halde binasını devir alma
yanlara Bakanlıkça mahallinde yaptırılacak duyuru ile 2 ay süre tanınır. Bu süre içinde binasını teslim almayan
ların hak sahipliği kendiliğinden sona erer. Bu binalar 31 inci maddeye göre yeniden değerlendirilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 271) 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Tasarının Geçici 8 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen, kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanun yürürlüğe gir
diği tarihten önce afet nedeniyle yaptırılmış binalara 
hak sahibi olmadığı halde yerleştirilmiş bulunan ve 
halen mülkiyeti üzerlerine devir edilmemiş olanlara, 
oturdukları binalar, maliyet bedeli ve bu bedelin bi
naya girdikleri tarihten itibaren her yıla ait kaınunî 
faizi karşılığında devredilir. Bu bedelin bir yıl içinde 
defaten veya en çok 4 taksitte Fon'a yatırılması şart
tır* 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce borçlandığı halde binasını devir 
almayanlara 'Bakanlıkça mahallinde yaptırılacak du
yuru ile 2 ay süre tanınır. Bu süre içinde binasını 
teslim almayanların hak sahipliği kendiliğinden sooa 
erer. Teslim alanlar için geçici 8 inci madde hü
kümleri uygulanır. Teslim alınmayan binalar 31 inci 
maddeye göre yeniden değerlendirilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 3. — 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu metninin Geçici 8 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu metninin geçici 9 un
cu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10 — Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu metninin geçici 10 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Afetten zarar gören 
veya zarar görmesi muhtemel bulunanlardan çeşitli 
nedenlerle hak sahibi olamayanlara bir defaya mah
sus olmak üzere Bakanlıkça mahallinde yapılacak 
duyuru tarihinden itibaren. 3 ay içinde başvuranlara 
rayiç bedel üzerinden satış yapılır. 

Valiliklerce yapılacak satış işleminde fazla mü
racaat halinde gerektiğinde kura usulüne başvurulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 271) 
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(Hükümetin Teklifi 

MADDE 4; — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başlbakan Yardımcısı 
/. Kr Erdem 

Devlet Bakanı 
5. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçîn 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakamı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
Af. İV. Eldem 

Dışişleri Balkanı 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve İskân Balkanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

11.7.1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam 
Af. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 271) 
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(Bayındırlılk, îmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

# MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 imci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 4. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 271) 




