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Sayfa 
T. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 189 

II. — GELEN 'KÂĞITLAR 189 

III. — YOKLAMALAR 190 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 191,255 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 191 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
lkanı ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/697) 191 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 191 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın,. Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/672) 191 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 

Sayfa 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/673) 191 

5. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/674) 191 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
lara gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/675) . 191 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, DJP.T. Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 191 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliş
tirme Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/677) 191 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/678) 191 
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Sayfa 
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 191 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında çalış
tırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın dış 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi ı(6/680) 191 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 192 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
fcantoğlu'nun, kalkınmada' öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 192 

14. —• İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesii (6/596) 192 

15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rincin, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin lç-
tişleri (Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 192 

16. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Tok-
taş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 192 

17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'm, K.Î.T. ürünlerinin ihracına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/686) 192 

18. — Adana Milletvekilli Nuri Korkmaz' 
in, fo'ayailî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 192 

19. — Edirne Mıiletvekili Türkân Turgut 
Amkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine 'ilişkin Devlet 
Bakanı ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 192 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1934 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardıımcısından 
'üöJİü soru önergesi '(6/690) ' 192 

Sayfa 
21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Ankan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo
nu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet 'Ba'kanı ve Başbakan Yardımcısından 
sfözlü soru önergesii (6/691) 192 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen İhracata Mis
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlıü soru önergesi (6/692) 192 

23. — içel Milletvekili 'Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru 'önergesi l(6/693) 192 

24. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksu Yem Fabrikasın-
ca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı biber 
alımlarına 'ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/607) 193 

25. — Edirne Milletlvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütü'k ve demir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine 'ilişkin 
Devlet Bakanı ve 'Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru 'önergösi (6/698) 193 

26. — Diyarbakır Müılletvekili Kad'ir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence 'sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş -
kıin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 193 

27. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, 
Samsun ili Merkezi ile Çarşaımlba İlçesi elektrik 
şebekelerinin ihale ve denetimlinde yolsuzluk 
yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Talb'iî 
Kaynaklar 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/614) 193 

;28. — Balıkesir MİHetveJkili Davut Ab'a-
cııgil'in, Balıkesir Merkez KocaaVşar Köyü 
Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapıl
mayacağına İlişkin Tarım Orman ve Klöyıişle-
ri Batanından sözlü soru önergesii (6/616) 193 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestöl Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesii (6/699) 193: 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banlbğîu'nun, Su ve Şişeleme Anon'ilm Şirketi
nin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 193 

186 — 
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Sayfa 
31. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-

dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
İddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İç
işleri Bâkanıridan sözlü soru önergesi (6/702) 193 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arı'kan'm, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasın
da gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatına iliş-
'kin Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/703) 193 

33. — Denizlii Milletvekili Halil İbrahim: 
Şahincin, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım! 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi <6/6İl) 194 

34. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
rnaz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 194 

35. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut 
Arılkan'ın 15.6.1985-31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve njohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 194 

36. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas 11 Gemerek İlçesindeki TUĞOAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
'Sözlü soru önergesi (6/631) 194 

37. — Uşak Milletvekili Yusuf Dernir'in, 
Uş'ak İlli Banaz Orman Bölge Şefiıie ilişkin 
Tarum Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/632) 194 

38. — İstanbul Milletvekili Yrlmjaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 194 

39. — İçel Milletvekili Mehmet Köcabaş'ın, 
Bingöl İlinde bazı emniyet görevi ilerince çı
karıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/635) 194 

40. — Balıkesir Milletvekili Cah'it Tu-
tum'un, Ayvalık Koyunda kurulan midye 
üretme çiftliğine, ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/666) 194 

41. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vakıf Yücel'in, Ordu İli Ayba-stı İlçesi Be
lediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 194 

Sayfa 
42. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-

mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/669) 194 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uluslararası taşımacılıkta kul
lanılan araçlardan alınan vergilere ilişkin 
Maliye ve Gümrük Balkanından sözılü soru 
önergesi <6/756) 195 

44. — Kars Milletvekili Halis Söylu'nun, 
Kars - İğdır - Karakale'deki Bez ve İplik 
Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/757) 195 

45. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin 
kredii borçlarının ertelenmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/758) 195 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ait taşınmazların kira bedellerine ilişkin söz
lü sorusu ve Çalışma ve 'Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/759) 195:196 

47. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlıı'nun, Ankara İli Kayaş ve Gülveren 
semtindeki bir araziye ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesii(6/760) 196 

48. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Gökova Kemerköy Termik Santralı top
rak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 196 

49. — İlstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 1.97i 

50. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nail-
bantoğlu'nun, YükseköğrenOm Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/701) 197 

51. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri llii Develi İlçesi Kızık Köyündeki 
afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 197 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'ın, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 197 

— 187 — 
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Sayfa 
53. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-

cfgi'P'in, Erdek Belediyeci ımücavir alanı içine 
alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı ruhsatı 
verilmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cııgil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca Is
kontoya tabi tutulmasına ilişkin 'Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/711) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gül'in, Balıkesir yöresindeki tohum üreticileri-
nin alacaklarına ilişlkin Tarım Orman ve IKÖ'y-
işleri Bakanından sözilü ısoru önergesi (6/712) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gillin, Erdek 'Belediye Başkanına, ilişkin İçişle
ri Bakanından 'Sözlü soru önergesi (6/714) 

57. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gîl"in, Balıkesir - ivrindi İlçesi (Korucu Bucağı 
Madra Orman Bölgesindeki kestane ağaçları
nın kesim nedenine 'ilişkin Tarım Orman Ve 
Köyişİeri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/715) 

58. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerinde^ 
ki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına iliş-
kim Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/716) 

59. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
karayoluyla Ihacöa gidecek ollan vatandaşlardan 
alınan ücrete ilişkin sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı'Kâzım Oksay'ın cevabı (6/718) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahraımanmlaraş - Mer
kez - Kozlu Köyündeki elektrik satış fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/719) 

61. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Andırın - Kalhraman-
maraş karayolunun etüt, proje ve fizibilite 
hazırlıklarınla ilişkin Bayındırlık ve ffekân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/720) 

62. — Haitay Milleıüvekiri Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Hatay İlinde ortaya çıkarılan 
Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı 
olayının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/721) 

197 

197 

197 

197 

197 

197 

198 

199 

199 

199 

Sayfa 
63. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 

in, (Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine 
son verilen öğretmen ve öğretim üyelerine iliş
kin Millî Eğit'im GençKk ve Spor Bakanmdlan 
Jözl'ü soru önergesi (6/739) 199 

64. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk 
soydaşlarına 'baskı ve zulüm yapıldığı iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bak'anınan sözlü soru önerge
si (6/741) 200 

65. — İstanbul Milletvekili ibrahim Uraf 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce 'Bo
lu kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi (6/742) 200 

66. — lizmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, demiryollarının modernizasyonuna iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/745) 200 

67. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltil
me istekleri reddedilen öğretim görevlilerinin 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 200 

68. — İçel Milletvekili Ali İhsan Bî'gin'm, 
1 Ma'yıs'ın resmî bayram günü olarak İlan edilj 

meşine ilişlkin Başbakandan sözilü soru öner
gesi (6/748) 200 

69. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüj 

ketimi ile tarım arazilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesİ(6/749) 200 

70. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, nıa'fcliyecilerin bazı sorumlarına ilişlkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/750) 200 

71. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abaeı-
girin, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 200 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 255 
1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'uıı, 

^Erzincan - Merkez - Ulalar Köyüne sağbk 
ocağı yapılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın 
yazılı cevabı (7/1124) 255:256 

— 188 — 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğünün Teşkilat ve 'Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Sakarya Milletvekili Nihat 
Akpak ve 11 Arkadaşının Türk Spor Kuru
mu Kanunu Teklifi ve Milî Eğitim; Plan ve 

Sayfa 

201 

Sayfa 
Bütçe kornisyonlan raporları (1/761), 2/258) 
(S. Sayısı : 440) 201:222,227,257:260 

2. — İstanbul Milletvekilli İbrahim özde-
•mir ve 7 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 
2981 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nu Raporu (2/342) (S. Sayısı: 444) 222:255 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te toplanarak 
tiki oturum yaptı. 

Çıraklık, Kalfallık ve "Ustalık Kanunu Tasarısının 
(1/653) geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezke
resi okundu; Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda 
bulunan tasarının «geri verildiği bildirildi. 

'Bazı milletvekillerine dzin verilmesi halk kında ve 
Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk'e ödenek vt 

voliuğunun verildbilmeisine dair Başkanlık teskereleri 
ile; 

TBMM Genel Kurul çalışmalarının : 
20 Mayıs 1986 'günü 15.00 - 19.00 ve 2>1.30 - 24.000; 

21 ve 22 Mayıs 1986 günleri 14.00 - 19.00 ve 21.30 • 
24.00; 27. 28, 29 ve 30 Mayıs günleri 14.00 - 19.00 
ve 21.30 - 02.30 saatleri arasın'da yapılmasına; sözlü 
soruların ise çarşamlba günlerii görüşülmesine ilişkin 
ANAP Grıibu önerisi; 

Kalbul edildi. 
İzmir Milletvekili Rüştü $ardağ ve 13 arkadaşı

nın, Hükümetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

iîlgili politiikası konuşumda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddderi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/13) öngo-
rüşmeleri tamamlandı; genel görüşme açılması redde
dildi. 

Böden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün 
Teş'kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 
(1/701, 2/258) (S. Sayısı :-440) tümü üzerindeki 'görüş
meler 'tamamlanarak, 29 uncu maddesine kadar ka
bul edidi. 

21 Nisan 1986 Çarşamba günü saat 14.00'te tûp-
lanı'lmak üzere birleşime saat 00.021de son verildi. 

'Başkan 
Başkanvekllli 

AbdulhaUm Araş 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

Kâtöp Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 5 . 1986 Çarşamba 

Raporlar 
1. — 2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Madde

lerinin Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, tımar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/740) (S. Sayısı : 
446) (Dağıtaa tarihi : 20.5.1986) (GÜNDEME) 

2. — Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasa
rısı ve A'dallet; Tarım, Onman ve Köyişjleri; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/727) (S. Sayısı : 447} 
(Dağıtma tarihi : 21.5.1986) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER: Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. 

(Adana Milletvekillerinden itibaren yoklamaya baş
landı) 

Mustafa Tınaz Titiz?.. Yok. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

ANAP Grubu ilk günden havlu mu attı efendim? 
BAŞKAN — Siz sonuna kadar okumaya devam 

edin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So

nuna kadar yoklama yapacak mısınız Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim o bizim takdirimize bağlı

dır. 
Devam edin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Her 

zaman sonuna kadar yapmıyordunuz; bugünün özel
liği mi var yoksa? 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin 
okumaya. 

. (İstanbul Milletvekili Bülend Ulusu'dan itibaren 
yoklamaya devam edildi) 

BAŞKAN — Yoklama sırasında isimleri okunup 
da, salonda bulunmayan ancak sonradan gelen ar
kadaşlar beyaz bir kâğıda isimlerini yazıp, imzalarını 
atarak Başkanlığa göndersinler. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Gündem 
dışı söz vermeyecek misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evvela, ekseriyetimiz var mı, yok 
mu, anlayalım, ondan sonra. 

Toplantı için yeterli çoğunluğumuz yoktur. 
Saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime ara veri

yorum. 

Kapanma Saati: 14.25 

« •» 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTÖ» ÜYELER: Mehmet Üner (Kayseri), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Balıkesir Milletvekili Şerafettin Toktaş'a kadar 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Toplantı yetersayısı 
nerede var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 134 tane milletvekili 
var mı Sayın Başkan? 
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IV. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (61697) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş • Fikri Sağlar'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Sağlar?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984-1985 yıllan gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673)-

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

BAŞKAN — 4 ve 5 inci sıralardaki, Edirne Mil
letvekili Türkân Turgut Arıkan'ın soruları, aynı se
beple ertelenmiştir. 

VE CEVAPLAR 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve gi
derlerine -ilişkin Bayındık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/675) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Arıkan'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, DPT Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet. 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri. Tesis ve Geliştirme Fonu'nun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

BAŞKAN — 8 inci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, aynı sebeple ertelen
miştir. 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 

I soru önergesi (6/679) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' — 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş-

I bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 
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12. —- Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 10, 11, 12 ve 13 üncü sıradaki, Er
zurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun .soruları, 
Başbakan veya cevap verecek bakan bulunmadığın
dan ertelenmiştir. 

14. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi Önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

'BAŞKAN — 14 üncü sırada, İstanbul Milletve
kili Günseli 'özkaya'nın, (Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Günseli tözkaya?.. (Buradalar. 
(Sayın 'Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, ba
zı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

(BAŞKAN — 15 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenımiştir. 
16. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın foktaş'ın, 

Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) 

'BAŞKAN — 16 nci stralda, İzmir Milletvekili 
Aşkın Toktaş'ın, (Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Toktaş?.. Yoklar. 
Sayın (Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 

K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/686) 

'BAŞKAN — 17 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Devlet Bakanı ve (Başbakan Yar
dımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

j 18. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz in, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir-

I ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 

.BAŞKAN — 18 inci sırada, Adana Milletvekili 
'Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
I m, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları 
j gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
I Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

IBA'ŞKAN — 19 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başlba
lkan Yardımcısından sorusu yardır. 

} Sayın Arıkan?. Buradalar. ~ 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

I Soru ertelenmiştir. 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

I 21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
I in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle

rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 20, 21 ve 22 nci sıradaki, Edirne 
i Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın soruları, cevap 

verecek bakan bulunmadığından ertelenmiştir. 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 

I Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

(BİA'ŞKAN — 23 üncü sırada, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Devlet (Bakanı ve IBaşbakan 

j Yardımcısından sorusu vardır. 
Sayın Sağlar?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

I Soru ertelenmiştir. 
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24. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Üs'tiünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın !bak"an?.. Yo'k. 
Soru ertelenmiştir. 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve 
demir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İs
tikrar Fonuna etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

'BAŞKAN1 — 25 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet 'Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. 'Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 26 neı sırada, Diyarbakır Millet
vekili IKadir 'Narin'in, 'İçişleri (Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru eıMen-miştir. 

27. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614)) 

BAŞKAN — 27 «ıci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın İbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım. 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

1 BAŞKAN — 28 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

I Sayın Abacııgil?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın ibakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 

i şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
j önergesi (6/699) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yo'k. 
Soru ertelenmiştir. 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak-

I lartna ilişkin Başbakandan sözlü soru. önergesi 
(6/700) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, (Erzurum Millet
vekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

I 31. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
I bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em-
I niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
j soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bahadır?.. Buradalar. 
I Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş-

I tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
I ve Başbakan'' Yardımcısından sözlü soru önergesi 

(6/703) 
BAŞKAN — 32 nci sırada, Edirne Milletvekili 

Türkân Turgut Arıikan'm, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcıisından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

I Soru ertelenmiştir. 
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33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (61621) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Tarım 'Orman ve Köyişleri 
Bakanıından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenımişltir. 

34. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

IBAŞKAN — 34 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Saym Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın balkan?. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m ^15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelen mistir. 
36. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 

İli Gemerek İlçesindeki TUĞ S AN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

IBAŞKAN — 36 nci sırada, Tokat Milletvekili En
ver Özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Baikanından sorusu 
vardır. 

ISayın Özcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek: sayın bakan?.. Yok. 
Soru erte'lenmiştir. 
37. — Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, Uşak İli 

Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Uşak Mille'tvekili 
Yusuf Demir'in, Tarım Onman ve Köyişleri 'Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. 'Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

I 38. — İstanbul Milletvekili Ydmaz İhsan Hastürk' 
I ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü-
I düdüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
I ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/726) 
B! AŞK AN — 38 inci sırada, istanbul Milletvekili 

I Yılmaz İhsan (Hastürk'ün, Enerji ve Tabiî Kaynak -
I far ©akanından sorusu vardır. 

Sayın Hastiürik?.. Yoklar. 
I Cevap verecek sayın bakan?.. Yolk. 
I Soru ertelenmiştir. 

I 39. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin-
I göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id-
I dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, îçel Milletvekili 
I Mehme't Kocabaş'ın, llçişferi Bakanın'dan sorusu var

dır. 
I Sayın Kocabaş?.. Yoklar. 
I Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiş'tir. 

I 40. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay-
I valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş-
I kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 
I İBAŞKAN — 40 inci sırada, 'Balıkesir Milletvekili 
I Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 
I Sayın Tutum?.. Buradalar. 
I Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek m-
J yın bakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmişltir. 

I 41. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
I Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
I ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 
I (BAŞKAN — 41 inci sırada, Zonguldak Millldtve-
I ikili Muhteşem Vasıf Yücel'in, içişleri (Bakanından 
I sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Yoklar. 
I Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
I Soru ertelenmişltir. 

I 42. •— İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
I sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan-' 
I dan sözlü soru önergesi (6/669) 

'BAŞKAN — 42 nci sırada, İzmir Milletvekili Hü-
I şeyin Aydemir'in, Başbakandan sorusu vardır. 
I Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
I Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek saym 
I ıbakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 
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43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uluslararası taşımacılıkta kullanılan araçlardan 
alınan vergilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/756) 

IBAŞKAN — 43 üncü sırada, Erzurum 'Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

44. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -
İğdır - Karakale'deki Bez ve İplik Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, "Kars Milletvekili 
Halis Soylu'nun, Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Soylu?.. iBuradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/758) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başlbakan veya yerine cevap verecek sayın 

balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait taşınmazların 
kira bedellerine ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemlinin cevabı 
(6/759) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
'Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buraldalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

I Soru \. S. S. Kurumunun mülklerinden tüzel ya-
I da hakikî kişilere kiralananlar, kimlere ve kaç TL. 

aylık yahut yıllık kira ile kiralanmışlardır? İllere gö-
1 re listeler hallinde bildirilmesi mümkün mü? 
I Soru 2. 'Bu mülk kiraları yerel kuruluşlarınız yet

kililerinin takdiri ile mi tespit 'olunmakta, yoksa bir 
kira yönetmeliği esaslarına göre mi tespit olunmak
tadır? 

Soru 3. Mülklerinizin kiralarından, günün eko
nomik koşulları nedeniyle, emsal bina kira rayiçleri
ne göre çok düşük olanlar varsa, nedeni araş'tınl-
mış mıdır? 

BAŞKAN — Evet, buyursunlar sayın bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA

NI MUSTAFA ' KALEMLİ (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Erzurum 
Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sosyal 
Sigortalar Kurumuna ait gayrimenkullerin kira be
delleriyle ilgili sözlü soru önergesi bakanlığımca 
incelenmiştir.! 

'Bilindiği üzere, Sosyal Sigortalar Kurumu, Ana
yasamızın 60 inci maddesinde tanımı yapılan sos
yal güvenlik hakkını, bir hizmet akdine istinadeı, 
bir veya birkaç işveren yanında çalışan sigortalılar 
ile bunların hak sahiplerine sağlamakla görevli bir 
sosyal güvenlik kuruluşudur. Sosyal Sigortalar Ku
rumunun ana malî kaynağını, sigorta primleri ihti
va etmektedir. Bu malî kaynağın işletilme alan
ları ise, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununda tespit edilmiştir. Kanunda tespit edilen 
işletme sahalarının bir tanesi de, gayrımenkullere 
yatırmak olarak belirlenmiştir. Kurum, bu mevzuat 
çerçevesinde mülk sahibi olmuştur. 

Kurum mülkü gayrimenkulleri üç kategoriye ayrı-
mak mümkündür: Hizmet binaları, hizmet ve rant 
tesisleri, (Ki, müşterek binalardır), binalar ve arsa
lar gibi. Sosyal Sigortalar Kurumunun, alımları yıi-

I 1ar öncesine dayanan, toplam 26 ilde 2 658 bağım
sız bölümü ihtiva eden, büro, mağaza, dükkan ve 

I daire şeklinde kullanılış alanı olan rant tesisi bulun
maktadır. Bunların kiracı isimleri ve aylık kiraları
nın kâğıt üzerinde tek tek belirlenmesi büyük bir 
evrak kitlesini ihtiva edeceğinden, bu konuda glo
bal yıllık rakamları Yüce Meclise arz edeceğim. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, idarî ve malî bakım
dan muhtar bir kamu kurumu olması sebebiyle, 
Kira İl Tespit Komiyonu mevzuatına tabi bulun
mamaktadır. Kurumun gayrimenkul kiralamaları, 

, Sosyal Sigortalar Kurumu Emlak Yönetmeliği hü-
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kümlerine göıre yapılmaktadır; kiralama bedelleri 
ûse, tespit edilen muhammen bedel üzerinden açık 
artırma suretiyle yönetmelik hükümlerine göre be
lirlenmektedir. 

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gi-
\ ıbi, geçmişte Sosyal »Sigortalar Kurumunun da kira 

gelirleri, rayiç kira bedellerine göre bir hayli dü
şüklük göstermekteydi. Kurum fonlarının rantabl 
ve verimli bir şekilde işletilmesiyle, kira gelirlerinin 
emsal kira bedeli seviyesine çıkarılmasına imkân 
sağlamak üzere, Sosyal Sigortalar Kurumuna kira 
artışı için yetki tanıyan 11.10.1983 tarih ve 2912 sa
yılı Kanun hükümlerji muvacehesinde bütün gayri-
menkullerin kira bedelleri yeniden gözden geçirilmiş 
ve kiracılar ile karşılıklı mutabakat dahilînde veya 
yeniden kiraya verilmek şeklinde, 1984 yılından iti
baren kira gelirlerimde yüzde 100'e varan bir artış 

' sağlanmıştır. Bu konudaki son beş yılın rakamlarını 
da Yüce Meclise arz etmek isterim. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 1981 yılı rant bi
na larından elde edilen kira geliri 247 442 405 Türk 
Lirası, 1982 yılı 448 873 719 Türk Lirası, 1983 yılı 
624 323 771 Türk Lirası iken, 1984 yılında bu ra
kamlar 1 125 588 886 Tür'k Lirasına, 1985 yılında 
2 333 689 546 Türk Lirasına yükselmiştir. Ayrıca", 
bütün kiralar, yıllık olarak Yargıtay kararı muva
cehesinde artırılmakta ve emsal kira gelirlerii nıispe 
tinde rant geliri elde edilmesine özel önem verilmek
tedir. 

(Bakanlık olarak Sosyal Sigortalar Kurumunun 
bütün alacakları gibi, kira gelirlerini de yakından 
takip etmekteyiz. 

Yüce Meclise saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, buyurun, 
HİLMİ NALBANTÖĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Şu kadar sayıdaki sözlü sorudan bir tanesine ce
vap verilmiş olması bile sayın bakan için bir övün
cedir. Sayın bakanın, diğer bakanlar içerisinde bu 
çalışkanlığını kutluyorum. (ANAP sıralarından «îşin 
var galiba» sesleri) Hiçbir işim yok. Ancak, öyle 
zannediyorum ki, sayın bakanımı bu çalışkanlığa iten 
de, kendisine evvelce yazdığım bir şiir olmuştur. 

Bu sorum, sözlü değildi, yazılıydı. Burada pa
rantez içinde (1) diye gösterilmiş olmasından da an
lamışsınızdır. Yazılıdan sözlü soruya çevrilmesi su
retiyle, yine de sayın bakanımın biraz tembelliğini 

tespit etmiş oluyor; fakat yine de diğer bakanlar içe
risinde kendisini kutluyorum. Ancak ben, bu kirala
rın isim isim bildirilmesini yazılı olarak istemiştim, 
bir maksadım vardı; çarpıklıkları tespit etmek isti
yordum. Sayın Bakanım yine de bunu, bu sitemle
rimi göğüsleyecek şekilde sözlüye çevirmek suretiyle 
kati cevaplarını vermemeyi yeğlediler, o ustalığı da 
gösterdiler; fakat görülüyor ki, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun aldığı kiralar da çok yükselmiş... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Memnuniyet 
duymanız lazım. 

HİLMİ NALBANTÖĞLU (Devamla).— Memnu
niyet duyuyoruz da, niye kiralar yükselmiş? Onun 
da sebebine inmek lazım; çünkü kiralar ekonomik dü
zeninizin bozukluğundan yükselmiştir. Zira, 5 sene 
önce dolar 70 lira idi, bugün 700 liraya yükselmiştir; 
sizin de 4 sene önce aldığınız kiralar 640 milyondan 
bugün 3 milyara yükselmiştir ki, kiralarda aynı para
lelde benzeri bir artış vardır. Bu kiralarda korunan 
kişiler de vardı, ben bunu tespit etmek istiyordum; 
eğer Sayın Bakanım bunları yazılı olarak lütfeder
lerse memnun olacağım. Burada sorum sözlü soru
ya dönmüştür; tabiî kendilerinin uzun uzun burada 
anlatmaları mümkün değildir, bana yazılı olarak şu 
sorduğum sorunun cevabını verirlerse memnun ola
cağım. Yine de, diğer bakanlar içerisinde çok çalış
kandırlar; kendilerini kutlar, teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, Ankara İli Kayaş ve Gülveren semtindeki bir 
araziye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/760) 

BAŞKAN — 47 nci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, içtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

48. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Muğla Milletvekilli 
Idris Gürpınar'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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49. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (61696) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

50. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

51. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, Ba
lıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

•BAŞKAN —• 52 nci sırada, Balıkesıir Milletve
kili Davut Abacıgü'in, Sanayi ve Ticaret Balkanından 
sorusu vardır. 

Sayın Abacugü?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın ıbaikan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Aıbacıgil'ıin, Bayındırlık ve İskân Balkanından 
sorusu vardır. 

Sayın Abacıgü?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

54. _ Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca ıskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Balıkesir Millet
vekili Davut Abacıgü'in, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
Balıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacakları
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/712) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Balıkesir Milletve
killi Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
'Soru ertelenmiştir. 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/714) 

BAŞKAN — 56 nci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgilliın, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın ıbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

57. -— Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedeni
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Tarım Oirman ve Köyiışleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ

la İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Muğla Milletvekilli 
İdris Gürpınar'ın, Tarım Orman' ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 
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Sayın Gürpınar?... Bur adalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara

yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan 
ücrete ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın cevabı (6/718) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, Devlet Balkanından sorusu vardıı. 

Sayın Uçak?'.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Kâzım Oksay 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bahriye Üçok 

Ordu 

1. Geçen yıl karayoluyla hacca gidecek hacı 
adaylarından 636 bin TL. alındığı halde, bu yıl gene 
karayoluyla hacca gidecek hacı adaylarından alınan 
miktar 478 500 TL.'dır. Bu bir yıl içinde doların de
ğeri yüzde 40 arttığına göre, bu sene hac ziyareti için 
ödenecek miktarın 850 000 lira olması gerekirken, 
372 000 lira gibi düşük bir meblağ istenmesinin ge
rekçesi nedir? 

2. Bu durumun makul bir nedeni yok ise, Diya
net Vakfı geçen yıl fazladan aldığı paraları hacılara 
geri vermeyi düşünmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; içtü
züğümüzün 95 inci maddesinde, hepinizin bildiği gibi, 
«Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün 
olan konuların sözlü soru olarak kabul edilmemesi» 
diye bir hüküm getirilmiştir. Buna rağmen, Sayın 
Üçok'un vermiş oldukları sual önergesi, Başkanlık ta
rafından, bu lazıme dikkate alınmadan işleme konul
muştur. 

Sualin cevabı gayet basittir. Geçen sene vatan
daşlara kolaylık olmak üzere, Diyanet İşleri Başkan
lığı tarafından toptan alınan ve kendilerine dağıtı
lan 500 dolar karşılığı, bu sene, bü dövizleri kendi
lerinin almasını teminen toplanmamıştır. Mesele bun
dan ibarettir. 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Üçok, konuşmak istiyor mu

sunuz efendim? 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üçok. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin sayın üyeleri; önce sayın bakana teşekkür
le söze başlamak istiyorum ve ayrıca şunu sormak 
istiyorum : Yani, bu 496 bin liranın dışında vatan
daş tekrar cebinden 500 dolar verecek mi? Bir kere 
bunu sorayım da, ondan sonra bir açıklama yapmak 
istiyorum. Yani, bunun toplamı 496 bin lira artı 500 
dolar mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Üçok, sayın bakana böyle bir 
sual olmaz efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Ben Sayın Baş
kandan soruyorum efendim. 

BAŞKAN — Siz konuşmanıza devam edin, sayın 
bakan bunlara cevap verir veya vermez. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Peki efendim. 
Şimdi ben, durumu açıklığa kavuşturmaya çalışa

cağım. Eğer orada vatandaş kendi cebinden 500 do
lar verecek olsaydı, orada «Şu, şu, şu masraflar için 
para vermeniz lazımdır» diye bilgi verilirdi. Halbuki, 
televizyon, radyo ve basın aracılığıyla «Bütün masraf
lar bu paranın içindedir ve üstüne de, su kabı, giysi 
için kumaş ve geçen seneye nispetle; örneğin şemsiye 
gibi bazı eşyalar kendilerine fazladan verilecektir» di
ye hacılara duyurulmuştur. 

Şimdi, sayın bakanın resmen bildirmiş oldukları 
bazı rakamları % burada sizlere sunmak istiyorum... 
Özür dilerim, rakamları aşağıda bırakmışım. 

Yalnız, hac ve umreye giden vatandaşlardan sağ
lanan rakamlar, aşağı yukarı, umreden gelenler için 
670 milyon lira ve hizmet yolluğundan artan, yani 
tasarruf edilen miktar ise 779 milyon 481 bin lira
dır. Ayrıca, buna benzer daha birtakım rakamlar da 
var. 

Hac ve umre ziyaretlerini birkaç yıldan beri te
keline almış bulunan Diyanet İşleri Başkanlığının hacı 
adaylarına pek fahiş bir fiyat uyguladığını ve bu en 
kutsal ibadeti yerine getirmek isteyenleri zarara sok
tuğunu, çeşitli zamanlarda sözlü ve yazılı sorularım
la beyan etmiştim. 

Şimdi, bu kuruluşun mensupları, TRT ve basın 
yaptıkları açıklamalar ile bu gerçeği kabul ve hat
ta itiraf etmiş bulunuyorlar. Şöyle ki; geçen yıl ka
rayolu ile Hacca gidenlerden 636 bin Türk Lirası 
alınmış olmasına karşın, bu yıl 495 bin liranın aynı 
Hac ziyareti için yeterli olduğunu bildirmiştir. Oysa, 
geçen yıl veriilmeyen şemsiye gibi bazı eşyalar, bu yıl 
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fazladan veritoektedir. Üstelik dolar, geçen yıla « 
onanla bu yıl yüzde 40'm üstünde değer kazanmış- j 
ıtır. Eğer, geçen yıl olduğu gibi hesap edilmiş olsay
dı, bu yıl en az 895 bin lira gibi bir para istenme- I 
si gerekiyordu. Nasıl olup da, bu yıl sadece 495 bin 
lira yeterli bulunmuştur? Aradaki fark 370 bin lira- J 
ya ulaşıyor. Bu miktarı 35 bin hacı rakama ile çar- I 
pınca, 12 milyar 277 milyon gibi azametli bir ra
kam karşımıza çıkmaktadır sayın milletvekiller; biz, I 
farzedilimesi bile muhal hale gelen paranın değerinin I 
düşmediğini birkaç saniye için kabul edelim; yani I 
geçen yıl her hacı adayından alınan 636 bin lira ile I 
bu yıl istenen miktar arasındaki, fark, en az 141 bin 
liradır. Bunu 36 bin hacı sayısıyla değerlendirdiği- I 
nizde, 5 milyarı aşan bir meblağ karşınıza çıkmakta- I 
dır ki, bu 5 milyarı Diyanet İşleri Başkanlığı veya I 
Diyanet Vakfı - Aslında bunlar birbirinden ayrıl
maz kardeşlerdir - haksız olarak hacılardan topla- I 
mıştır. I 

Yine, haksız olarak kendi kendilerine kafar alıp, I 
yüzde 5 zorla bağışın toplamı 1 milyar 129 milyonu j 
aşmaktadır. Bu, sayın bakanın bana ulaştırdıkları I 
resmî rakamdır. Bu rakam, hükümet tarafından bil- I 
dirilmiş olan rakam olduğu halde, bu açık hesaba I 
bakılınca, hacıların cebinden en az 365 - 370 bin li- I 
ra gibi fazla bir para çıkmıştır. Bunu bir özel te- I 
şdbbüs yapsa, «Vatandaş haksız bir sömürüye zor- I 
lanıyor, fırsatçılara yem oluyor» diye hükümet ted- I 
bir alır? Öyle değil mi? I 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Almaz 
almaz. I 

'BAHRÎYE ÜÇOK ((Devamla) — En azından al
ması lazım. I 

Ama şimdi bakıyoruz, hükümet vatandaşın şikâ- I 
yetlerine kulaklarını sımsıkı kapamış, Diyanet Vak- I 
finin dediği dedik; Anayasanın insan hakları yönün- I 
den tanıdığı özgürlük sadece kâğıt üzerinde iz bira- I 
kan bir iki cümleden ibaret. Anayasa da neymiş?... I 

Kilit noktalardaki yöneticilerin sözleri, istek- I 
leri dururken. Acaba Sayın Başibakan bu durum- I 
dan haberdar edilmiş midir? Gerçekler kendisine I 
doğru olarak açıklanmış olsa; bir daire başkanlığı
nın açık, böylesine usulsüzlüğüne, yolsuzluğuna ve 
dini ticaret konusu haline dönüştürmesine izin ve
rir mi? Hele yurttaşlardan, yani hacca giden yurttaş
lardan gelen şikâyetlere tanık olsa, bunca huzursuz
luğa ve sömürüye göz yumacağını ve eski deyimiy
le, iktidarın «Muslihane bulul» etme yolunda hayli 
mesafe almasına artık engel olacağına inanmak is
tiyorum. 

Şimdiye kadar alınan haksız paraların, hiç ol
mazsa 1985 yılı hacılarına bir ölçüde geri verilmesi, 
sıkıntı içindeki müminleri sevindirecektir ve gübre-
sizlik veya vasıfsız gübrenin verimi azaltmasından 
doğan, rnahsulündeki gelir eksikliğini bu iadeler kıs
men olsun gidermiş olacaktır. Bu miktar, en asgarî 
hesapla 141 bin lira tutmaktadır. Hacılardan fazla
dan alınmıştır, onların istemelerine meydan verme
den, adreslerine bir mektupla postalanırsa, bu kuru
luşumuza halkımızın güveni artacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

!BAŞICAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
60. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719) 

BAŞKAN — 60 inci sıradaki, Kahramanmaraş 
Milletvekili Turan Bayezit'in sorusu, verilen mehil 
sebebiyle ertdemmıişitir. 

61. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın * Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

'BAŞKAN — 61 inci .sırada, Kahramanmaraş Mil-
' letvekil'i Turan Bayezit'in, Bayındırlık ve İskân Ba

kanından sorusu vardır. 
Sayın Bayezlit?.... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

! 62. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 
• BAŞKAN — 62 nci sırada, Hatay Milletvekili 

Abdurrahman Demirtaş'ın, İçişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Demirtaş?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
63. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı

yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/739) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Malatya Milletve
kili Ayhan 'Fırat'ın, iMıillî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Fırat?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına 
baskı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Murat Sökmenoğlu'nun, Dişlişlîeri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Söfcmenoğlıu?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

65. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampın
da cereyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Baş
kanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/742) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Urafl'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... Yoklar. 
Soru erteltennıiştir. 

66. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, de
miryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/745) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Ulaştırma Bakanından sorusu 
vardır, 

Sayın Aydemir?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

67. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök
menoğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri 
reddedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/747) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Murat Sökmenoğiiı'nun, Miiî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğikı?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

68. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 1 Ma
yısın resmi bayram günü olarak ilan edilmesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, İçel Milletvekili Ali 
İhsan Elgin'in Başbakandan sözjlü sorusu, Sayın El
gin'in izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

69. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahinin, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Denizli Milletve
kili Halil İbrahim Şahincin, Başbakandan sorusu bu
lunmaktadır. 

Sayın Şahin?... Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

70. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacııgİliin, Başbakandan sorusu bulun
maktadır. , 

Sayın Abacıgiı?... Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... Yoklar., 
Soru ertelenmiştir. 

71. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in. 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacııgi'in, Kültür ve Turizm Bakanından 
sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Abacıgil?... Yoklar. 
. Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
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V. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Beden Terbiyesi ve Spor Gene! Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 
Arkadaşının Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi ve 
Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/761, 2/258) (S. Sayısı : 440) (1) 

•BAŞKAN — Gündemin «''Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kısmı
na geçiyoruz. 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 Arkadaşının 
Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifinin görüşülme
sine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Tasarının ilk 28 maddesinin müzakereleri tamam

lanmış, 29 uncu maddenin müzakerelerine kadar 
'gelmişti. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Sporcuların ve spor yöneticilerinin izinli sayılma

ları 
MADDE 29'. — Milletlerarası seviyede yurt içi ve 

yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık ça
lışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, moni
tör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer 
'görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyo
nun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük 
haklan kurumlarınca saklı tutulur, öğrencilerin bu sü
releri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alın- < 
maz. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Soru 

sormak istiyorum Sayın Başkan. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var efen

dim. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Soru

larımız aynı mahiyette; Sayın Tutum soracaklar efen
dim. 

•BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 'Sayın Başkan, bu 

madde, hükümet teklifindeki biçiminden biraz farklı 
düzenlenmiş. Plan ve Bütçe Komisyonunda Millî Eği
tim Komisyonunun teklifi benimsenmiş ve «... ımüsa-

(1) 440 S. Sayılı Basmayazı, 19.5.1986 tarihli 
106 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

bakalara vs bunların hazırlık çalışmalarına 'katılacak. 
sporcu, haıkam, antrenör, monitör, yöneticiler» diye 
idk tek sayılmış; kirnileriim katılacağı belirlenmiş, «ve 
bu amaçla görevlendirilecek diğer görevi iler» den
miş. 

Benim .sorum : Bu amaçla görevlendirilecek diğer 
görevliler '.'ilimlerdir? Tadat yolunu seçtiğinize göre, 
neden bunları açık uçlu bıraktınız? Eğer açık uçlu 
bırakmayacak (idiyseniz, 29 uncu maddenin orijinal 
şekli pekâla açık, yoruma elverişli ve geniş 'kapsamlı 
idi; 29 uncu madde tahdidi olarak bir sınır çizdiğine 
göre, acaba neden «ve» bağlacı ile «diğer görevliler» 
ibaresinii 'kullandınız? 'Birinci sorum bu. 

İlkindi husus; bu şekilde görevlendirilecek kişile
rin izinli saydırması söz konusu. Herhalde aylık, üc
retli izinler kastediliyor; çünkü hemen ardından, «Öz
lük halkları kurumlarınca saklı tutulur» ibaresi var ve 
bu ibare hiçbir şey ifade etmez bu durumda. Eğer 
bundan kastınız, bu şekilde görevlendirilecek olan
lara yan ödemeler gibi, fıiilen görevin yapılmasına 
bağlı olan birtakım ödemelerin de mahfuz tutulması 
ise, bu onu karşılamaz. 

Şimdi benim sorum : iBu kimseleri kim görevlen
direcektir sayın fcormtsyon ve sayım hükümet? «Bu 
kişiler görevli olduğu sürece izinli sayılır» dediğine 
göre, tamamen kanundan doğan bir direktif veril
mektedir. Yani, birisli, K<1ŞU kişiler müsabakalara ka
tılacak» diyecek ve o kişiler görevlendirilmiş olacak 
ve otomatikman izinli sayılacak. 'İzinli sayılma mec
buriyetimi getiriyorsunuz; bu, acaba bftr problem ya
ratmaz mı? Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışan 
bir kimseyi kim görevlendirecek? Kurumu mu gö
revlendirecek, yoksa teklifte bulunan-mı; listeyen kim
se rmi görevlendirecek? Kim görevlendirecek de, 'bu 
işlem tamamlanacak? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİİROÖLU (Malatya) — Sayın Baş
kan, kimin görevlendireceği, tabiî karşılıklı mutaba
katla ortaya çıkar. Yurt içi ve yurt dışı .milletler
arası mahiyette bir müsabakada sporcu, hakem, ant
renör, monitör, yönetici ve bu amaçla diğer kişileri 
'görevlendiriyorsunuz. Meselâ, bu kafileye bir doktor 
veya bir idareci ilave ediyorsunuz; bu idareci her
hangi bir kurumda çalışıyor. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İdareci var. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Nerede var? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «... yöneticiler» 

demiyor. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — O ayrı, tek
nik yönetici ayrı. Bir de, 'herhangıi bir kurumda ça
lışan bir ıkimseyi kalfile başlkanı olarak 'görevlendiri
yorsunuz, ıbunun özlük haltlarını saklı 'tutuyorsunuz. 
Yani, meselenin 'bu şekilde anlaşılması gereklin Kal-
dııki, 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 62 
•noi maddesinde de «İzinli Sayılma» başlığı altında bir 
madde vaırdır ve hu madde de aşağı yukarı aynen 
tanzim edilmiştir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bakan. 
29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler,.. 'Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Sözleşmeli personel 
MADDE 30. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel 

Müdürlüğü, lüzumu kadar yerli - yabancı spor uz
manı ve arutrenöırü, Devlet Memurları Kanunu ve 
diğer kanunların sözleşımeli personel çalışıtırıılması 
hakkındaki hükümlerine ıbağlı olmaksızın sözleşmeli 
olarak çalıştırabilir. Kimlerin spor uzmanı ve antre
nör olarak sözleşmeli çalıştırılabileceği yönetmelikle 
tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Madde üzerinde 

söz İstiyorum Sayın Başkan. 
SALİM EREL (Konya) — Soru sormak (istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — - Sayın milletvekilleri, bir hususu 

açıfclamaik istiyorum : Maddenin müzakeresi bitme
den soru müessesesine geçmeyelim, karıştklık yaratı
yor. 

«Söz isteyen yoktur» dediğim andan itibaren, so
ru sormak için talep vaki olursa söz veririm. 

Madde üzenimde konuşmak üzere, (buyurun Sayın 
Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; bu kürsüden, bu tür maddeler gel
dikçe, hemen her seferinde sizlere bir hatırlatma ya
parak, bu tür maddelerin neden birbiri arkasından 
geleceğini ve bu gelişlerin sizler tarafından sürprizle 
neden karşılanmaması gerektiğini sık sık işaret etmi
şimdir. 

İşte, yine bir korsan hüküm. Bunu dediğim za
man, «Bu tür sözcükler bizi rencide ediyor, onun için 
daha az kullanılsın» yollu bazı temennilerle karşı
lanmıştım; ama itiraf edelim ki, galiba, en azından 
benim anladığım biçimde, sizlerin de algılayıp, bir 
tepki koymanızı bekleyinceye kadar bu uyarılarımız 
devam edecektir. O da şudur : Şimdi, sözleşmeli per
sonel kullanma yetkisini veriyoruz; sözleşme ile adam 
kullanmak mümkündür. Burada, sözleşme ile kul
lanılacak olan kişilerin, kimler olacağı genel olarak 
belirtilmiş; yabancı veya yerli de olabilir. Spor uz
manı ve antrenör gibi kişilerin sözleşmeyle çalıştı
rılması mümkündür; yalnız ne hikmetse, hemen he
men şimdiye kadar önünüze gelen ve özellikle bu 
iktidar zamanında düzenlenen yasa tasarılarında, bu 
sözleşmenin nevi şahsına münhasır sözleşme olduğu 
belirtilerek, mevcut sözleşmeli personel çalıştırma 
kayıtlarından daima uzaklaşmak istenilmiştir. 

Sözleşmeli personel çalıştırma esası Devlet Me
murları Kanununda vardır ve ihtiyaca cevap verecek 
niteliktedir, ama kurumlar bunu yeterli bulmuyor; 
çünkü orada ufak bazı kayıtlar var. Mevcut hukuku
muza göre, zarurî ve istisnaî hallere münhasır olmak 
üzere,, özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç 
gösteren geçici işlerde sözleşmeli personel çalıştırıla
bilecektir. Ama, bu çok sıktığı için, yine Devlet Me
murları Kanununun sözünü ettiğim hükmü biraz da
ha gevşetilmiş ve özellikle teknik hizmetler sınıfından 
bir işyerine getirilirken, bu gibi işlerde geçicilik şartı 
aranmadan, sürekli sözleşme ile personel kullanabil
me esası getirilmiştir. Dahası var, bu yetmemiş, bu 
hükme bir küçük fıkra daha getirilerek, «... yabancı 
uyrukluların çalışmasında, tarihî belge ve eski harf
lerle yazılmış arşiv kayıtlarının incelenmesinde, mü
tercimlerde, tercümanlarda, avukatlarda, adlî tıpta, 
belediyelerde, Millî Savunma Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve dış kuruluşlardaki belli görevler
de de yine zorunlu hallerde sözleşme ile istihdam caiz
dir» denmiş. 

Burada bu hükümer varken, sayın hükümet ve 
sayın komisyon şunu söylemelidir : «Efendim, sö
zünü ettiğiniz bu sözleşmeli personel çok sıkıntı ya
ratıyor, bunlarla işlerimizi yürütemiyoruz, onun için, 
hiçbir şeyle kayıtlı olmaksızın, mevcut mevzuatla ba
ğımlı olmaksızın, yeni bir sözleşme ile bunları kul
lanalım; istisnaî olmasın, geçici olmasın, zarurî ol
masın, bir özel meslek bilgisine ihtiyaç göstermesin, 
bu tür kaynaklar aramayayım, burada ne getiriyor
sak o olsun.» Tabiî, bu getirilirken bazı unutkanlık-
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lar da yapılmıyor değil. Şimdi, Devlet Planlama Teş
kilatı, Başbakanlık, Dışticaret Müsteşarlığı, Atom 
Enerjisi Kurumu, Kamu Ortaklığı İdaresi gibi kamu 
kurum ve kuruluşlarında bugüne kadar karşılaştığımız 
manzara, hep bu şekilde Devlet Memurları Kanunun
da veyahut varsa, başka herhangi bir kanunda sayı
lan temel hükümlere bağlı kalmaksızın sözleşmeyle 
personel çalıştırılması yetkisinin istenmesi şeklinde
dir. 

Ayrıca, burada bir başka gariplik de göze çarp
maktadır. Peki, sözleşmeyle çalıştırılacak olan bu 
kimselerin sözleşme ücretleri nasıl tespit edilecektir? 
O husus yok; enteresan bir şey. Oysa bugüne kadar, 
istisnaî olarak getirilen bu gibi nevi şahsına münha
sır sözleşmelerde belirtilen ücret esaslarının asgarî ve 
azamîsinin tespitinde Bakanlar Kumlu yetkiliydi. 
Şimdi o yetki burada yok; kim kullanacak bu yet
kiyi? Böyle bir yetki verilemez değerli arkadaşlarım. 
Dikkat buyurun, burada Bakanlar Kurulu devre dı
şıdır. Yani, en azından bu maddede, sözleşme ücret
lerini kimin belirleyeceği belli değildir. 

Saygıdeğer üyeler, tabiî burada, Devlet Memur
ları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli perso
nel çalıştırılması hakkındaki hükümleriyle bağlı ol
mayacak bir sözleşme sisteminin getirilmesi hususu, 
demin söylediğim ve önünüze bundan sonra da dizi 
dizi gelecek olan hükümlerden bir tanesidir. Tabiî 
biz, bunun bir esasa bağlanmasını istirham ettik. 
«Eğer, Devlet Memurları Kanununun anılan hükmü, 
sözleşmeli personel çalıştırılması için yetmiyorsa, onu 
düzeltelim; ama her Allah'ın günü önümüze gelen 
kanunlarda bu şekildeki korsan hükümlere yeşil ışık 
yakmayalım» derim. 

Ayrıca burada, «Kimlerin spor uzmanı ve antre
nör olarak sözleşmeli çalıştırılabileceği yönetmelikle 
tespit olunur» denmektedir. Aslında, herhalde ifade 
itibariyle bundan kasıt, sözleşmeli olarak çalıştırıla
cak bu tür elemanların niteliklerinin ve hangi koşul
larla istihdam edileceğinin yönetmeliğe bırakılması
dır. Sanıyorum, ifade itibariyle yetersizdir ama, böy
le anlaşılması gerekir diye düşünüyorum. 

Saygıdeğer üyeler, sözlerimi, «Sözleşmeli perso
nel» başlığını taşıyan bu 30 uncu maddenin yeniden 
tedvin edilmek üzere, komisyon tarafından geri alın
ması temennisiyle bitiriyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, söz ala

bilir miyim efendim? 
BAŞKAN — Buyurun. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 

Sayın arkadaşım, üzerinde görüştüğümüz kanun 
tasarısının sonlarına gelmiş bulunuyoruz ve bitmesine 
de birkaç madde kaldı. Ben burada, üzerinde görüş
tüğümüz 30 uncu madde ile ilgili bir üzüntümü belirt
mek istiyorum. Burada bir yasa tasarısını müzakere 
ediyoruz; bu bir yasa teklifi olsaydı, bazı ifadeler, 
bazı öneriler hoş karşılanabilirdi; ama hükümetin ye
tenekli kadrolarınca hazırlanmış ve bu arada Millî 
Eğitim Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan 
da geçmiş olan bu yasa tasarısında, çeşitli anlamla
ra gelebilecek ve çeşitli şekillerde değerlendirilebile
cek muğlak ifadeler bulunmaktadır. Şöyle ki: 30 un
cu maddenin son cümlesinde «Kimlerin spor uzmanı 
ve antrenör olarak sözleşmeli çalıştırılabileceği yö
netmelikle tespit olunur» deniyor. Benden evvel görü-
•jen sayın arkadaşımın da tebarüz ettirdiği gibi, bu 
akimlerin» ifadesiyle unvanlar kastedilmektedir. An
cak «kim», bildiğiniz gibi bir şahıs zamiridir unvan 
zamiri değildir. Bu bakımdan burada «kim» deyince, 
tabiri caizse, aklımıza Ahmet, Mehmet, Ali, Veli şek
linde isimler gelir. Bu bakımdan, bu bir kanun metni 
olduğuna göre, bunun uzun yıllar ve çok değişik kad
rolar tarafından tatbik edilecek bir metin olması ve 
hiçbir zaman değişik anlamlar ihtiva etmemesi gerek
lidir. Bunun için, buradaki, «kimlerin» deyimi yerine, 
daha geçerli, daha anlamlı, üzerinde herhangi bir ka
rarsızlık ve tereddütütn olmayacağı bir deyimin kul
lanılması gereklidir. 

Bu hususu arz etmek için söz aldım, hepinize say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erel. 
MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Kısa olmak kaydıyla, buyurun ce

vaplayınız Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, kı
sa olmak kaydıyla, her iki konuşmacının açıklama
larına cevap vermek isterim. 

Sözleşmeli personel ihtiyacı nereden doğmaktadır, 
neden devlet personel statüsünün öngördüğü sözleş
meli personel istihdam etme esaslarının dışında, böy
lesine belli hallere münhasır bir sözleşmeli eleman is
tihdam etme esası düzenlenmiştir? Zannederim ' bu
radaki asıl endişe, bu aracın, bu maddenin lâyüsel 
kullanılma tehlikesinden doğmaktadır. Yani, «Böyle 
bir maddeyi kanuna koyuyoruz, önüne gelene yük-
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sek ücretlerle sözleşme yapma imkânı yolunu açıyo
ruz; bu da, kamu personel rejimini zedeleyen bir hu
sustur» şeklinde mütalaa edildi. 

Değerli arkadaşlarım, önce şunu ifade etmek is
terim ki, personel rejimleri ve ücret rejimleri, uygu
landığı müessesenin özelliğine göre düzenlenmek zo
rundadır. Nitekim bakınız, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununda da bu hususta bazı müesseselerin ay
rıca sayılma ihtiyacı hissedilmiştir; «Filan, filan ba
kanlıklarda bu uygulanır» şeklinde. Kanun belli kılıf
lar getirmiş, ama zaman içerisinde bu kılıfların, bu 
kalıpların zorlandığını, yine maddeye eklenen diğer 
fıkralarla görmekteyiz. 

Spor olayına gelince; spordaki bütçeleme esası, I 
diğer müesseselerden çok daha farklılık arz etmekte- I 
dir. Mesela, il bütçeleri vardır. îl bütçeleri müstakil 
bütçe hüviyetindedir ve senelerden beri bu hüviyetini 
korumuştur ve fiilî bir durum yaratarak, daha sonra 
Sayıştay tarafından da tasdik edilerek, il bütçelerinin 
diğer bütçelerden ayrı, olarak hususî bütçe mahiye
tinde, özel bütçe mahiyetinde bir yapıya sahip oldu
ğu ortaya çıkmıştır; Sayıştay denetimine tabi değildir, 
Muhasebei Umumiye Kanununa ve Devlet ihale Ka
nununa tabi değildir, ama 30 senedenberi bu şekil
de, böyle bir uygulama içerisinde il bütçeleri tanzim 
edilmektedir. Neden böylesine bir bütçeleme anlayı
şına gidilmiştir? Neden il bütçelerinde böyle bir tan
zim şekli kabul edilmiştir? Çünkü, spor faaliyetleri
nin icraatı, yapılan harcamalarda gerekli olan elasti
kiyet ve mahallî ihtiyaçların karşılanması bakımın
dan, böyle bir bütçeleme esasına gidilmesi uygun gö
rülmüştür. Şartlar bunu zorlamıştır ve il bütçeleri hu
susi mahiyete gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi şartlar yine bizi zor
lamaktadır. Bugün spor faaliyetlerinde, eğer çağdaş 
spor tekniklerini ve beden eğitimi tekniklerini ülke
mizde uygulamak istiyorsak - ki bir maddemiz daha 
var, madde 34, bu maddemiz ile «Spor Eğitimi, Sağ
lık ve Araştırma Merkezi kurulmasını öngörüyoruz, 
bu merkeze yurt dışından uzman ve antrenör getiril
mesini ve buralarda istihdam edilmesini düşünmekte
yiz - şimdi, sözleşmeli personel istihdamını biz sadece 
657'nin getirdiği sınırlar içinde tutarsak, bu eleman
ları istihdam etmemiz mümkün olur mu? 

Peki bundan vıaz mı geçelim; yani, bir spor ku
lübü 'bir teknik direktör getirsin, 30-40 milyon lira 
versin; ondan sonra da (bir spor kulübünün emrine 
versiin; 'bu doğru mudur? Halbuki bu Kanunla getir- j 
diğiımiz düzenlemeyle bir merkez kurallım, bu amer- ı 

kezde kıymeti elemanlar istihdam edelim, -tabiî ıbu 
kadar paralar verecek değiliz, onu peşinen ifade et
mek isterim- 'biz, kendi .spor uzmanlarımızı ve antre-
nörilerimıizi eğitelim diye düşünmekteyiz. Böylece ya
bancı teknik personelin sağlayacağı etkinliği, bir eği
tim kurumu olarak 'bu merkezden 'bütün sahaya ve 
diğer personelimize yaymayı amaçlamaktayız. An
cak, takdir edersiniz 'ki, bunun mevcut rejim itiba
riyle, 657 sayılı Kanunun sınırları içerisinde temim 
etmemiz mümkün değil. Ancak, bir endişeyi gider
mek için ve zabıtlara geçmesi 'bakımından da tekrar 
arz ediyorum. 

(Biz bu maddeyi layüsel, her halükârda yüksek 
paralarla namütenahi eleman istihdamı için kullana
cak 'değiliz, belki üç ıbeş tane yabancı uzman ve ant
renörü ıbu spor eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merke
zimizde istihdam edebiliriz. Bu gaye ile madde geti
rilmiştir ve nitekim «ıspor uzmanı ve antrenör» tabi
ri kulllaniılmıştır. Kimlerin, hangi ıspor uzmanı ve ant
renörlerin -'burada mevzuu'ba'his otlan lisıirnler değildir, 
unvanlardır- hangi statüdeki spor uzmanı ve antre
nörlerin sözleşmeli olarak istihdam edileceği de ay
rıca yönetmelikle çerçevelenecektir. Bu (balkımdan, 'bu 
maddenin genişletlillmek suretiyle, devlet personel re
jiminde yanlış 'bir uygulamaya yol açacak tarzda kuıl-
lanılıması mümkün değildir, 'bunu ifade etmek iste
rim. Ancak, Türk spor olayının ve spordaki faaliyet
lerimizin kalitesini yükseltmek bakımından, istihdamı 
edeceğimiz belli elemanlar için kullanılacaktır ve bun
da zaruret olduğunu tekrar ifade etmek, isterim. 

Saygılar sunarım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ücret tavanı ne 
olacak Sayın Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMÎROÖLU (Malatya) — Onu 'biz tes
pit edeceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Yalnız Sayın Bakan, izahınız ıbiraz uzun oldu, 

bu kadar u'ızaihat vereceğinizi bilseydik kürsüye davet 
ederdik. 

'Soru sormak isteyen arkadaşlarıımız; Sayın Tu
tum, Sayın Turihangil, Sayın Erel., 

'Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

'burada «spor uzmanı» deyimi geçiyor. Antrenör az 
çok tanımlanabilir de, spor uzmanlığının 'bugünkü 
mevzuatımızda, yasallarımızda veya idarî işlemlerde 
tanımı yapılmış mıdır, yoksa yeni mi yapılacaktır? 
Birinci sorum ıbu. 
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MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA-
NI METİN EMiİROĞLU (Malatya) — Spor uzman
lığının 'tanımı yapılmamıştır. Yalınız spor uzmanlığı
nın, antrenörlüğün üzerinde 'bir mevki olduğunu söy-
leyebii'Mım. Spor uzmanı, antrenörün daha üzerinde, 
her yönüyle, tam manasıyla meselenin inceliklerine 
vâkıf olan kişidir. Bunun 'tanımını ayrıca yönetme-
'lıikte yapacağız efendim. 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — İkinci sorum Sa
yın Başkanım, Sayın Bakan cevap vermek 'istediler; 
anm 'buna zaman yetmedi. Ücret ıtavanı tespit edil
memiştir, yeniliktir; Türk hukukunda yoktur, yani 
şu anda kamu yönetiminde, 'kamusal görevlerde ça
lıştırılacak kişilerin ücret tavanı, genel bütçe yasa
sında ıbir hüküm yok ise veya başka bk yerde hü
küm yok ise Bakanlar Kurulu en yükseğini tespit 
eder. Şimdi, 'burada bu tavan söz konusu değil. Bu
nu kim tespit edecek diye sormuştan... 

BAŞKAN — Efendim, bunu zannediyorum Sa
yın Bakan cevaplandurdular; «Bu, nevi şahsına mün
hasır 'bir hadise» dediler; 'ama 'buna rağmen Sayın 
Bakan... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yarım kaldı Sa
yın Başkan. 

MİLLÎ EÖİTİM GENÇLİK: VE SPOR BAKA
NI METİN EMİİROĞLU (Malatya) — Bunu Ba
kanlığımız tespit 'edecek efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhangil. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş

kan, ıbenıkn sormak istediğim «spor uzmanlığı» ko
nusunu Sayın Tutum sordular. 

Yalnız şunu nazarı dikkatimize sunmak işitiyorum : 
Dünkü sorularım içerisinde, (bunların içeriklerini ma-
sıl.saptayabileceklerdir diye sormuştum ve Sayın Ba
kan «yönetmelıilklenle 'bunu tespit edeceğiz» dediler; 
fakat o maddelerde yönetmelikle tespit edileceğine 
dair ıbir hüküm olmamasına ırağmen, bu maddede 
«yönetmelikle tespit olunur» diye bir hüküm kon
muş. Bunun içeriğini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN '— Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, yö
netimler, idareler, bakanlıklar, ihtiyaç olan noktada 
yönetmelikler çıkarabilirler. Anayasanın 124 üncü 
maddesinde de bir hüküm vardır. 

O bakımdan, sizin değindiğiniz bu noktada, bir 
açıklık kazandırılsın diye maddeye hassaten koyduk. 
Yani, «Sözleşmeli personel statüsü gibi yeni bir esas 
getiriliyor. «Nasıl kullanılacak, bunun bir çerçevesi 
olması gerekir» düşüncesini açıklığa kavuşturabilmek 
için, maddeyle bunun esasları getirilmiştir. Hangi ant
renör ve uzmana - ki sayıları çok tahdidi olacaktır -
sözleşmeli personel statüsünün uygulanacağının tes
pit edileceğini ve bütçeleme tekniği bakımından ay
rıca bir yönetmeliğe bağlayacağımızı ifade etmek is
tedim. 

BAŞKAN — Sayın Erel, buyurun. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, benden . 

önce soru soran arkadaşlarımın sorularına Sayın Ba
kanın vermiş olduğu cevaplardan, sormak istediğim 
sorularımın da cevaplarını öğrenmiş oldum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 440 sıra sayılı Kanun Tasarısı 

30 uncu maddesi son cümlesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüseyin Avni Sağesen Musa Ateş 
Ordu Tunceli 

Besim Göçer M. Hayrı Osmanlıoğlu 
Çorum Gaziantep 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

«Sözleşmeli çalıştırılacak spor uzmanı ve antre
nörlerde aranacak nitelikler yönetmelikle tespit olu
nur.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 440 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 30 uncu maddesinin tasarı metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hüseyin Avni Sağesen İsmet Turhangil 

Ordu Manisa 

Salih Alcan Muhittin Yıldırım 
Tekirdağ Edirne 

Neriman Elgin 
Ankara 

I 
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BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık derecesine göre 
okutuyorum : 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve arka
daşlarının önergesi : 

440 sıra sayılı Kanun Tasarısının 30 uncu madde
sinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve ar

kadaşlarının önergesi : 
30 uncu maddenin son cümlesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Sözleşmeli çalıştırılacak spor uzmanı ve antre

nörlerde aranacak nitelikler yönetmelikle tespit olu
nur.» 

BAŞKAN —.Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Şimdi 

arkadaşlar, benden önce konuşan arkadaşlarımız bu
nun üzerinde durdular. 30 uncu maddenin son cüm
lesi : «Kimlerin spor uzmanı ve antrenör olarak söz
leşmeli çalıştırılabileceği yönetmelikle tespit olunur.» 
Kim? Kimin karşılığı; Ahmet, Mehmet, Hasan, Hü
seyin veyahut şu gruplardan olanlardır. O zaman ak
lımıza başka şey geliyor, bu madde Sayın Tütum'un 
vurguladığı ve sayın bakanın «Bundan endişe etme
yin» dediği şekilde kötüye kullanılacak çağrışımını 
yapıyor. 

Değişiklikte ne var, spor uzmanı ve antrenör ola
rak sözleşmeli şekilde çalıştırılacakların hangi nite
liklerde olduğunu yönetmelikle tespit edelim diyoruz. 
Buna da hayır diyorsunuz. Olur mu böyle şey? 

Niteliği olmayan adamları teklif edecekler ve ya
rın bu işten başınız ağrıyacaktır Sayın Bakan. Ben size 
geleceğim ve diyeceğim ki, «falanca adamı alın» Na
sıl? Alın işte, müsait buna. «Kimlerin» diyor çünkü, 
yönetmelikte de böyle bir şey yok, bundan dolayı 
başınız ağrıyacaktır, ağrıtacaklardır; zatıâliniz de
ğiştikten sonra başkalarının da başını ağrıtacaklardır 
ve bu maddeyi kötüye kullandıracaklardır. 

O nedenle, lütfedin bu değişikliği kabul edin, esa
sa taalluk eden bir şey yok, ama açıklık getiriyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum-

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 30 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
Fahrî görev 
MADDE 31. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel 

Müdürlüğü Teşkilatında fahrî olarak teknik ve idarî 
görev alınabilir. Bu suretle görev alacaklara ne ka
dar huzur hakkı verileceği Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığının onayı ile Genel Müdürlükçe tespit 
edilir. 

Bunlardan illerde görevlendirilecekler için vali
nin görüşü alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
SALİM EREL (Konya) — Ben söz istiyorum. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Siz de söz istiyor musunuz Sayın 

Sağesen?.. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — öner

gem var, onun üzerinde konuşacağım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; görüştüğümüz yasa tasarısının, çeliş
kili maddelerinden birini daha değerlendirmek üze
reyiz. 

31 inci maddede, «Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğü Teşkilatında fahrî olarak teknik ve 
idarî görev alınabilir» diyor. 

Sayın arkadaşlarım, herşeyden evvel, mantıkî 
ve gerçekçi olmamız gerekir. Şöyle ki: Malî bakım
dan, yani para bakımından en çok spekülasyonların 
döndüğü bir daire, bir işyeri, maalesef Beden Ter
biyesi ve Spor Genel Müdürlüğüdür. 
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Şöyle ki; Biliyoruz, transferlerde sporcular kor
kunç paralar alır, korkunç paralarla transfer olur; 
fakat sembolik bir rakam ilgili daireye veya vergi 
dairelerine bildirilir. Bir tarafa bakıyorsunuz, yurt 
dışı sportif geziler yapılır, - gezi diyorum, çünkü so
nucunun ne olacağı zaten bellidir t>u gezilerde 3 ta
ne sporcu yanında 30 - 40 tane yönetici vardır. Böy
le bir ortamda biç kimse, böyle bir dairede, bahu
sus Mühasebei Umumiye, Devlet İhale Kanunları 
ile Sayıştayın denetiminden uzak ve çok tatlı bir 
fona da sahip olan bir dairede, gelip de fahrî ola
rak çalışmaz. Onun için, başta da söylediğim gibi 
mantıkî düşünelim, gerçekçi olalım ve bu «fahrî» 
kelimesini buradan kaldıralım. Çünkü, bugün bir 
kulüpte, herhangi bir antrenörün ayda 20-30 milyon 
lira veyahut da ona yakın hir para aldığı; sporcu
ların astronomik rakamlarla transfer yaptığı; her
hangi bir maçta bir gol attığında veya galibiyet 
halinde süper primler aldığı bir dönemde, hiç kimse 
ıgelip de orada fahrî çalışmaz. 

Burada bu konuyla ilgili bir kelime söyleyeceğim; 
fakat ne kentdîme, ne de yüce Meclise ve dolayısıy
la /tutanaklara yakıştıramıyorum. Bu «fahrî» kelime
sini lütfen kaldıralım. Maruzatım budur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Arıkan, buyurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sanıyorum 
fahrî görev konusu ilk defa geliyor. Bildiğim kada
rıyla, sadece konsolosluklarda fahrî konsolosluklar 
var. Ayrıca, Dernekler Kanununa göre fahrî şeref 
başkanları olabiliyor, üniversitelerde fahrî doktor
luk verebiliyoruz; ancak, bunlar hiçbir zaman idarî 
işlere karışmıyorlar, şeref üyesi gibi geliyorlar. 

Devlet bürokrasisinde fahrî görev verdiğimiz 
zaman, esas görevlilerle 'bunlar arasında birtakım 
çatışmaların çıkması kaçınılmazdır. Her şeyden 
önce, kadrolu elemanlarla bunlar arasında, belki üc
ret bakımından 'birtakım farklılıklar olacak, ve bu 
farklılüklar sürtüşmeler yaratacaktır. 

'İkincisi; statü bakımından belki birtakım sür
tüşmeler ortaya çıkabilir. Fahri görevlilerle, idarî 
görevliler arasındaki bu çatışma nasıl önlenecektir? 

Sözlerime gene bir tekerlemeyle son vermek isti
yorum. Söylesem tesiri yok, sussam gönlüm razı de
ğil, onun için hir şairin söylediği şu şiiri okuyorum: 
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«Ne güzel bir şeydir bir dev gücüne sahip olmak, 
Ama ne zalimce bir şeydir, onu bir dev gibi kullan
mak» 

201'den üstün olduğunuz dçin belki madde geçe
cektir; anla onu zalimce bir dev gibi kullanmış ola
caksınız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Şiirin 
patenti bana ait. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde Sayın Erel, Sayın Alcan, Sayın 

Tutum ve Sayın Üzel soru sormak istemişlerdir. 
Sayın Erel, buyurun efendim. 

'SALİM EREL l(Konya) — Sayın Başkanım, gö
rüşmesini yaptığımız 31 inci maddenin, aynen kabul 
edileceğini tahmin ediyorum. Bu anlayış içerisinde, 
sizden şu sorumun cevabını talep ediyorum: «Beden 
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatında 
fahrî olarak teknik ve idarî görev alınabilir. Bu su
retle görev alacaklara, ne kadar huzur hakkı verii-
teceği Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 
onayı ile genel müdürlükçe tespit edilir.» denildi
ğine göre, böyle bir durumda bu huzur hakkının 
aşağı yukarı miktarını sayın bakan söyleyebilir mi? 
Tavan ve taban olarak ne kadardır söyleyebilirler 
mi? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SFpR BA

KANI METİN EMİROĞLU (Malatya) - Efendim, 
huzur hakkı, her zaman mütevazı rakamlardır, bun
lar bir ücret olarak telakki edilmelidir veya... 

SALİM EREL (Konya) — Sayı olarak rica edi
yorum. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BA
KANI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Bunun 
sayısını şu anda söyleyecek değilim, teknik bir me
seledir... 

SALİM EREL (Konya) — Kanunu hazırlarken 
bilmeniz lazımdı. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMlRjbĞLU .(Malatya) — Bütçe im
kânlarına göre hazırlanacak bir meseledir. «Miktar 
ne kadar olacak?» derseniz onu da söyleyemem. 
Bunlar ileride, teşkilatın bu konuda görevlendireceği 
idarî ve teknik personelin sayısına göre değişecek 
meselelerdir. Ne kadar görevlendirme imkânı bulaca
ğız? Belki de istediğimiz her nokta için, yeterli ele
man da bulamayacağız, yani bu da bir gerçek; ama 
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bu bulunanlara da sizin anlaldığınız manada yüksek 
bir ücret, yani görevin fahrîliğini ortadan kaldıracak 
manada bir yüksek ücret olacağını düşünmeyiniz. 
Bu hakkı huzurların miktarları, daima düşük sevi
yede olur. Meseleye bu açıdan bakmak lazım. 

Siz konuşmanızda, «Bu fahrî kelimesini çıkara
lım» dediniz. Bu fahrî kelimesini çıkarmak mümkün 
değil. Bugün 50 seneden beri Beden Terbiyesi teşki
latında fahrî olarak görev yapan çok değerli spor 
elemanları ^vardır. Meseleyi hep menfî açıdan ele al
mayalım. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan, 'biliyor
sunuz, istisnalar kaideyi bozmaz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİRĞLU (Malatya) — İstisna değil, 
ben istisna olduğu kanaatinde değilim. Siz sonra teş
kilat... 

©AŞKAN — Sayın Bakan, sorduğu suale cevap 
veriniz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, 
sorduğu suale cevap veriyorum. Çünkü, sayın ko
nuşmacı kürsüde konuşurken sualini sorabilirdi, ora
da sormadı, oturdu,.tekrar soru hakkı verdimiz; ben 
de şirrîdi ikisine birden, yani hem sorusuna, hem de 
kürsüde söylediklerime cevap veriyorum. 

(BAŞKAN — O mümkün değil efendim. 
CÜNEYT OANVER (Adana) — Müdahale et

meyin Sayın Başkan. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. l 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, konu anlaşıldı. 
SALIM EREL .(Konya). — Ben kürsüde konu

şurken fahrî olarak görev almanın anlamı üzerinde 
durdum, hakkı huzuru hiç ağzıma almadım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Yani şimdi 
hem kürsüdeki konuşmanıza, hem de sorunuza ce
vap verdiğim için iş uzuyor; Sayın Başkanın sabrını 
diledim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru cevaplandırıl
mıştır. 

Buyurun Sayın Alcan, sorunuzu sorunuz. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
ben de aynı soruyu soracaktım, Sayın Bakan da ce
vaplandırdılar; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, buyurunuz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu

rada fahrî görevlerden söz edilmektedir. Sorum şu
dur : Acaba kamu kesiminde çalışan ve memur sta
tüsünde olan kişileri de kapsayacağını varsaydığımıza 
göre - ben öyle varsayıyorum, acaba doğru muyum -
devlet memurlarına ikinci görev yasağının bir istisnası 
mı getirilmiş olmaktadır? Devlet Memurları Kanunu
nun 87 nci maddesinde bahsedilen özel bir istisna mı 
getirilmektedir? Birinci sorum bu. 

Sayın Başkan, ikinci sorum ikinci fıkra ile ilgili: 
«Bunlardan illerde görevlendirilecekler için valinin 
görüşü alınır.» Bu cümlenin ne anlama geldiğini so
ruyorum. Valinin hangi konuda görüşü alınacak? Gö
revlendirme konusunda mı, yoksa Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünde görevlendirilen kişilere verilecek 
ücret konusunda mı? Ücret konusundaysa, valinin üc
ret konusunda neden böyle bir görüşü alınacak; taş
rada çalışırken daha ucuza çalışacağını varsaydığı 
için mi konuyor bu? 

Acaba bu soruların cevabını verirler mi? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, ikinci 
kısmından başlayayım. Valinin illerde görevlendirile
cekler için görüşü konusu: Ücret değil de; o ilin ih
tiyaç duyduğu idarî ve teknik personel konusunda 
bir görüşü alınacaktır. Çünkü, biliyorsunuz il bütçesi 
var, il teşkilatı var ve illerde görevlendirilmesi ge
reken fahrî elemanlar mevzubahis, o konuda valinin 
görüşü alınacak. 

Birinci sualinize gelince: Şu andaki uygulamalar 
da bu meyandadır; fahrî görev almak, ikinci görev 
yasağı cümlesine girmediği için, bugün tatbikatta fah
rî görev olarak uygulama vardır efendim. 

. BAŞKAN — Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, çok 

kısa soracağım. 
Fahrî görev kıstası nedir? 
BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Fahrî görev kıs
tası, teknik performansı olan veya idarî performansı 
olan bir kişiden istifade edebilmek; ancak, ona ücret 
değil de, onun mevcut bilgisinden ve becerisinden 
istifade edebilmek için fahrî olarak görev yaptırmak; 
çünkü o öyle bir kişi ki, sizin daimî kadronuza gire-
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miyor, daimî surette mesaisini de veremiyor; ancak 
zaman zaman onun bilgi ve becerisine ihtiyaç duyu
yorsunuz ve kendisini göreve davet ediyorsunuz. O za
man, belli kurullarda, belli mevkilerde bu kişiden isti
fade ediyorsunuz. O açıdan kendisine bir fahrî görev 
vermiş oluyorsunuz.' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Sayın Baş

kan, «fahrfonin kelime anlamı nedir, bunu öğren
mek istiyorum; yani «fahrî»den ne anlıyorlar? 

BAŞKAN — «Fahrî» kelimesinin anlamını lügata 
bakar bulurlar. Onu Sayın Üzel sordu, Sayın Bakan 
da cevaplandırdı efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın Baş
kanım, hayır, o başka şey sordu; «fahrî» kelimesini 
kanun tasarısına ne anlamda koydular; kelime anlamı 
nedir diye sormamdaki amaç odur. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Arz edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Üzel'in sorduğu soruyu 
tekrarlıyorsunuz? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 
Sağesen, bu kelimenin. manasını biliyorsunuz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Efendim, 
benim anladığımla bu bir. değil o zaman. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Kısaca arz ede
yim Sayın Başkanım. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ben «fahrî» kelimesinin manasını sormadım; «fahrî» 
kelimesinin manasını ben gayet iyi biliyorum. Bunu 
ben sormadım, arkadaşımın sormak istediği başka şey 
olsa gerek. 

BAŞKAN — Zatı âlinize öyle bir şey söyleme
dim efendim; «fahrî» kelimesinin buradaki maksat 
ve gayesinin ne olduğunu sordunuz, bu itibarla, o 
manada ise sual cevaplandırılmıştır diyorum. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Hayır Sayın Baş
kanım, anlamadınız, ben «fahrî» kelimesini... 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinize bir tarizimiz 
yok, zatı âliniz hakkında bir tenkidimiz de yok; Sa
yın Sağesen'le bizim bir diyalogumuz var, lütfen efen
dim, buyurun. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Tamam Sayın 
Başkan, onun sorduğu suali bana atfen sordurmu
yorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben... 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Ben, «fahrî» ke
limesinin manasını gayeliyi biliyorum. Sorduğum so
ru bir başka konuyla ilgilidir, «fahrî» kelimesinin ma
nasıyla. ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Zatı âliniz de, benim ne söylemek 
istediğimi... Ben, zatı âlinize ne söylemek istediğimi 
zannediyorum anlatamadım. 

M, NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Siz de beni anla
madınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben anlatamadım diyorum, aramız
daki fark o. 

MILLÎ EĞITIM GENÇLIK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz ben cevap vereyim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, sualime cevap verecekler mi efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Ben cevap vere
yim efendim. 

BAŞKAN — Kelime anlamını mı soruyorsunuz 
efendim? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Kelime anlamını lügata bakar bulu
ruz efendim, bu sual olur mu? Onu, Sayın Bakanda 
bir lügat hazinesi varsa cevaplandırsın, buyursun. 

Buyurun. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Maddede 

bir de «teknik ve idarî görevlere atanabilir» diyor. Bu 
idarî görevin tavanı nedir? Bir genel müdür fahrî 
olarak atanabilecek mi? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, genel 
müdür aslî ve sürekli görev yapan bir kişidir; zan
nederim Sayın Üzel'e verdiğim cevabın içerisinde bu 
var. Yani, buna bir tavan çizmek zordur. Sizin kad
ronuzda olan bir kişi değil, bu fahrî olarak görev
lendireceğiniz kişi, sizin aslî ve sürekli görevinizi ya
pacak bir kişi değil. Ancak teknik performansı bakı
mından zaman zaman bilgisine başvuracağınız bir 
kişi. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Tavanı 
nedir, nereye kadar? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Ona fahren gö
rev veriyorsunuz. «Fahrbnin manası da «karşılığı ol
mayan» demek. Yani, ücret.karşılığı değil, fahren gö
rev yapan kişi demektir. Verdiğimiz hakkı huzurun
da, ücret olarak görülmemesi gerektiğini söyledim. 
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M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Bu manada değil. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMIROĞLU (Malatya) — Yani hakkı hu
zur mesainin karşılığı değildir; mesainin karşılığı üc
reti ifade etmez. Dolayısıyla yaptığı görev fahren ya
pılan, ücretsiz olarak yapılan bir görevdir. Fahri gö
rev ücretsiz olarak yapılan bir görevdir. Hakkı huzur 
da ücret yerine geçmez efendim. 

BAŞKAN — Evet, soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 440 sıra sayılı Kanun Tasarısı

nın 31 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüseyin Avni Sağesen A. Rıza Akaydın 
Ordu Çorum 

Salih Alcan Muzaffer Yıldırım 
Tekirdağ Kayseri 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Madde 31. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü teşkilatında fahrî olarak teknik ve idarî 
görev alınabilir. Fahrî göreve, illerdeki atamalar va
linin, merkez teşkilatındaki atamalar ise genel müdü
rün teklifi üzerine Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığının onayı ile yapılır. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 31 inci madde kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
Beden eğitimi öğretmenlerinin antrenörlük, uzman

lık, danışmanlık yapabilmeleri 

MADDE 32. — Beden eğitimi öğretmenleri, Be
den Terbiyesi ve Spor Teşkilatında resmî mesaileri dı
şında antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık yapabilir
ler. Bunlara ödenecek ücretler, her yıl Beden Terbi
yesi ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenir ve 11 Mü
dürlüğü bütçelerinden ödenir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen? 
Sayın Erel ve Sayın Altay 32 nci madde üzerinde 

söz istemişlerdir. Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Erel, 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; tekrar hepinizi saygı ile selamlarım. 
Sayın milletvekilleri, 440 sıra sayılı Yasa Tasarısının 
yine çelişkili, yine istismara elverişli ve yine endişe 
duyduğumuz maddelerinden birini daha görüşmek 
üzereyiz. 

Sayın arkadaşlarım, 32 nci madde, «Beden eğitimi 
öğretmenleri, Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatında 
resmî mesaileri dışında antrenörlük, uzmanlık ve da
nışmanlık yapabilirler. Bunlara ödenecek ücretler, her 
yıl Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünce be
lirlenir ve il müdürlüğü bütçelerinden ödenir» diyor. 

Sayın arkadaşlarım, elimde iki tane metin var; bir 
tanesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, diğeri 
de müzakeresini yapmakta olduğumuz 440 sıra sayılı 
Yasa Tasarısı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1 inci maddesinde aynen şöyle diyor: «Bu Ka
nun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, 11 özel İda
releri, belediyeler, İl Özel idareleri: ve belediyelerin 
kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet 
sandıklarında veya - altını çizerek okuyorum - Beden 
Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar 
hakkında uygulanır. 

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanun
la belirtilen özel hükümler uygulanır.» 

Sayın arkadaşlarım, Devlet Memurları Kanununun 
87 nci maddesiyle belirtilen ikinci görev yasağını da 
yüce Meclise arz etmek istiyorum : 

«Memurlara; 
a) . Bu kanuna tabi kurumlarda, 
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril

mek suretiyle kurulan iktisadî kurumlar ile sermaye
sinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda, 

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda, 

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve 
bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazla
sına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların 
aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda, 
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ikinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne 
ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlana
maz.» 

Sayın arkadaşlarım, hal böyleyken, bu tasarıyı ha
zırlayan sayın hükümet ve bu tasarının müzakeresini 
yapan sayın Millî Eğitim Komisyonu ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu hangi gerekçeyle 32 noi maddeyi 
yüce Meclise sunmuşlardır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, ikincisi, ek bir görev verece
ğimiz insanlar beden eğitimi öğretmenleridir. Adı üs
tünde, beden eğitimi öğretmenleri, bedenen çalışan ve 
bu kanun tasarısında da anlamını vermeye çalıştığı
mız şekilde, yüce Türk Milletinin büyük bir çoğunlu
ğunu oluşturan gençliğimize sporu aşılamak arzusun
da olan yöneticilerden, otoritelerden bir kısmıdır. Bun
lara ikinci bir ek görevi nasıl vereceğiz? Şayet bunla
rın vücut yapısı, zindelikleri ve hevesleri müsaitse, lüt
fen bu beden eğitimi öğretmenlerini aslî görev yaptık
ları yerde değerlendirelim. 

Bir taraftan bir okulda, öğrencisine özel ders ver
di diye herhangi bir öğretmeni afişe ediyoruz; diğer 
taraftan da beden eğitimi öğretmenlerine, görevleri 
dışında, mesaileri dışında ve iş yaptıkları yer dışında 
ek bir görev veriyoruz. Tabiî, bu ek görevden ala
cakları para da, bu tasarının diğer maddelerinin ço
ğunda olduğu gibi pazarlıkla ve cazip ücretlerle olacak. 

Sonuç olarak yüce Meclise şunu arz ediyorum : 
Bu madde, halen meri olan 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 1 inci ve 87 nci maddeleriyle tama
men çelişkilidir, bağdaşmaları mümkün değildir. Bu 
konuda sayın komisyon başkanından veya sayın ba
kanımdan açıklayıcı ve doyurucu bilgi talep ediyo
rum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Altay, buyurun. 
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; bu tasarıdaki en uy
gun madde, bence şu anda huzurunuzda bulunuyor. 
Bu madde isabetlidir, ancak eksik ve aksaktır. Konu, 
beden eğitimi öğretmenlerinin mesai saatleri dışında 
hizmet vermesi ve onlardan yararlanmaktır. Nerede? 
Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatı içe
risinde, yani illerde veya ilçelerde olacaktır. Bence çok 
uygun bir görüş; ama beden eğitimi öğretmenlerine ve
rilen eğitim kifayetsizdir. Eskiden iki sene okuyup öğ
retmen çıkıyorlardı, şimdi bu süre dört senelik yük
sekokula çıktı. Bu çok güzel bir şey; ama bu öğret
menler okullarda, sadece genel bilgileri almaktadırlar. 
Mezun olduktan sonra bunlara ne vazife verebiMrsi-
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niz? Birincisi antrenörlük, ikincisi uzmanlık ve üçün
cüsü de danışmanlık görevi verebiliriz. Bu öğretmen
ler danışmanlık yapabilirler; ama uzmanlık nerede 
efendim? Bunun için, bu öğretmenlerin özel eğitime 
tabi tutulup, kurs görmeleri ve kendilerini yetiştirme
leri lazımdır. Bütün bunlar olsun ki, öğretmenler de 
hizmet verebilsin. 

Bu bakımdan biz, bu maddenin içerisinde eksik 
olan kısmın tamamlanabilmesi için bir önerge veri
yoruz. Yani, hizmet verecek beden eğitimi öğretmen
lerini, bu duruma getirecek eğitimi verelim, sonra ken
dilerine bu görevleri verelim diyoruz. Böylesi uygun 
olur. Yoksa konu, bütün öğretmenlere ulufe dağıtır 
gibi yeni bir sosyal güvence ya da sağlık güvencesi 
gibi bir hususun verilmesi değildir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan so
rum var. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler ta
mamlanmış bulunuyor. 

Soru sormak isteyen sayın üyeler: Sayın Tutum, 
Sayın Turhangil ve Sayın Erel. 

Sayın Tutum buyurunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
burada sormak istediğim soru şudur: Beden eğitimi 
öğretmenlerine uzmanlık ve danışmanlık hizmeti gör-
dürülebiliyor. Tabiî, uzmanlık ve danışmanlık kolay 
iktisap edilecek bir sıfat değil, çok uzun tecrübe ve o 
dalda büyük deneyimi ve bilgisi olan otoriteler için 
sözkonusu olsa gerek diye düşünüyorum. 

Bu danışmanlık, genel anlamda müşavirlik değil; 
müşavirlerin kamu kesiminde nasıl istihdam edileceği 
bellidir. Burada, bir kamu görevlisi, spor danışmanı 
olarak mesai saatinde istihdam edilebilecek. Oysa, 
amaç, sadece beden eğitimi öğretmenlerine ikinci bir 
iş sağlamak değilse, yani salt amacı bu değilse, o za
man uzmanlık ve danışmanlığı yalnız beden eğitimi 
öğretmenlerine inhisar ettirmeniz mümkün değildir. 
Neden bu yola gittiniz efendim? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMIROĞLU (Malatya) — Efendim, bu ta
sarıda uzmanlık ve danışmanlığı münhasıran beden 
eğitimi öğretmenlerine vermek gibi bir gaye yok. Söz
leşmeli personel istihdamı ile ilgili maddede de spor 
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uzmanından bahsettik, yeri geldiği zaman öğretmen 
olmayan kişilerin de spor teşkilatında, beden terbiye
sinde görev almaları yine tasarının diğer bir hükmü 
ile düzenlenmiş vaziyette. 

Burada aslolan, okullarımızdaki mevcut spor altya
pısından istifade etmek suretiyle ve bu konuda öğ
retmenlerimizi görevlendirmek suretiyle sporu okullar
da etkili hale getirebilmektir. Buradaki danışmanlık, 
şüphesiz, kişinin unvanı değildir, yaptığı işi tarif eden 
bir cümledir; yani o danışman değildir; danışmanlık, 
antrenörlük veya uzmanlık yapacaktır. 

Bir de «Bunlar çok bilgi ve beceri isteyen merha
lelerdir; yani, bunları yapabilecek öğretmenler var 
mı?» dendi. Bazı öğretmenlerimiz gerçekten yaş ve 
tecrübe itibariyle danışmanlık, uzmanlık yapacak sevi
yeye de gelmişlerdir. Bunların sayıları az da olabilir; 
fakat bünyemizde vardır ve bunlardan istifade edebi
liriz. O açıdan getirilmiştir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil buyurun efendim. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Başkan, 

«Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatında resmî mesailer 
dışında» diye bir kısım var. Eğer, mesaisini beden 
terbiyesi teşkilatı içerisinde sarf ediyorsa, bunlara ek 
ücret ödenecek midir? 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Hayır efendim. 
Zaten Beden Terbiyesi... 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Efendim, me
sela müdürlük veya il müdürlüğü yapanlar var; beden 
terbiyesinde antrenörlük yapanlar var, ama mesai sa
atleri içerisinde... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, bu ba
kanlığın bünyesindeki öğretmenlerin faaliyetlerini tan
zim eden bir hükümdür, öğretmenler beden eğitimi 
derişlerinde -şiiimdi onu 3 saate çıkardık- normal görev
lerini yapacaklar. Ayrıca da mesai saatleri dışında 
tem okulu gençliğin, hem de okulu olmayan gençli
ğin hizmetinde olacakilardrr. Biz de mesai saatleri dı
şında yapıdan bu faaliyetlerini getireceğimiz hükümler
le maddî bakumdan değerlendireceğiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, 32 nci 

madde, beden eğitimi öğretmenlerinin resmî mesaile
rinin dışında alacakları veya onlara verilecek görevleri 
ve alacakları ücretleri sıralamaktadır. Bunlar da «ant
renörlük, uzmanlık ve danışmanlıktır» deniyor. 

{ 

Saym Başkan, bizde resmî mesai genelde gündüz 
saatlerinde yapılmaktadır. Hal. böyle iken, birçok spor 
dallarının antrenörlüğü de gündüz saatlerindedir. Ör-. 
ineğin; basketbol, hentbol gibi. Yani, açık havada ya
pılan spor dalları, mesai saatleri içinde olacağına gö
re; bu beden eğitimi öğretmenlerine bu dalların ant
renörlüğü görevi verildiği takdirde, hangi koşullarda 
yararlanılacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMIIROĞLU (Malatya) — Efendim, mesai 
saatleri kişinin çalışma düzenine göre değişir. Mesela; 
ikili sistem uygulanan bir okulu ele aldığımızda, beden 
eğitimi öğretmeninin eğer bu okulda sabah mesaisi 
varsa onun resmî mesaisi öğle vakti bitmiş demek
tir, öğleden sonra boştur. Okulun da tesisi boşsa, onu 
o teilste (görevlendirebiliriz. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeleri 'okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 32 nci mad

desinin birinci satırında «Teşkilatında» kelimesinden 
sonra «gerekli eğitimden geçtikten sonra» ibaresinin 
ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kadri Altay 
Antalya 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Ferit Melen 
Van 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 440 sıra sayılı Kanun Tasarısı 

32 indi maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Ömer Kuşjhan 
Kars 

ismet Turhangil 
Manisa 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

«özel ilgisi ve bilgisi olan öğretmenlerde ihtisas 
dalına bakılmaksızın ilgi ve bilgisi olan spor dalla
rında, öğrenci sporcuları eğitmekle görevlendirilebi
lirler.» 
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BAŞKAN — önergeleri, aykırılık derecelerine gö
re ayrı ayrı okutup ayılarınıza sunacağım. 

Antalya Milletvekili Kadri Altay ve arkadaşları
nın önergesi : 

32 nci maddenin birinci satırında, «Teşkilatında» 
kelimesinden .sonra, «gerekli eğitimden geçtikten son
ra» ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

iPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KltLt FAHRETTİN KURT (Traibzon) — Katılmıyo
ruz. 

iMtLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve arka-

daşilarının önergesi : 
32 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini 

arz ve teklif ederiz. 

«Özel ilgisi ve bilgisi olan öğretmenlerde ihtisas 
dalına bakılmaksızın ilgi ve bilgisi olan spor dalların
da öğrendi sporcuları eğitmekle görevlendirilebilir
ler.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
K'lLl FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLÎıK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Sağesen, önerge sahibi ola
rak söz işitiyor musunuz? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ondu) — Evet Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) .— Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 32 nci madde yeni bir 
sistem getiriyor. Bu sistem, aslında devlet kademesi 
dışında uygulanan, tatbikatta olan bir sistemi beden 
terbiyesi .bünyesi içine alan yeni bir düzenleme. 

Bu düzenlemeye ek olarak, bir talebimiz var; 
önerigemizde şunu söylemek istiyoruz : Mesela, bir ta
rih veya bir matematik öğretmeni düşünelim; çok 
iyi bir futbolcudur, kendisini yetiştirmiş; hem biliyor, 
hem oynuyor. Diyelim kli iyi bir baısk'etbo'lcu, iyi bir 
hentbolou, iyi bir boksör veya iyi bir güreşçi; bu spor 

dalarından birine veya birkaçına hem ilgisi var, hem 
de .bilgisi var. Şimdi, böyle bir öğretmeni ö çerçeve 
içinde spor yapan öğrencileri eğitmek için görevlendi
relim diyorum. Öyle beden eğitimi öğretmenlerimiz 
vardır ki, belki bu kişilerin çeyreği kadar, bu konuda 
eğitici olıarnayabilirler. Tabiî söylediğimin tersi de 
olabilir. Bu gibi kişileri yönetim, «Bu işte etkilidir, 
yetkilidir, ilgilidir, bilgilidir» diye takdir eder, ücreti
mi de verir, o da öğrencileri çalıştırır; böylelikle biz 
de bu sahada genişleme, gelişme sağlamış oluruz. 

Takdirlerinize arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Edilmiştir 
Sayın Başkan, doğru saymadınız. 

BAŞKAN — 5 kişi ayağa kalkarsa, oylamayı tek
rarlarım efendim. (SOP sıralarından 5 milletvekili 
ayağa kalktı) 

M. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — 
Şirndi kabul etmezler tabiî. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, iktidar sıralarından 5 kişi de parmak 
kaldırmıştı. Şimdi kaldırmazlar. 

BAŞKAN — önergeyi 'kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmıaraş) — 
Sayın Başkan, demin doğru saymadınız, tabiî şimdi 
hepsi reddedecekler. 

BAŞKAN — Efendim biz buradan daha iyi görü
yoruz. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, uyudu
lar. 

BAŞKAN — 32 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Spor meslek liseleri 
MADDE 33. — Antrenör ve spor elemanı yetiş

tirmek amacı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığınca açılacak spor meslek liseleri bünyesinde 
çeşitli branşlarda sporcu eğitim merkezleri kurulabilir. 
Bu meslek liselerine Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğünce tesis, eleman ve spor malzemesi yar
dımı yapılır. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 
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33 üncü maddeyi ayılarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 33 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi 
MADDE 34. — Sporcu, antrenör, monitör, spor 

yöneticisi, hakem yetiştirmek ve araştırmalarda bu-
lunma'k amacıyla, Spor Eğitimli, Sağlık ve Araştırma 
Merkezi kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
SALİM EREL (Konya) — Soru sormak istiyorum 

'Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erel. 
SALÎM EREL (Konya) — Sayın Başkan, 34 üncü 

maddede «... Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Mer
kezi kurulur» denıiliyor. HalbuJki kabul edilen 4 üncü 
maddede «Genel Müdürlük Merkez teşkilatı, anahiz-
met birimleri, danışma ve demetim birimleri ve yar
dımcı b'irimterind'en meydana gelir» denmektedir. 

Hal böyle iken, bu madde, 4 üncü maddeye ayrı 
bir fıkra olarak ilave edilmeyip, neden ayrı bir mad
de olarak getirilmiş? 

Bunun açiklanmasıını istiyorum. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Buyurun Sayın IBalkan. 

ilenmesi amacıyla spor kontrolörlüğü kurulur. Spor 
kontrolörlerinin seçimi ile bunların çalışma usul ve 
esasları yönetmelikle belirtilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
KADRİ" ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, söz 

işitiyorum. 

BAŞKAN '—- Buyurun Sayın Altay. 
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; spor teşkilatı içerisinde bir kont
rolörlük kuruluyor. Bu kontrolörlük kelimesini, sa
yın bakan en iyi şekilde izah ettiler. 

Spor teşkilatı içerisinde, teknik yönden ve prog
ramların uygulanıp, uygulanmadığı yönünden bu kont
rolörler görev yapacaklar. Yalnız, maddede bana 
sjöre, yine eksiiklik ve aksaklık bulunmaktadır. Mad
de, «Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatında çalışan 
anrenör, monitör ve benzeri spor elemanlarının ça
lışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi ama
cıyla spor kontrolörlüğü kurulur...» diyor. Spor kont
rolörü, neyi değerlendirecek veya hangi konuyu na
sıl denetleyecek? Kanunun içerisinde bunların belir
tilmesi lazım. Bliyorsumuz, çok evvel, üst düzey yö-
mef idlerimin yetiştirilmesi için de Anayasa gereği bir 
tanun tasarısı gelmişti; bu tasarı kanunlaştı ama Ana
yasa Mahkemesinden döndü ve hâlâ yenisi ortaya 
konmadı. Çünkü, esas ve usul bakımından gereği ya
pılmadığı için çevrilmişti o kanun. Ayını şey burada 
da var. 

Biz burada diyoruz ki, bu kontrolörlerin -sayın 
bakanımızın da < belirttiği giıbi- yalnız teknik yönden 
ve aynı zamanda programların uygulanıp uygulan
maması ve diğer başlka maksatlarla hizmet verecek 
olan ıbu dermanların, ne yapacağı ortaya konmalıdır. 
Bu konuda bir önerge verdik. Bu önerge ile biz bun
ların iyi yetişmelerini, başarı sağlamalarını ve biir üst 
düzeye çıkabilecek seviyeye gelebilmelerini temin et
mek istedik. Bu balkımdan, maddedeki «çalışmaları
nın» kelimesinden sonra olan kısım aksaklık yara
tacağı için, böyle bir girişim yaptık. 

Ayrıca, bu kontrolörleri kim değerlendirecek? 
Buma dair bir esas da yine bu maddede yok. Aynı 
teşkilat içerisinde nasıl ki bir danışma kurulu var
sa, buraya bir uzmanlık ekibi girmeli, üst düzeyde 
•bir uzmanlık ekibi oluşmalı ve onlar bunları yetiştir
meli görüşündeyiz. 

Arz ©derim efendim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, bu, 
genel müdürlüğün teşkilât şeması içerisinde yer alan 
bir ıhusus değil, bu ayrı bir merkezdir ve fonksiyon
ları da sporcu, antrenör, monitör, hakem ve spor yö
neticisi yetiştirmek ve araştırmalarda bulunmak ama
cına yönelmiştir. Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma 
Merkezi olarak görev yapacaktır. Bumu, açıklamala
rım sırasında izah ettim. Bir nevi sporun beyni ola
caktır, spordaki muhtelif standartları tespit edecektir, 
yönetmelilklierin hazırlanmasına yardımcı olacaktır. 

Daha önceki maddelerde geçen spor uzmanlarını, 
danışmanları, antrenörleri burada istihdam edeceğiz. 
Sözleşmeli personeli de genellikle burada kullanaca
ğız. Bu, ayrı bir merkez olarak, genel müdürlüğe bağ
lı bir şekilde görev yapacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

35 inci. maddeyi okutuyorum : 
ıSpor kontrolörleri 
MADDE 35. —- Beden Terbiyesi ve Spor Teşkila

tında çalışan antrenör, monitör ve benzeri spor ele-
manllarının çalışmalarının değerlendir ilmesi ve denet- I 
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Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var okutuyo-

num : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 35 inci mad
desinin ikinci satırının hemen basımdaki «çalışmaları
nın» kelimesinin maddeden çıkartılmasını ve onun 
yerine «iyi yetişmelerimi, başarı sağlamalarını ve üst 
düzeye çıkmalarını temin için» ibaresinin ilave edil
mesini ve yine aynı Şekilde, ikinci satırdaki cümleden 
sonraki «Spor kontrolörlerimin» kelimesinden sonra 
«ve üst uzman kurulunun» ibaresinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Kadri Altay Faik Tarımcıoğlu 
Antalya Bitlis 

Ferit Melen 
Van 

Osman Bahadır 
TraJbzon 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Ayhan Saıkallıoğlu 
Sakarya 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Önergeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 35 indi madde kabul edilmiş
tir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Genel Müdürlük maltları-
MADDE 36. — Genel Müdürlüğün taşınır ve ta

şınmaz bütün malları Devlet malı hükmündedir. Ge
nel Müdürlüğün malları ile gelirleri ve alacakları hac
zedilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sorum var Sa

yın Başkan. 
İBAŞKAN — Başka soru sormak isteyen?,. Yok. 
Buyurun Sayın Üzel. 
'M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, za

bıtlarla tespit edilmesi bakımından uygun olacağı dü
şüncesiyle arz ediyorum : Buradaki «genel müdürlük» 

ifadesi, acaba 3 üncü maddede belirtilen Beden Ter
biyesi ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra 
teşkilatını kapsayacak şekliyle mi anlaşılıyor? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Evet efendlim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 36 ncı madde kabul 
edilmiştir^ 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarına tesis in

şaatı, işletilmesi, eleman tahsisi, malzeme yardımı 
MADDE 37. — Beden Tef biyesi ve Spor Genel 

Müdürlüğü, beden eğitim ve spor hizmetlerinin gelişti
rilmesi, yönlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla, il
gili yönetmeliğimde belirtilen esaslar dahilinde; 

a) Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının 
beden eğitimi ve spor için tahsis edecekleri alanlara 
beden eğitimi ve spor # tesisleri yapar, yaptırır, 

b) İnşa edilen bu tesisler ile bu kurum ve kuru
luşların mevcut belden eğitimli ve spor tesislerine per
sonel, antrenör, monitör tahsis eder, teslisleri işletir, 
spor araç, gereç ve malzeme yardımında bulunur. 

BAŞKAN — 3.7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 37 nci madde kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Anlaşmazlıkların halli 
MADDE 38. — IBir sözleşme olsun olmasın Ge

nel Müdürlük ile Devlet daireleri müessese ve teşek
külleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve 
henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya intikal 
etimernlş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla halin
de, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde ~ve-
ya bozulmasında, maddî ve hukukî sebeplerle dava 
ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve 'icra 
takibine devam ddilmesinde veya aleyhte neticelenen
lerin yüksek dereceli merdi ve mahkemelerce incelen
mesini liisitemekt© fayda umulmayan hallerde bunlardan 
vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin 
sulh yoluyla hallimde yarar görüldüğü takdirde tanı
nacak veya terkin olunacak hak ve işin ihtiva ettiği 
menfaatlerin; 

1 000 000 liraya kadar olanları il valisinin kararı, 
1 000 000 - 2 000 000 .(dahil) liraya kadar olan

ları Genel Müdürün kararı, 
2 000 030 - 10 000 000 (idaihil) liraya kadar olan

ları Balkanın kararı, 
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10 000 000 liradan fazla olanları Danışttayın görü
şü alınarak müşterek 'karar ille (halledilir. 

YUkarıda 'belirtilen parasal ısınırlar her yıl bütçe 
kanunları 'ile tespit edilir. 

'Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşı
lan veya Genel Müdürlüğe 'ait halk ve menfaati muh
tevi bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya 
değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak 
•iptali edilir. Dava ve icra kayıtları terkin olunur. 

Dava Ve icra takiplerinde aleyhte verilen karar
lara karşı yüksek dereceli mercii ve mahkemelere baş
vurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan 
ceza davalarında, suçun siabİt lobnaımaJsı, failinin tutu
lan şahıs olmadığının sübut bulması sebebiyle veri
len beraat ve takipsizlik kararları 'hakkında da yuka
rıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 
29.6.1938 (tarihli ve 3533 sayılı Kanuna göre hakem-
lerce verilmiş olan kararlara karşı /itiraz yoluna gidi
lip gidilmemesinin takdiri davayı takip eden daire 
amirine veya avukata aittir. 

Zamanaşımı ve hlaJk düşürücü sürenin geçmesini 
önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yu
karıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alın
mış almadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve 
tamamen veya kıısmien aleyhte sonuçlanan davalarla 
icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelen-
mes'i mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gi
dilmesi mecburîdir. Bu mecburiyeti yerine getirme
mek suretiyle hukukî veya maddî sebeplerle bozul
ması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hak
kın kaybolmasına sebep olian avukatlarla, daire amir
leri hakkında kanunî takibat yapılmakla beraber, mey
dana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir. 

Genel Müdürlük ihuk.uk müşavirleri ile merkez 
ve taşrada görevli Genel Müdürlük avukatları ve hu
kuk müşavirliği memurları, mahkemelerde ve icra 
dairelerinde takdir edilen vekâlet ücretinden 2.2.1929 
tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını tmtaç Eden 
Avukat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkın
da Kanun hükümlerine göre faydalanırlar. 

(BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi- okutuyorum : 
Uygulanacak hükümler 
MADDE 39. — Bu Kanunda hüküm bulunma

yan hallerde 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanıl'. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

- 40 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 40. — 29.6.1983 tarihli ve 3530 sayılı, 

30.5.1941 tarihli ve 4047 sayılı, 7.6.1948 tarihli ve 
5214 sayılı, 6.5.1960 tarihli ve 7474 sayılı kanunlar 
ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN BMİROĞLU (jMalatya) — Sayın Başkan bir 
maddî hata var. «29.6.1983» değil, «29.6.1938» olarak 
düzeltilmesi gerekir. 

IBAŞKAN — «29.6.1938» olarak düzeltilmek su
retiyle 40 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
İntikal hükümleri 
MADDE 41. — Bu Kanun yürürlüğe girmeden ön-

- oe Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün sahip bulun
duğu menkul ve gayrimenkul mal ve haklar ile ala
cak ve borçları ve muhtelif mevzuatla bu Genel 'Mü
dürlüğe verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve mua
fiyetler 'Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne 
ve Genel Müdürüne, ayrıca, Futbol Federasyonu pro
fesyonel futbol hizmetleri (fon) bütçesinde bulunan 
nakiit mevcudu ile alacak ve borçları da; futbol hiz
metlerinde kullanılması kaydıyla, ıbu Kanunla kurulan 
Federasyonlar Fonu'na intikal eder. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul ©dilmişt'ir. 
Geçici Hükümlere geçiyoruz. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 
GEÇİCİ MADDE 1. — Ekli 2 sayılı cetvelde gös

terilen kadrolar; 13.12.1983 tarih ve 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetveldeki Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğüne İlişkin bölümüne 
eklenmiş sayılır. 

IBAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Geçici 1 inci maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel 

Müdürlüğünün, kadroları ve istihdam edilen perso
neli, mievout statü ve haklarıyla birlikte Beden Terbi
yesi ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 
Mevcut personel, hiç bir işleme gerek kalmaksızın 
kadrolarına atanmış sayılırlar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum! : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Geçici 2 indi madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3'ü okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun uyarınca Ge
nel Müdürlük merkez ve taşra kurul uslarında yapıla
cak düzenlemeler sebebiyle unvan ve derecesi değişen 
veya kaldırılan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, 
ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları ye
ni görevlerinde kaldıkları .sürece şahıslarına bağlı ola
rak saklı 'tutulur. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
lisıteyen?.. Yok. 

Geçici 3 üncü maddeyi oylarımıza ısıunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 3 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4'ü okutuyorum : 
GBÇİCÎ MADDE 4. — ıBu Kanunda belirtilen ku

ruluşlar ve federasyonlar kuruluşlarını bu Kanunun 
yayıımı tarihinden 'itibaren iki sene içerisinde tamam
lamak zorundadırlar. Bu kuruluşlar kuruluşlarını ta
mamlayıncaya ve ilgili yönetmeliklerle tüzük çıkıncaya 
kadar mevcut tüzük, statü ve yönetmeliklerin uygu
lanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Geçici 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Spor - Toto Teşkilat Müdürlüğünün 
hesaplarında birikmiş olan kupon gelirleri ile idarî 
masraflardan tasarruf edilmiş paralar ve bunların faiz 
gelirleri Türk Sporunu Teşf ik Fonu'na intikal ettiri
lir. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Geçici 5 indi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici 5 inci madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici Madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — A) 179 sayılı Millî 

Eğ'tim Gençlik ve Spor Bakanlığımın Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
17 nci maddesi ile kurulan «Gençlik Beden Eğitimi 
ve Okul Spor Hizmetleri Genel Mü!dürlüğü»nün adı 
ve kadro unvanı «Genjlİk Hizmetleri Genel Müdür
lüğü-» olarak değiştirilmiş ve 208 sayılı Kamun Hük
münde Kprarnamenin 6 nci maddesi ile 179 sayılı 
Kamun Hükmünde Kararnameye 19/A maddesi olarak 
eklenen (Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesıi 
Başkanlığı» ile ilgili ıhüküm yürürlükten kaldırılmış 
ve «Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü»nün görev
leri aşağıda belirtilmiştir. 

a) Gençlerin; serbest zamanlarımı sportif, sosyal 
ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerine ilişkin hiz
metleri yürütmek; ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi 
ve beceri kuraları düzenlemek, 

ıb) İzciliğin gelişmesini ve faaliyetlerinin yürütül
mesini sağlamak, 

c) Gençlik merkezleri, hosteileri, kampları v.b. te
lislerin yapılmasını, geliştirilmesini ve işletilmesini sağ
lamak, 

d) Yurt içi ve dışı resmî gençlik faaliyetlerinin 
koordinatörlük görevirti yapmak, 

e) Rehberlik va danışmanlık 'hizmetleri sunmak, 
f) Gençlik sorunları ile ilgili araştırmaları yap

mak, değerlendirmek ve yayın ve dokümantasyon hiz
metlerinde bulunmak, 

g) Gençlik faaliyetlerine ait araç, gereç, mükâfat 
ve diğer benzeri 'ihtiyaçları sağlamak, 

ıh) Gönüllü gençlik hizmetlileri ile boş zamanları 
değerlendirme faaliyet çeşitlerini bünyesinde toplayan 
ve yürüten «Gençlik Birlikleri»n'in programlarını dü
zenlemek ve desteklemek, takip ve denetim altında bu
lundurmak, 

i) Gençlik dermeklerinin kayıt ve tescillerini tut
mak, denetlemek, 

j) Gençlik faaliyetlerinde görev alacak resmî ve 
fahrî görevlilerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak, 

İk) Millî ve milletleraraısı gençlik faaliyetlerinde 
resmî merci görevini yürütmek, 

1) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada 
ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir genç
lik yetiştirilmesine yöneik gençlik yayınları hizmetle
rinde bulunmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla ge
rekli koordineyi sağlamak, 
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m) Gençliğin uyuşturucu madde, alkol, kumar ve 
benzeri kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli 
tedbirlerin alınması amacıyla ilgili ifcurum ve kuruluş
larla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

m) Gençlik turizmi faaliyetlerini yerine getirmek, 
o) Bakanlıkça verilen benzeri ıgörevler'i yapmak, 
B) (A) fıkrasına göre değiştirilen «Gençlik Be

den Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdür
lüğü» ile kaldırılan «Gençlik Hizmetleri ve Faaliyet
leri Dairesi Başkanlığınım personeli mevcut statü ve 
haklarıyla «Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü»ne 
devrediılmiiş olup, bunlar durumlarına uygun kadrola
ra atanmış sayılırlar. Yapılacak düzenlemeler sebe
biyle unvan ve derecesi değişen veya kaldırılan görev
lilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her 
türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kal
dıkları sürece sahralarına bağlı olarak saklı tutulur. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HtLMl NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bendeniz bu tasarı hakkında konuşmak istemi
yordum; fakat en sonunda dayanamadım tabiî. 

Geçici 6 ncı maddede Gençlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün görevleri sayılıyor, hepiniz dinlediniz; 
dikkat edenleriniz veya etmeyenleriniz oldu. Ben is
terdim ki, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, 
a, b, c, d, e, f fıkralarında ve devam eden diğer fık
ralarda sayılan görevlerinin en başına (k) fıkrası alın
mış olsaydı; ki (k) fıkrasında şöyle denilmektedir : 
«Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifade
sini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir gençlik 
yetiştirilmesine yönelik gençlik yayınları hizmetlerin
de bulunmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli 
koordineyi sağlamak.» 

Temenni ediyorum ki, maddede Gençlik Hizmet
leri Genel Müdürlüğünün görevleri olarak kabul edi
len ve fıkralar halinde sıralanan işler ve işlemler, geç
mişte herhangi bir örgütün gençlik kamp programı 
olmasın, dediğim ve arzu ettiğim üzere (k) fıkrasın
daki ruha ve amaca uygun diğer faaliyetler de bu ge
nel müdürlük tarafından yapılmış olsun. 

Bu temenni ile saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bu maddenin başında gördü
ğümüz üzere, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün kuruluşu aslında, 179 sayılı Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci madde
siyle kurulan Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adını ve kadro un
vanını bu defa Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü olarak Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
teşkilatı içinde değiştiren bir hüküm olarak geliyor 
ve evvelce kanun hükmünde kararname ile kurulan 
bu teşkilat, yeniden kurulmuş oluyor. 

Bu defa, kanun hükmünde kararname ile kurul
muş olan bir teşkilatı, ait olduğu Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığının teşkilatı içinde, bir başka 
kanunla değiştirmiş oluyoruz ve üstelik geçici bir 
madde ile değiştirmiş oluyoruz. 

Bu teşkilat kanunlarının yapılmasına, teşkilat hu
kukuna ve kanun tekniğine aykırı bir düzenlemedir. 
Burada getirilecek olan Gençlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne inkılap edecek öteki teşkilat, aslında 
bakanlığın kendi içindeki teşkilattır; spor teşkilatı 
ile ilişkisi yoktur. 

Bu defa getirilen, Beden Terbiyesi Spor Genel Mü
dürlüğü Teşkilatı Kanunuyla, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Teşkilat Kanunundaki bir hükmü 
değiştiriyoruz, bir teşkilatı değiştiriyoruz. Bu, aslın
da kanun çalışmalarına uygun bir konu değildir. Kal
dı ki, bunu da üstelik bir geçici madde ile yapıyoruz. 
Bu kanunun geçici maddesiyle Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı teşkilatını nasıl daimî bir hale ge
tiriyoruz, anlaşılır şey değil. Mütemadiyen, bazı ka
nunlarda yaptığımız değişiklikler, maalesef kanun pro
sedürleri içerisinde tam usule uygun olmuyor ve ya
pılan kanunlarda sakatlıklar ortaya çıkıyor. 

Bunu arz etmek istiyorum. Doğru değil, üstelik bir 
geçici maddeyle bunu nasıl yapıyorsunuz? Şu halde, 
kurulan teşkilat, acaba geçici bir teşkilat mı oluyor 
bu kanuna göre? O teşkilat, bu kanuna göre, geçici 
olarak kurulduğuna göre, acaba bütün verdiğimiz gö
revler de geçici mi diye düşünüyoruz. Bu, bu kanun
la getirilecek bir husus değildi; fakat ne yaparsınız 
ki, artık getirilmiş, yapılmış; «Böyle de olsun» diye 
çıkarılan kanunlardan biri haline geliyor. 

Demin arkadaşımın işaret ettiği (k) fıkrasında, 
«Koordineyi sağlamak» diye cümle bitiyor. «Koor
dineyi sağlamak» diye cümle bitmez, «Koordinasyonu 
sağlamak» diye biter. Bu şekilde düzeltilirse memnun 
olurum. 
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Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Baş
kanım, bu teknik husus hakkında bir açıklama yap
mak istiyorum. 

Sayın Üzel'in değindiği nokta, bizim de üzerinde 
durduğumuz bir husustur. 179 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname henüz yüce Meclisten geçmedi; ama 
neticeleri kanun hükmündedir ve uygulanmaktadır. 
Bizim, bu yasanın 17 nci maddesinde getirdiğimiz bu 
hükümle yaptığımız değişiklik, şüphesiz bu kanun 
hükmünde kararnamenin müzakereleri esnasında dik
kate alınması gereken bir husustur, bu bakımdan ge
çici bir madde olarak tanzim edilmiştir. Tabiî gö
nül ister ki, 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me daha evvel geçmiş olsun ve arkasından biz ona 
atıf yaparak bir maddesini bu kanunla değiştirmiş 
olalım; ancak, yasama organındaki bu ayarlamayı 
yapmak, yani kanunların çıkma terminini ayarlamak 
mümkün olmadığından bizzarur, mevcut kanun hük
münde kararnamelere de birçok ahvalde atıf yapıl
maktadır. Aslında hukuk tekniği bakımından bir 
mahzuru yoktur. Bu bakımdan, mesele üzerinde ya
pılan açıklamalara bu açıdan katılamıyoruz. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge vardır; oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 440 sıra sayılı Yasanın 

geçici 6 ncı maddesinde (k) fıkrasının (a) fıkrası ola
rak başa alınmasını, (a) fıkrasının (k) olarak sayıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Salim Erel 
Erzurum Konya 

Durcan Emirbayer Davut Abacıgil 
İzmir Balıkesir 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyorlar mı? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — önergeye ka
tılıyoruz Sayın Başkan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KILI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Komisyon 
katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Geçici 6 ncı maddeyi kabul edilen önergeyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Geçici 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 42. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 

MADDE 43. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oyunun rengini belli etmek üzere lthte Sa>ın Mu

zaffer Yıldırım, aleyhte Sayın Türkân Turgut Arıkan 
söz istemişlerdir. 

Sayın Yıldırım, buyurun efendim. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Beden Ter
biyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında (biraz sonra yasalaşacak olan) Ka
nun Tasarısına ait görüşlerimi belirtmek istiyorum. 

Bu yasa ile amatör sporumuz ihmal ediliyor, ge
reken ihtimam ve yardımı görmüyor. A'dan Z'ye po
litik yönlendirmelere çok müsait; yani spora politika 
karıştırılabilir. Bir taraftan fahrî görevden bahsedi
liyor, diğer taraftan da huzur hakkı veriliyor... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Lehte mi 
konuşuyor? 

MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Lehte 
konuşacağım efendim, sonucu dinleyin göreceksiniz. 

Oluşturulan fon, Muhasebei Umumiye Kanunu 
ve Devlet İhale Kanunu ile Sayıştay denetimine tabi 
olmayışı dolayısıyla yüce Meclisin denetimi dışında 
tutuluyor. Bütün bunlara rağmen, mesela kanunun 
23 üncü maddesinde yapmış olduğum bir konuşma 
doğrultusunda, sayın bakanımız ve sayın komisyon 
üyelerimizin de bu eksikliklerin tamamlanması fikri-
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ne katılmaları sonucu maddenin aksak yönlerini dü
zeltebilecektik; ancak Sayın Başkan, göndermiş ol
duğumuz önergenin gecikmesi dolayısıyla, önergemi
zi işleme koymadılar ve bu eksik ve aksak yönleriyle 
tasarı geçmiş oldu. Bütün bu eksik ve aksaklıkları, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti iktidara geldiğinde dü
zeltmek amacıyla, olumlu taraflarını da düşünerek 
oyumu müspet olarak kullanacağım. 

Kanun tasarısının memleketimize, milletimize, tüm 
sporcularımıza, bakanlığımıza hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Arıkan, buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa

yın Başkan, değerli ımiılletvekiilıleri; genelinde olumlu 
bulduğum tasarının, özellikle iki maddesinin çok 
önemli .sakıncaları olduğu kanısındayım. Bunlardan 
birincisi, Ibütçe dışı genişletilmiş bir fon oluşturul
ması, ikincisi de fahrî .görev konusu. 

Fon konusunda artık bir açıklama yapmayı ge
reksiz 'buluyorum; ancak Dünya, Gazetesinde bu ko
nudaki seriyi lütfedip incelerseniz, hangi belediyele
rin, illerin, hangi şirketlerin fonlarla kayrıldığını gö
rürsünüz, hatıla kendi illerimizin dahi ikinci, üçün
cü, dördüncü planda kaldığını izleyebilirsiniz. 

Esas önemli olan fahrî görev konusunu üç nok
tadan sakıncalı buluyorum. Sayın Başkanın önerisi
ne uyarak kütüphaneden, lügattan fotokopi çektir
dim; bakınız ne diyor fahrî konusunda : 

«IFa!hrî : Şeref, onur için parasız, traaşsız, aylık
sız, ücretsiz görülen iş. 

Fahıriyyen : Fahrî olanak, onur için, parasız ve 
menfaatsiz.» 

Fahrî görev konusunda, 'biliyorsunuz, huzur hak
kı getiriliyor, istenildiği gibi bir ücret tespit edile
bilecek. Birinci nokta bu. 

'İkinci makta : Anayasanın 128 inci maddesi -sa
nıyorum ki- fahrî görev konusuna tamamen karşı 
olduğunu ibelirtımlş oluyor. Aynen okuyorum : «Dev
letin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu 'tü
zelkişilerimin genel idare esaslarına göre yürütmekle 
yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği 
aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu gö
revlileri eliyle görülür.» Şimdi burada, aslî görevle
rin yanına fahrî görevleri getireceksiniz, iyice işleri 
çorbaya çevireceksiniz. 

Demin de söylediğim gibi, temelde iyi olan, te
melde gençlerimize yönelik, yanar sağlayabilecek bir 
yasayı, İlki noktadan çok sakıncalı bir duruma getir

miş oluyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız, her za
man, «Anayasayı benden (başka savunan yok» diyor
lar; ama biz burada şu maddeleri okumakla Ana
yasayı savunmuş oluyoruz. Bu noktayı özellikle vur
gulamak istiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Fahrî görev konusuyla, sanıyorum, yandaşlara 
birtakım imkânlar sağlanacaktır. Bu ikonuyu da yüce 
Meclisin dikkatime sunmakta yarar görüyorum ve 
görev biliyorum. 

Oyumu üzülerek, kırmızı atacağımı belirtmek 'is
tiyorum. 

Saygılar sunanım. (ANAP sıralarından gürültüler, 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı üzerindeki muza- -
kereler tamamlanmıştır. 

'HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Üzenin
de konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Sayım Nailbantoğlu, üzerinde müm
kün değil; ama ıbk içtüzük teklifli yaparsanız olur. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Evet, komisyonun maddî hata konu
sunda bir teklifleri mi var efendim? 

IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK'lUt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, kabul edilen 2 nci maddede, harflerin sı
ralanışında, (m) bendinden sonra (ı) (bendinim (i) ola
rak düzeltilmesini ve bundan sonra gelen harflerim 
teselsül ettirilmesini, birliği sağlamak bakımından 
diğer .maddelerdeki harflerin de buna göre düzel
tilmesini; ayrıca, 10 uncu maddede (e) bendindeki 
«Spor, saha» arasındaki virgülüm kaldırılmasım'ı, İç
tüzüğün 86 ncı maddesine göre arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Bu maddî hatanın bu. şekilde dü
zeltilmesini oylarınıza sunuyor um : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oylamaya tabidir. Oylamanın, kupala
rım sımalar arasında dolaşitınılrnıak suretiyle yapılması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştik". 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. Oy pu
sulası yanlarında 'bulunmayan milletvekilli arkadaş
larımız, beyaz bir kâğıda seçim bölgesini, isimini 
yazmak ve imzasını atmak suretiyle oylarını kulla
nabilirler. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
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2. — İstanbul Mitletvekili İbrahim Özdemir ve 
7 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 444) 

BAŞKAN — Gündemlin 2 nci sırasındaki ka
nun 'teklifimin müzakeresine geçiyoruz. 

İstanbul /Milletvekili İbrahim Özdemir ve 7 Ar
kadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanunun 
©azı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Efclemmösli Hakkında Kanun Tek
lifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonları Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını 

oylarınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komis
yon raporunun okunmaması kabul edilmiştir. 

(Kanun tek'kfihin tümü üzerimdekü müzakerelere 
geçiyoruz. 

Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Ülkü 
Söylemezoğlu, buyurun efendim. 

HDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZ
OĞLU — (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin değerli miUetvekilleri; İmar ve Gece
kondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak 
Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunda 
Değişiklik Yapan Teklif üzerinde, Hür Demokrat 
Parti Grubu adına 'söz, almış bulunuyorum; yüce 
Meclisi saygılarımla selamlarım. (HDP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 1984 yılının Şubat ayında, 
2981 sayı ile kanun numarası alan - kamuoyunda 
genellikle «İmar affı» adıyla anıldığı için, izin ve
rirseniz, bu isimle anarak konuşmamı sürdüreceğim 
kanun 'tasarısı görüşülüyordu ve gene 'böyle yoğun 
'bir çalışma sistemi içerisinde, o çok ciddî konu, ge
ce yarılarına kadar çalışularak, hızla ve aceleyle ge
çirilmişti. 

O zaman, hükümet yeni kurulmuştu ve önemle 
ele aldığı konular arasımda, imar mevzuatına aykırı 
yapıların ve gecekonduların problemlerinin çözülme
si hususu silk sık vurgulanıyor ve sanki ilk defa ele 
alınıyormuş gibi 'bir hava veriliyordu; oysaki bu 

(1) 444 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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mevzu 2805 sayılı Kanunla ele alınmış, uygulama
ya konmuş ve çalışmalar sürdürülüyordu. O zaman, 
yepyeni bir konu gibi ele alınıp, hükümetin en bel-
ılibaşlı başarı alanlarından biri olarak öne sürülen 
hu kanunun çıkışından bu yana iki yılı aşkın bir 
süre geçti ve biz her defasında kamuoyu karşısında, 
'basın toplantılarında ve benzeri yerlerde, bu kanun 
ve onun uygulamasıyla ilgili birçok sorular sorduk, 
açıklamalar istedik, vatandaştan gelen şikâyetleri 
ortaya koyduk; ancak hiçbir şekilde cevap almamız 
ve bu konulara açıklık getirilmesi mümkün olmadı. 
Bu sebeple, Sayın İbrahim Özdemir ve arkadaş
larına, bu konunun yüce Meclis çatısı altında ko
nuşulmasına fırsat verdikleri ve böyle bir değişiklik 
teklifini getirdikleri için teşekkür ettoek istiyorum 
ve öyle ümit ediyorum ki, bu sayede şimdi huzuru
nuzda hükümetten talep edeceğimiz bilgilerin ve so
racağımız soruların. cevabını alırız v€ kamuoyunun 
da aydınlanması mümkün olur. Çünkü, şimdiye ka
dar bu konularda ciddî bir cevap almamız bir türlü 
mümkün olmamıştı. 

Değerli arkadaşlarım, bir konunun affı, (geçmişte 
tedbirler alınmadığı için) ihtiyaç sebebiyle ve insan-
lammızın huzurunu, rahatını sağlamak bakımından 
şart ise düşünülebilir; ancak, bu konuyu affetmeyi 
düşünenlerin, aynı zamanda, bir daha kanunlara 
aykırı, mevcut düzenlemelere aykırı yenliden yapılaş
maya sebep olmaması, şehirlerin düzenli gelişmesi 
için de derhal ve kanunlar paralelinde tedbirler al
ması gerekir. Bunu 2981 sayılı Kanuna ait tasarı 
görüşülürken de açıklamıştık ve bu defalık, 'belli 
tarihlerden önce yapılmış kaçak yapıları, gecekon
duları affetmek, geçmişin problemini bir ölçüde 
çözmek ve buralarda yaşayan milyonlarca vatandaş
larımızı huzura kavuşturmak için gerekir; ama, buna 
karşılık da, bundan sonra artık kaçak yapılaşmaya 
ve gecekonduya fırsat vermemek gerekir; bunun 
için politikalar uygulamak gerekir ve buna uygun 
'bir yerleşme ve konut politikası uygulamak gere
kir demiştik. 

Değerli arkadaşilarım, şunu açıklıkla ifade etmek 
istiyorum ki, hükümetin bugüne kadar uyguladığı 
yerleşme ve konut politikası, şehre yeni gelen aile
lerin, yoksul ve dar gelirli ailelerin ihtiyacını karşı
layacak bir politika değildir ve o sebeple de şimdi 
peşpeşe sormak ve bilgi almak istediğim hususların, 
bu teklifin görüşülmesi sırasında sayın bakan ya da 
hükümetin ydtki vereceği bir zat tarafından burada 
açıklanmasını tüm kamuoyu adına özellikle istirham 
ediyorum. 
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Değerli milletvekilleri, hükümetten ve bu konu
nun uygulamasıyla ilgili sorumlu -olanlardan sormak 
istediğim hususlar şunlardır. 

Gecekondular ve imar mevzuatına aykırı yapı
larla ilgili olarak, elde mevcut bilgilere, daha önce 
yaptığımız tespit ve değerlendirmelere göre en az bu 
nitelikte 2 milyon yapı ve ünite vardı. Dunlardan, 
2981 sayılı Kanunun koyduğu süre ve daha sonra 
'bu sürenin Bakanlar Kurulunca uzatılan müddeti 
içerisinde kaç yapı sahibi müracaat etmiş ve bu 
kanundan yararlanmalk istemiştir? Bu rakamın ke
sinlikle ortaya konulmasında yarar vardır. 

İkinci olarak, o zaman bu kanun Mecliste görü
şülürken, üstünde önemle durmamıza ve «Vatandaşı 
yeminli özel teknik bürolarla karşı karşıya bırakma
yın» ikazlarımıza rağmen, bu ikazlarımızın üstünde 
durulmamıştı. Bugüne kadar ne kadar vatandaş ye
minli teknik büroların elinde kalmış, parasını öde
miş ve bu bürolar ne kadarını valilik ya da beledi
yelere intikal ettirmişlerdir, kaç vatandaş bu uygu
lama sebebiyle mağdur kalmıştır? Ayrıca ne kadar 
teknik büro açılmış ve bunların ne kadarı, paralan 
aldıktan sonra kapanmış veya kaybolmuş ve bu dos
yalar ne olmuştur? Bu soruların, bu uygulamanın 
sorumluluğunu taşıyanlar tarafından açıklanması 
gerekir. Bu konuda büyük sızlanmalar ve tespitleri
miz vardır. Meseleyi yakından takip ettik. Bu ko
nunun açıklıkla ortaya konulması ve mağdur edilmiş 
vatandaşlarımızın haklarının nasıl korunacağının bel
li edilmesi ve bir devlet ve hükümet sorumluluğu 
içerisinde meseleye yaklaşıldığının bu kürsüden ifade 
edilmesi gerekir. 

Gene, bu yasaya göre Türk hukuk sistemimize 
ve tapu mevzuatımıza «Tapu tahsis belgesi» adı al
tında yepyeni bir tabir getirilmişti. Bu, sadece o gü
nün şartlarında mahallî seçimlere gidildiği için, bir 
an evvel vatandaşların eline bir belge veriliyor ha
vası vermek için; böylece hiçbir ön çalışmaya gerek 
görülmeksizin, diğer çalışmalar daha sonra yapılmak 
üzere, tapu tahsis belgeleri verileceği ve bu suretle 
de vatandaşların baştan huzura kavuşturulacağı söy
lenmişti. 

Sayın Başbakanın ve değerli bakanların en ufak 
uygulamalarda, 50, 100, 200 tanelik uygulamalarda 
bile törenler yapıp, televizyonda ve basında yer al
masından takip edebildiğimize göre, ortaya konan 
hadise, iddia edilenle hiç ilgili değildir. Yapılan ne
dir; yani kaç yapıya tapu tahsis belgesi verilmiş
tir? Bu rakamların açıklıkla ortaya konması gere
kir. 
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'Diğer bir husus, ıslah imar planları konusudur. 
O zaman da söyledik «Islah imar planları konusun
da tüm yetkilileri devreye sokmak gerekir; bu zor 
bir konudur, tüm Türkiye'yi kapsayan, tüm şehirlere 
ve hatta büyük ilçe ve kasabalara kadar inen bir 
konudur; ıslah imar planlan yapacak kadrolar Tür
kiye'de yeteri kadar yoktur; buna, bakanlık, merkezî 
hükümet, belediyeler ve tüm teknik güçler girmeli
dir.» demiştik, ısılah imar planları yaptırma yetkisi 
yalnızca valiliklere verilmiş/ti. Ne kadar alanın veya 
bölgenin; kaç şehirde kaç yerlin, ıslah imar planları 
yapılabilmiştir ve 'bu ıslah imar planlarına göre ger
çekten kaçak yapılara, gecekondulara tapusu verile
bilmiştir? 

Bunların, şu ikibuçuk yılın sonunda, o zaman 
büyük iddialarla bu Meclisten geçirilmiş olan bu 
kanunun uygulamasını yapanlar tarafından artık 
açıklanması gerekir. 

Bu kanunun getirdiği harcılar, cezalar, müracaat 
paralan ibir hayli yekûn tutuyordu;; hu paralarla, mü
cavir alanlar dışında olanları için ibir fon kuruluyor
du, belediye ve mücavir alanlar içinde 'olanlardan 
alınan paralar da 'belediyelere gidiyordu; 'bu alınan 
paralarla oluşan fondan, hangi bölgelere, hangi hiz
metler götürülmüştür; vatandaştan alınan 'bu paralar, 
gene bu alanlarda yaşayanlara 'kullanılmış mıdır; 'be
lediyeler 'bu yoilia ne kadar para sağlamışlardır ve 
'bu bölgelerde oturanlara hangi 'hizmetleri yapmışlar
dır? Bunu şunun için soruyorum : 

Şu anda belediyelere çok büyük imkânlar sağlan
dığı ve (belediye uygulamalarına ümit 'bağlandığı bir 
dönemi yaşıyoruz. Ancak, Ibelediyelere sağlanan bu 
imkânlar ki, bunlar da bu milletin celbinden ve ka
mu müesseselerine gellen tüm paraların özelliğiyle bir 
vergi, bir kamu alımı olduğu için kuruş kuruş ve mil
let yararına, o şehirlerde yaşayanların yararlarına kul
lanılması gereken paralardır. Ancak, belediyeler ta
mamen kendi anlayışları ve keyfilikleri içinde bir üst 
yönlendirme, İbir devlet politikası uygulanmadığı için 
bu imkânları israf etmekte, lüks amaçlarla kullan
makta, gösteriş yatırımları yapmaktadırlar. 

Gidip geziyor ve görüyoruz, hisseli arazilerde ya
pılmış yapıları, gecekonduları, bu şehirlerin etrafını 
sarmış olan koca alanları, inanınız her -türlü imkân
dan ve insanca yaşama şartlarından yoksun, hiçbir 
hizmet görmeden yaşıyorlar; ama özellikle büyük 
'belediyelerimiz bir Konak Meydanının yeniden dü
zenlenmesi için 15 milyar liralık projelerden Ibahse-

222 — 



T.B.M.M. B : 108 

debiliyor ve şehirlerin beli gelişmiş alanları, yeni
den güzelleştirilmeye çalışılıyor, tamamen bir göste
riş. Yoksulu, o zor şaftlar içinde yaşayan insanları 
düşünen yok. Hiç olmazsa sırf onlardan alınan pa
ralar buralara harcanmış mıdır? Hem yüce Meclise, 
hem de 'kamuoyuna bunun hesabının verilmesi gere
kir. 

IBu sorularımızun cevabı verilmediği ısürece, başta 
yapılmış iddiaların geçerliliği ve millet hizmetinde 
olunduğu iddiasının geçerliliği kabul 'edilemez. Mut
laka İbu bilgilerim ve rakamların açıklanması gerekir. 
Çünkü, İbu taahhütle hükümet yola çıkmıştır. Ancak, 
şu anda görüşmekte olduğumuz teklif bile, hu ko
nuda gösterilen başarısızlığı ve hazırlanmış olan ve 
o zaman çıkarılmış olan kanunun ne kadar eksik ve 
hatalı olduğunu ortaya 'koymaktadır. Bu değişikliği, 
iki yılı aşkın bir süre sonra dahi hükümet getireme
miştir. Çünkü, doğrudan hükümet (tasarısı olarak 
gelseydi, hu hasta yanlış yapılmış olduğunun kendi
lerince kabulü olurdu. Ancak Sayın lözdemıir ve ar
kadaşlarının teklifi suretiyle getirilmiştir. Yalnız, he
pimizin bildiği Ibir gerçek vardır ki, komisyonlara 
gelen tekliflerin, hükümetin icazeti olmadan geçme
si mümkün değildir ve tamamen bir bilgi alışverişi 
ve dayanışma içinde hu teklif hazırlanmış ve şu an
da yüce Meclisin huzuruna -da gelmiş bulunmakta
dır ve buradan da açıkça ortaya çıkmaktadır ki, ka
nunî süreler içinde uzatmaya rağmen müracaatlar 
yeteri kadar olmamıştır. Hatta fevkalade yetersiz kal
mıştır. Çünkü, vatandaşa, bu hükümet ve iktidar o 
güveni verememiş ve İbu kanundan yararlanmak için 
müracaat etme arzusunu duyamamış hatta 'belki de 
araya giren o bürolar ve Ibenzeri sebeplerle duyduğu 
güvensizlikle müracaattan kaçınmıştır. Bu açıklıkla 
ortaya çıkmış bulunmaktadır ve bu sebeple de ye
niden bu «teklif getirilmek, müracaat için süre ver
mek, yeniden halk tanımak gereği duyulmuşjtur. 

IBu bile, başlıbaşına, başta yapılan iddiaların önem
li ölçüde geçersiz olduğunu ortaya koymaktadır ve 
bir şeyi daha ispat etmektedir : 'Baştan beri söylü
yoruz; hükümet bir konuyu hızla geçirmek ve ka
muoyuna bir an evvel «IBu iişi 'getirdim, mevzuatını 
çıkarttım, işte hallediyorum» demek için, kanunla
rın hazırlanmasında gereken titizliği göstermemekte
dir. Bunları, uzman kişilere ve geniş bir katılım sağ
latarak hazırlaıtmama'kJta, hızla* fevkalade yetersiz ta
sarılar getirilerek geçirilmekte, sonunda da başarı
sızlıkla karşılaşılmakta, Ibunun 'tüm yükü bu mille
tin sırtına binmektedir. (Başlangıçta çıkarılan bir ka-
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nun olması sebebiyle, önemli ölçüde prensipler, ka
rarnameler ve yönetmeliklere bırakılmadı; daha son
ra da alışıldığı biçimde kanun hükmünde 'kararna
me ile yetkiler alınmadığı için, yani bu yetersizlik 
ve başta doğru dürüst 'hazırlamama, İbu konunun, bu
gün, tekrar, değişi'kl'ilk biçiminde yüce huzurunuza 
gelmesine sebep ..olmuştur. (Kim bilir, Meclisin dene
timinin dışında yönetmeliklerde, kanun hükmünde ka
rarnamelerde ve kanunlarda neler olmaktadır? Şu 
hadise bile, bu meselenin ne kadar ciddî olduğunu, 
bir kere daha, ortaya koymaktadır. 

O zaman uygulanan, halen de devam eden bir 
anlayış bugünkü duruma sebep olmuştur. 6 (Kasım 
seçimlerinden önceki dönemde yapılmış ne varsa, en 
iyisi olsa bile, sanki hiç yokmuş sayıp, illâ da sil 
baştan ele alıp «IBiz yapıyoruz, biz ele aldık» anla
yışıdır bu. 

2981 sayılı Kanun, bu çatı altında görüşülürken 
demiştik ki : «2805 sayılı Kanun, Sayın Ulusu Hü
kümeti zamanında bir oya gibi işlendi, uzun uzun 
çalışıldı, uygulamacılar katıldı, düşünüldü ve bir
çok meseleyi çözecek sistemler 'getirildi; lütfen bun
ları yok saymayınız, yararlanabileceklerinizi bu ta
sarınıza alınız, çünkü ileride bunun eksikliğini 'hisse
deceksiniz ve başarısız olacaksınız.» Nitekim, bu de
ğişiklikte, yeniden 2981 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırdığı 2805 sayılı (Kanunun mantığına dönüş var
dır ve bu dönüşte de -»gayet açıklıkla ifade ediyorum 
ki- hayır vardır. 

Sebeplerden bir tanesi, o zaman da söylemiştik, 
«"Sadece vatandaşın başvurusuna İbu işi bırakamazsınız 
belediyeler, valilikler ve merkezî hükümet bu işin 
dışına çıkamaz, aksi halde başarı sağlanamaz», şimdi, 
(bu teklifle bu anlayışa varılmış, bu kabule varılmış 
ve belediyelerle valiliklere süresi içinde müracaat et
meyen veya yeminli özel teknik Ibürolara başvurma
yan kişilere ait yapıların her 'türlü tespit ve değerlen
dirmesinin yapılması görevi yüklenmiştir. Bunu o 
zaman da söylemiştik, «)Bu 'görevi verin» demiştik; 
ama mulhalefetten gelen her teklif, ne biçimde olur
sa olsun, hangi özellikte olursa olsun -hele o ilik hız 
sırasında- hiç Ikaale alınmadığı iç'in itibar edilme
mişti; ama bulgun işin doğrusuma dönülmüşitür. 

Diğer bir husus da, yeminli teknik bürolara ve 
idarelere süre verilmesidir. O zaman da söylemiştik, 
2805 sayılı (Kanunda bu süreler vardı. «Siz yeminli 
bürolara meseleyi İbu kadar önü açık şekilde götü
rürseniz, ortada kalır» demiştik. Şimdi süreler veri
liyor, ama bunun müeyyidesi nedir; yani yeminli tek-
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nik bürolar buna uymazsa (haklarında ne ıgilbi işlem
ler yapılır?.. Bu 'hususlarında mutlaka ilgili yönet
melikte bir müeyyideye bağlanması sarftır. 

!Diğer bir 'husus da : Başkasının arazisi üzerinde 
yapılan yapılar için, demiştik ki : «Sadece karşılıklı 
uzlaşma, Ibir de kamulaştırma yolu ile bu işi çöze
mezsiniz. Öyle olur ki, gecekondu sahibinin işine gel
mez, başvurmaz; geliniz bu imkânı arsa sahibine de 
veriniz ve 'hukukî yolları açtnız.» O zaman bunu ka
bul ettirmek mümkün olmamıştı; ama şimdi bu yol
ların açılışını, ihem gecekondu sahibinin, hem de ara
zi sahibinin hukukî yollara başvurarak meseleyi çöz
me yolunun açılışını da, olumlu bir gelişme sayıyo
rum. Aradan iki yıl 'geçtikten sonra ayakların yere 
basmasını, bunca zamanın heba edilmesini de üzüntü 
ile ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, şunu da huzurunuzda ifa
de etmek ihtiyacını duyuyorum : Bir değişiklik an
layışı içerisinde, 18 madde ile birden bire önümüze 
gelen bu 'teklifle, 2981 sayılı Kanunun ve imar an
layışının Önemli ölçüde çarpıtıldığını ve çok büyük 
bir görüş, sistem ve felsefe değişikliğine gidildiğini 
de ifade e'tmek isterim. 

Önce, ıslah imar planlarından yavaş yavaş vaz-
"geçme ve meseleyi özel parselasyonlar ve hatta ka
dastro müdürlüklerinin kendi uygulamaları biçimine 
çevirme anlayışının, yani bir devletin ve onu yöne
tenlerin 'düzeni!!, tertipli ve zahmetli yolu tercih et
mesi yerine, yavaş yavaş keyfîliğe dönüşü görmenin 
üzüntüsünü yaşıyorum ve bu konuyu özellikle ikaz 
etme gereğini duyuyorum. 

Diğer bir 'husus, gecekondu bölgelerinin normal 
şehir bölgelerine dönmesi anlayışı da burada ihmal 
edilmiş ve «ancak» ifadesiyle ıslah imar planlarının, 
normal şehir imar planlarına dönmesi yerine, bunla
rın gelecekteki uygulamalar için de kullanılması ve 
hiçbir plan, norm ve şartının aranmaması anlayışının 
'bu teklife sokulduğunu ve teklifin, sadece geçmişe 
dönük bir hadiseyi düzenlemek isterken, geleceğe dö
nük İmar anlayışına aykırı ıbir yönlendirme getirmek
le olduğunu da üzüntüyle ifade etmek isterim. 

Yine, yapı kullanma ve yapı yapma izni veren 
ruhsatlardaki anlayışın da genişletildiğini, sadece kul
lanılmaya hazır veya kullanılmakta olan binalar ye
rine, temeli atılmış binalara kadar inen bir genişlet
meye gidildiğini de ifade etmek isterim. 

Gecekondulardan ceza alınmaması, kamulaştırma 
yetkisinin Bakanlar Kurulundan alınıp, «lüzumu ha

linde» gibi çok keyfî Ibir ifadeyle ve bu bölgelerin 
sınırlarının nasıl belirleneceği de belli olmadan, va
liliklere ve belediyelere bırakılması, hatta bunun için 
özel idare kaynaklarının devreye sokulması da yep-

• yeni bir anlayıştır ve meseleyi Önemli ölçüde değişik 
mecralara götürecek hükümlerdendir. Kanun tekli
finin görüşülmesi sırasında bu hususların üzerinde 
mutlaka önemle durmak gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar hükümetten 
gelmiş olan tüm kanun tasarılarında ve iktidar par
tisi mensubu arkadaşlarımızın tekliflerinde dikkati
mizi çeken ve .bizi üzen Ibir husus da, kanun tekni
ğine ve hukuk prensiplerine, felsefesine uyma anla
yışının asla yerleşmemiş oluşudur. Çok değerli arka
daşlarımızın bulunduğu bu grupta" ve bu çalışma
larda neden bu eksiklikler yapılır, yorumlamamız müm
kün olmuyor; belki bir maksadı veya bir sebebi var
dır. 

. CAHİT TUTUM '(IBalıkesir) — Kasıtlı. 
ÜUKÜ İSÖYLIEMİEZOĞUU (Devamla) — Düşü

nünüz; ana kanunlarda yer alması gereken birçok 
hükümler, durup dururken, hiç ilgisiz maddelerde 
birden bire karşınıza çıkıyor; Orman Kanunuyla il
gili Boğaziçi Kanunuyla ilgili Öyle hükümler var ki, 
bu hükümler buraya niye girmiştir, amaç nedir, an
lamak mümkün değil. Aslında, vatandaşın kanunları 
bildiği kabul edilir; ama hiç olmazsa yüce Meclisin 

(teşriî organın) ve hükümetin buna yardımcı 'olması 
lazım. Ana ilkeleri, ana «kanunlarda getirmek lazım
dır. Her ..getirdiğiniz tasarıda, bir teklifte veya bir 
değişiklikte, çok önemli hükümleri - olmadık yerlere 
koyarsanız, buna hukuk anarşisi, kanun anarşisi de
nir ve bu işin içinden çıkmak mümkün değildir. 

Maddenin kendi bentleri ve fıkraları arasında; 
298'1 sayılı Yasa ile bu değişiklik arasında öyle çe
lişkiler var İki, acaba çok mu aceleye geldi veya uy
gulayıcılar sasırsın da ne yapacağını bilemesin ve bir 
•rasgelelilk mi ölsün, diye yapıldığını yorumlamak ger
çekten mümkün değildir. Maddelerim müzakeresi sı
rasında bunlara değineceğiz, ikazımızı yapacağız. 

BAŞKAN — 'Sayın 'Söylemezoğlu, toparlamanızı 
rica edeceğim. 

ÜUKÜ SÖYUEMİEZOĞLU (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Değerli milletvekilleri, buradan geçecek her ka
nun teklifi veya tasarısı, bu milletin üzerinde uygu
lanacaktır. Başarısının veya başarısızlığının tümü, bu 
millete fatura edilecektir. Bu sebeple, görev saydığı
mız için; (bildiğimiz ve aklımızın erdiği kadar üstü-
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müze düşeni yapacağız, Ibu kürsüye çıkarak görüşle
rimizi söyleoeğiz ve ikaz edeceğiz. Anoalk, değişiklik 
•önergesi ıvermeyeeeğiz; çünkü, bugüne kadar verdi
ğimiz önergelerin kabul edildiğini görmedik. Eğer, 
dediğimiz doğruysa, eğer teklif 'bu şekilde kanun
laşarak 'baltalara ve aksaklıklara sebep olacaksa; âce-
le acele oturup önergeler hazırlarsınız ya da 'bunu bu 
şekilde geçirir, Ibir süre sonra 'gene değişiklik teklifi 
ile huzura gelmek durumunda kalırsınız. Bu hususu 
açıklıkla ifade ediyor ve Yüce Meclisi saygı ile se
lamlıyorum efendim. ı(HDP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

©AŞİKAN — 440 sıra sayılı kanun tasarısına oyu
nu kullanmayan sayın üye var mı? (ANAP sıraların
dan «Var» sesleri) Lütfen çok acele olarak oyunuzu 
kullanın efendim. 

ÖAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, oy 
kupaları çok uzun süre kürsüde kaldı. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan 'tek bir arka
daşımız kalmış, o da kullansın oylama işlemini biti
receğim efendim. 

Oyunu kullanmayan başka sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır; kupalar kaldırıl

sın. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali 'Mazhar 

Haznedar, buyurun efendim. (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AUt MAZHAR HAZNE
DAR (Ordu) — Sayın Başkan, yüce Meclislin de
ğerli üyeleri; Doğru Yol 'Partisi Grubu ve şahsım 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sırala
rından «ıBravo» sesleri, alkışlar) 

Bilindiği gibi, ülkemiz doğal şartlarının bir so
nucu olanak şehir ve kasabalariimızda, özellikle' son 
otuz yıl içinde imar mevzuatına aykırı (bir kısmı ge
cekondu 'tipinde) pek çok yapı yapılmıştır. 

•Ülkemizin doğal şartları olarak ifade ettiğim hu
susları şu şekilde özetlemek kaMdir : Hızlı nüfus 
artışı; kentlerim'ize vaki, hızlı göç hareketleri; eko
nomik gelişmişlik düzeyinin yetersizliği; hepimizin 
çok iyi ibiktiği bürokratik engeller ve imar anarşisi 
dediğimiz hu duruma göz yuman, hatta teşvik eden 
-maalesef- çoğu politik birtakımı hareketler. Bunla
rın üzerinde çok durulduğu için detayına girmek is
temiyorum. 

Böyle 'bir 'tablonun oluşmasında bütün sorumlu
luğun vatandaşa yüklenemeyeceği gerçeği ve sayıları 
milyonlarla ifade edilen bu tip yapıların yıkılması 

J ya da ıslahında ortaya çıkan imkânsızlık göz önüne 
alınarak, uzun araştırma ve 'hazırlıklardan sonra, 
16.3.1983 tarihli ve 2805 sayılı 'Kanun çıkarılmıştı. 

I Bu Kanunla, ıbir topluluğu millet yapan temel ilke-
I lere dokunmadan ve yasalara saygılı vatandaşlarımızı 
{ rencide etmeyecek bir sistem içinde hu gibi yapı

ların genellikle korunmasını amaçlayan ve 'belli tarih
ten sonra yapılmış veya yapılacak hu gibi yapılaş
maları da önleyen bir bakım tedbirler getirilmişti; fa-

I kat, 6 Kasım 1983 seçimlerinin iktidar yaptığı ANAP 
Hükümeti, vatandaşa yeterince güvence vermediği, 
ikibuçuk-üç milyon civarında olması beklenen müra
caatlarım ancak birbuçuk-iki milyon düzeyinde kaldı
ğı ve uygulamanın çok uzun zaman alacağı gibi ne
denler ileri sürerek hu Kanunu değiştirme yolluna git
miş veJ24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanun çıkarıl-

1 ımıştıır. Bu Kanunla tapu tahsis belgesi <ve yeminli 
özel teknik 'büro sistemi getirilmiş; 2805 sayılı Ya
saya .göre süresinde başvurmayan vatandaşlar için 
yeniden ek süre tanınmıştır. Çok iyi bilindiği gibi, 

j büyük iddialarla o (tarihlerde propagandası yapı
lan ve kısa sürede sorunu çözeceği iddia edilen bu 
Kanun; aradan iki yılı mütecaviz bir süre geçmesine 
rağmen, hemen hemen hiçbir yerde nihaî sonuca uîu-
şam'amiiş; münferit birkaç uygulama 'televizyon ekran
larıma getirilerek, işin sadece propagandasının yapıl
masıyla iktifa edilmek zorunda kalınmıştır. 

Yeminli özel teknik büro sistemi pek çok suûis-
IJirnıale neden olmuş; vatandaş ve çoğu gecekonduda 
oturan dar gelirli vatandaş, büyük mağduriyetlere 
uğramıştır. Hatta bu olayın ikinci ıbir banker olayı 
niteliğine büründüğü iddia edilir olmuştur. 

Sayın Özal Hükümetinin fevkalade bir buluş ola
rak ortaya attığı 2981 numaralı Kanun, beklenen 
ilgiyi görmemiş ve ilkıi yıldan fazla bir süre geçmiş 

I olmasına rağmen, bu itip yapıların sahipleri yine de 
tam olarak gerekli müracaatı yapmamışlarıdır. Bu 
sonuçta ve halkın bu tarz davranışının altında, ka
nunda beklenilen güvencenin bulunamamamış olması 
ve bir ölçüde de yeminli özel teknik bürolarla olan 
ilişkinin etkileriniin yattığı izlenimi yaygındır. 

IŞkndi ne yapılmak istenmektedir? Hükümet na
zarî planda kalan düşünceler ve noksan önlemlerle 
sonuca ulaşmanın imkânsızlığını tecrübeyle tespit et-

| tiğinden, bu defa, bidayetteki 2805 ısayılı Kanundaki 
ŝisteme dönerek, resen tespit esasını getirmektedir. 

I Değerli arkadaşım da biraz evvel aynı şeyi ifade et-
1 tiler; yani süresi İçinde yapılmayan müracaatlar için, 
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idare resen tespitte bulunacaik ve tescil anında sahi
binden daha büyük cezaî Iharç alımacalktır. 

Bunun dışımda, köy muhtarlarının verdiği her tür
lü tizinle inşa edilen veya kullanılmakta olan yapıla
ra otomatik meşrulaştırma getirilmektedir. 

Şimdi, buradaki, «köy muhtarı» ibaresiyle, sade
ce köylerdeki basit yapılar için bir düzenleme geti
riliyor görüntüsüne kapılmamak gerekir. Böylece, 
gerçekte pek çok fabrika, depo ve turistik tesis de 
(yani belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan 
bilcümle tesisler) kanundaki diğer şartlar dâhi aran
maksızın meşrulaştırılmış olmaktadır. 

Konunun önem ve mahiyetini kavramak için bu
gün Ankara'nın en büyük semtlerinden biri haline 
gelmiş Demetevler bölgesinin - ki, halen 100 binden 
fazla nüfusu barındırmaktadır - bu tarz izinlerle ya
pılmış, teknik yönden şüpheli konut ve işyerlerinden 
oluştuğunu hatırlamak yerinde olacaktır. Yani, «köy 
muhtarından alınan izin» demekle, sadece imaj ola
rak köylerde yapılmış basit birtakım yapılar gibi bir 
fikir hiç kimsenin aklına gelmesin; bunun altında 
fevkalade büyük konular yatmaktadır, onu arz etmek 
istiyorum. 

Bunların dışında, gecekondu sahiplerinden kendi 
beyannamelerinde bildirecekleri rayiç bedel sistemi, 
yani Hazineye, belediyelere, il özel idarelerine ve va: 

kıflara ait arazi üzerindeki gecekondu sahiplerinin, 
arsa bedelini kendilerinin bildirmesi prensibi getiril
mişti 2981 sayılı Kanunda ve bunun rayiç bedele uy
gun olması istenmekteydi. Şimdi o sistem değiştiril
mekte, yeni bir sistem getirilmekte; bu sisteme göre 
bir yeni tespit esası bahis konusu olmaktadır. Eğer 
o tespit, vatandaşın bildirmiş olduğu rakamın 2/3'ünün 
üzerinde ise o takdirde, vatandaşın bildirmiş olduğu 
rakam esas alınacak; 2/3'ünün altında ise, tespit edi
len rakam bu sefer cezalı olarak uygulanacaktır. 

Yine, «Gecekondulardan ecr-i misi ve arsa kul
lanma bedeli alınmaması» esası getirilmektedir; uy
gun bir sistemdir. 

Bunların dışında, çok şüpheli görülen iki husus 
var. Bunlardan bir tanesi, İstanbul'da o meşhur Ada-
lar'daki inşaat sistemiyle ilgili. Oraya da 2981 sayılı 
Kanunun esaslarının uygulanması için bir açıklık ge
tirilmektedir, ama bu açıklığın nerelere varacağı he
nüz belli değildir. 

İkinci husus; İstanbul Boğazında, yani Boğaziçi 
Kanununa göre yapılaşma yasağı konulmuş olan böl
gelerde evvelce yapılmış bu tarz, imar mevzuatına 

aykırı yapıların, 2981 sayılı Kanunla bahis konusu 
olan devamlı ceza hali - o binalar ortadan kaldırılın
caya kadar - bu defa affedilmekte, sadece bir defa
ya inhisar ettirilmektedir ve gerisi bırakılmaktadır. 
Bunun da altında nelerin yattığı veya bundan sonra 
ne gibi sonuçlar vereceğinin, bütün arkadaşlarımın 
dikkatle üzerinde durması gereken bir husus olduğu 
inancındayım. 

Bunların dışında teklifin getirmiş olduğu hususlar 
olarak arz ediyorum; evvelce aceleye gelmiş, iyi an
laşılamayan birtakım hususlar açıklığa kavuşturulmak
ta ve uygulamada görülen boşluklar doldurulmakta; 
ilaveten müracaat için yeni ek süre tanınmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, teklifin arz ettiğim bu ge
nel hali ile gereksiz olduğunu iddia etmek fevkalade 
aşırı kötümserlik olur; bunu söylemek mümkün de
ğildir; gerekli bir kanundur. Ancak bu teklifle or
taya çıkan bazı gerçekleri vurgulamakta da yarar gör
mekteyim. 

2981 sayılı Kanunun gerekçesinde, bir önceki (ya
ni 2805 sayılı) Kanun hakkında ileri sürülen iddiala
rın ne kadar yanlış olduğu sabit olmuştur; bu teklif
le sabit olmuştur. Bir şey yapmak isterken, eskiyi 
kötülemek ve hele bunu haksız olarak yapmak doğ
ru değildir. Sonunda bu misalde olduğu gibi bu dav
ranış sahibini yaralayan bir niteliğe bürünür; çünkü 
gerekçede - hatırlayınız lütfen - deniyordu ki; bu ka
nun vatandaşa gerekli güvenceyi vermediği için mü
racaatlar yapılamamıştır. 2 milyon seviyesinde mü
racaat olduğu, hükümetin hazırlamış olduğu tasarı
da bilfiil ifade edilmekte idi. «Bunun daha fazla 
olması gerekir» deniyordu. O nedenle, «vatandaşa 
daha fazla güvence veren bir sistem getiriyoruz» id
diası vardı. Onun dışında «bu iş bu kanuna kalırsa, 
yani 2805 sayılı Kanuna kalırsa fevkalade uzayacak
tır, uygulaması fevkalade uzun sürecektir» deniyordu. 
Aradan 27 ay geçmiştir, 2981 sayılı Kanunun kabul 
tarihi hatırladığıma göre 24 Şubat 1984; bugün 21 
Mayıs 1986, yani tam 27 ay geçmiştir ve görünür hiç
bir netice ortada yoktur. Ayrıca, evvelce iddia edi
len, vatandaşın müracaat etmemesi keyfiyeti vardır. 
Bu defa, müracaat edilmediği bilfiil sabit olduğu için 
yeniden ek süre verilmek ve yeni birtakım müeyyi
deler getirmek, yeni birtakım imkânlar hazırlamak 
suretiyle bu müracaatın teminine çalışır bir tavır için
dedir kanun teklifi. 

Üzerinde durulması gereken ikinci husus da, çe
şitli ve çok sayıdaki misallerde görüldüğü gibi, her 
defasında gerekli ikazları yaptığımız halde, hüküme-
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tin, iş bitirmek gerekçesi altında, iyi düşünülmemiş, 
üzerinde yeterince durulup olgunlaştırılmamış konu
ları kanun olarak yüce Meclisten alelacele geçirme 
temayülü ve alışkanlığıdır. 

Bir 'hatıramı anlatmak istiyorum. Biraz evvel Hür, 
Demokrat Parti Grup Başkanı arkadaşıtm bura'da Üfalde 
ettirler. Kendileri 'bu mevzua yıllarını vermiş 'bir 'ar
kadaşımızdır. 2981 sayılı Kanunun komisyonda gö
rüşülmesi safha'sında fevkalade haklı müdahalelerine 
imkân hazırlamak üzere keridisi söz istemiişitir; o de
virde hükümet namına komisyona iştirak eden ba
kan, kendisine söz verdirmek istememiştir. Bu ka
dar aceleye getirilmek istenmiştir 2981 sayılı Kanun. 
Arka'daş'larıım fevkalade hatırlayacaklarıdır, yine te
şekkür etmek 'gerekir ki, ANAP'lı arkadaşlarımın 
müdahalesi üzerine o gün o arkadaşım konuşma 'to
kanı bülabilmiştür ve fikirlerini ifade ötmek fırsatını 
eline geçirmiştir. 

Kanunları ibu-kadar aceleye 'getirmenin hiçbir ya
rarı yoktur. Bu hadiseler dolayısıyla ortaya birtaikım 
zararlar çıkmakta ve bunları tahammül sınırının so-. 
nuna gelmiş cefakâr halkımız çekmekte; emek ve 
zaman israfına neden olunmaktadır. 

ERTUÖRUIL GÖKGÜN (Aydın) — Başbakan 
dinletme imkânını bulamıyor; ımteşgui edilyor. 

BAŞKAN — Başbakanı dinlemeye zorlayamam 
efendim. 

Gereksiz konuşmayalım. Bazen zatıâliniz de din
letmiyorsunuz. 

Devam eldiniz efendim. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Ni
yetimiz halisane. Biz isteriz ki, buradan çıkan ka
nunlar, gerçekleri yansıtsın, gerçeklere uygun olsun 
ve uygulanabilir nitelikte bulunsun, 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Aydın) — Gereksiz 
konuşmuyorum ıSayın Başkan, 

'BAŞKAN — Efendim ben, Sayın Başbakana bu
rayı dinle veyahut da dinleme diye bir şey söyleyebi
lir miyim; slize veya herhangi bir milletvekiline di
yebilir miyim?. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş- I 
kan, Barbakanla konuşan kişi Genel Kurula karşı 
usulsüz duruyor. 

BAŞKAN — Devaim edin Sayın Haznedar. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. | 
(Konuşmamı zaten 'bitiriyorum, ıdmlenecek bir şey- I 

de kalimaidı. 

Bizim niyetimiz, yüce Meclisin, Türk Milleti ya-
arına, ülke yararına çıkaracağı kanunlara en doğ

ru şekli vermektir. Geçmiş yillarda hükümet, birçok 
teerübeîer edinmiştir, bu tecrübelerin ışığında,, hükü
metten daha ciddî ve teenni ile hareket etmesini bek-
tdmek hakkımızdır sanıyorum. 

Bu düşünce ve temennilerle yüce Meclisin değer
li üyelerine saygılarımı sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar.) 

L — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 
Arkadaşının Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi ve 
Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/761, 2/258) (S. Sayısı : 440) (Devam) 

(BAŞKAN — 440 sıra sayılı, Beden Terbiyesi ve 
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının yapılan açık oylaması
na 305 milletvekili arkadaşımız katılmış; 

Kabul : 254 
Ret 41 
Çekinser : 8 
Geçersiz 2 oy kullanılmıştır. 

Kanun tasarısı bu suretle kanunlaşmıştır; mille
timize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Özdemir ve 
7 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 444) (Devam) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın Hayrettin Elmas, buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GROBU ADİNA HAYRETTİN EL
MAS (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; görüşmekte olduğumuz, İmar ve gece
kondu mevzuatıma tabi yapılara uygulanacak bazı 
işlemlere ilişkin 2981 sayılı Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi - ki, halk 
arasında imar affı ve gecekonduya tapu verme ka
nunu olarak biliniyor - üzerinde Anavatan Partisi 
Grubu adına görüşlerimi arz etmeden önce, grubum 
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 
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Muhterem milletvekilleri, ülkemizde, 1950'li- yıl
larda başlayan sanayileşmeye paralel olarak şehirlere 
başlayan göç olayında bu insanların konut ihtiyaç
larının yasal yönlerden karşılanamaması, gecekondu 
olarak tanımlanan bir olayı meydana getirmiştir; bu 
hepimizin malumudur. Barınma ihtiyacını gidermek 
için, mülkiyetime aldtrmaksızın gecekondular yapılır
ken, diğer yandan şu veya bu şekilde müsaadesiz 
yapılan kaçak yapılar, özellikle büyük şehirlerimizin 
kenarında uydu semtler meydana getirmiştir. 

'Gecekondu meselesinin çözümü ilk olarak 775 
sayılı Yasayla hukukumuza girmiş olup, meselenin 
çözümünde ağırlıklı görev devlete bırakılmıştır. İkin
ci olarak 2805 sayılı İmar Afifi Yasası gündeme gir
miş, problemin çözümünde yine ağırlık devlete bıra
kılmıştır.. 

Burada bir açıklama yapmak istiyorum: Biraz 
önce konuşan Sayın Ülkü Söylemezoğlu ve Sayın 
Haznedar, özellikle 2805 sayılı Kanunla 2981 sayılı 
Kanunu kııyaslarlarken, 2981 sayılı Kanunda, «ye
minli özel teknik büroların ve tapu tahsis belgeleri
nin ihdas edildiğini» söylediler, özellikle bu iki tek
nik insan, konusunu gayet iyi bildiğimi sandığım bu 
iki insan, ya işlerine gelmediği için bu şekilde ifadede 
bulundular veyahut da bu iki ünitemin tarifini bil
miyorlar. Onun için huzurunuzda müsaadenizle ben 
bu iki ünitenin tarifini yapacağım sizlere. 

Yeminli özel teknik büroların tesis edilmesinin 
amacı: Bundan önce çıkan 2805 sayılı Kanuna göre 
re tespit ve işlemlerin tamamı belediyelere ve ilgili 
kuruluşlara bırakılmıştı. Bu meselenin çözümlenme
si bir ihtimale göre 12 yıla, daha uzak bir ihtima
le göre de 18 yıl gibi uzun bir zamana baliğ olmak
taydı. Belediye ve ilgili kuruluşların yapacakları tes
pitler sırasında özellikle vatandaşın konutuna gidip 
ölçmeleri meselesi vardı. Belediye elemanlarının, va
tandaşın konutuna gidip yaptıkları ölçme ve tespit 
işlemlerindeki 50 santıimetre büyük, 50 santimetre kü
çük ölçüm meselesinin neler getirdiğimi hepimiz bi
liyoruz. Kendi -beyanlarına göre söyleyeceğim; Tür
kiye genelinde 2 milyonu aşkın müracaatın - ki, be
lediyeler bugün gelişmiş vaziyettedir - bugünkü ele
manlarla bile karşılanmasının mümkün olmadığını 
ve meselenin 12 yılı aşkın bir zaman içerisinde çö
zümleneceğini kendileri de gayet iyi biliyorlar. 

İşte, yeminli özel bürolar bu ihtiyacın neticesi 
olarak doğmuştur ve onun için tesis edilmiştir. Ye
minli özel büroların görevi şudur: Yeminli özel bü
rolar, vatandaşın gecekondusu veya kaçak yapısı için 

ilk müracaatında, yine vatandaşın kendi beyanına 
göre tespit ve değerlendirmeleri yapar. Yani, gece
kondularda basit bir kroki çizerek, kaçak yapılarda 
da mevcudun rölevesini yaparak bir dosya düzen
leyip, «vatandaşın beyanı da esastır» deyip bu dos
yayı ilgili kuruluşlara (belediye arazisi ise belediye
ye, vâkıf arazisi ise vakfa, Hazine arazisi ise Hazine
ye) vermekle yükümlüdür. Yani, yeminli büroların 
bu işlemlerin somuna kadar götürülmesiyle ilgili her
hangi bir yükümlülüğü yoktur. Sayın arkadaşlarım 
bunu çok iyi bildikleri halde, herhalde - ben pek an
lamıyorum, pek eski politikacı değilim - politika 
yapmak için söylediler bunu; yoksa başka bir kasıt 
da aramıyorum bu sözde. 

Şu anda, Türkiye genelinde, müracaat edilmiş 
yapılarda, - halkım arasında gezen bir kişi olmam 
ve özellikle bu konunun teknik adamı olarak ve de
vamlı temaslarım bulunması neticesinde - yeminli 
büroların bu tespit ve değerlendirmeleri yaptığını, 
belediyeye müracaat ettiğini; ancak getirdiğimiz 
kanunla mülkiyet meseleleri halledilmediği için, mu
amelelerin tekamül etmediğimi gayet iyi bilen biri
siyim. Dolayısıyla, mesele, tamamen yeminli büro
ların basit bir meselesidir ve ilk anda devlete veri
lecek büyük yükün hafifletilmesiyle ilgili bir olay
dır. 

Tapu tahsis belgesi meselesine gelince: Tapu tah
sis belgesi, uslah imar planlan yapıldıktan sonra ta
puyu esas alacak bir belgedir. Bu, ıslah imar planı 
yapılması sırasında, gecekondusu korumama yan bir 
vatandaş varsa bu hak sahipliğini elinde tutması
nı ve ıslah imar planı yapılacak bölgede ona bir ar
sa tahsisini gerektirecek yani vatandaşa eşit hizmeti 
götürebilecek, eşit muamele yapılmasımı sağlayacak 
bir belgedir. Tapumun kendisi değil; ama tapuya esas 
olan bir belgedir. 

Muhterem milletvekilleri, yöneticilerimizin, top
lumun bünyesinde müzmlnleşmiş yaralarım tedavisin
de uygulayacakları yöntemlerin etkin olabilmesi için, 
esas yaranın ıstırabını çeken toplumun düşünce ve 
duygularını bilmeleri gerekmektedir. Hasta doktoru
na doğru bilgi vermez, kalbinden rahatsızken, «kar
nım ağrıyor» derse, doktor buna ne yapabilir? Ko
nuya bu açıdan bakacak olursak, tabandaki düşün
ce ve duyguların tavana yansıtılması, herkesin millî 
görevidir. Zira, büyük Atatürk de, «Emir ve komu
ta yetkisi olmayanların yapabilecekleri iş, gözlem ve 
incelemelerini, yürütme yetkisi olanlara vermektir. 
Bu, her sağduyu sahibinin millî bir görevidir» de
mektedir. 
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Anavatan Hükümeti, özellikle 6 Kasım genel se
çimleri sırasında halkımızdan aldığı düşünce ve 
duygular ışığında, büyük boyutlara varan bu imar 
anarşisini ortadan kaldırmak için, bir plan çerçeve
sinde, imar mevzuatına aykırı yapıları hukukîleştir-
mek, aynı zamanda ıslah imar planlarıyla bu çar
pık ve düzensiz' yerleşmeleri sağlıklı bir düzene ka
vuşturmak, dolayısıyla teknik ve altyapı imkânları
nı sağlayarak zorunlu ihtiyaçlarını gidermek, bun
dan böyle bu tür yapılara meydan vermemek üze
re, olayın akışı içinde ve vatandaşın kendi gücüyle 
çözüm bulunabileceği esasından giderek, yeminli 
büroları ihdas etmiştir. 2981 sayılı imar Affı ve Ge
cekondulara Tapu Verme Kanunu bunun için çı
karılmıştır. 

Bu kanun teklifinde, yeminli özel teknik büro
lar ve arsa maliki kuruluşlara belidi bir süre tanın
masıyla kesin çözüm getirilmesi, kısa zamanda neti
cenin alınacağı .kanaatini vermektedir. .Ayrıca, baş
kasının arsa ve arazisi üzerine yapılaşmış gecekondu
lar için özellikle anlaşma esasını getiren ve anlaşma 
sağlanamadığı takdirde bilirkişilerce tespit edilen ar
sa bedeli üzerinden mahkeme kararıyla çözüm ge
tirilmesini amir maddenin oldukça uygun bir madde 
olduğu kanaatindeyiz. 

Yapı topluluğu şeklindeki yerleşme alanlarında 
gecekondular için kamulaştırmanın ilgili belediye ve 
valiliklerce yapılmasının, meselenin süratle çözü
münde atılmış en önemli adım olduğunu görmekte
yiz. 

Arsa bedelleri için geliştirilen' tespit şeklinin, bu 
konudaki bütün tereddütleri gidereceği kanaatinde
yiz. 

'Bu kanun ve 2981 sayılı Kanun kapsamında ka
lan gecekondulardan alınan ecr-ıi misi, dengesizlik 
ve huzursuzluk vermekteydi. Bu teklif kanunlaştığın
da, bu sorunun kesin çözüme kavuşturularak hu
zurun sağlanacağı inancını taşımaktayız,. 

iM'iletiiıne inanmayı eisas allan ve gücünü siz mil
letin temsilcilerinden alan Sayın özal Hükümeti, 
2981 sayılı Kanunla, vatandaşın dişinden tırnağından 
artırarak yaptığı gecekondusuna tapu vererek, bir 
anlamda ısosyal güvencesini de sağlamayı amaçlamış
tır. 

Sayın mlilleltvelfcilleri, bugün ise, geçmişte olduğu 
ıgilbi sadece kanun çıkararak kanunun neticesini ve 
milletini kendi kaderine bırakma yerine, daima hal
kının arasında gezerek onların meselelerinii dinleyen 
ve çözümleri için gerekli uğraşıyı veren milletve-
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killerinin, bu önemli kanunda karşılaşılan güçlükleri 
ve tatbikattaki zorlukları kolaylaştırıcı bazı madde
ler ekleyerek teklifi getirdikerini memnuniyetle gör
mekteyiz. 

Bu kanunla çözümü sağlanacak olan gecekondu 
ve kaçak yapı meselelerinin 'bir daha gündeme gel
memesi için, zorunlu hallerde ve süratle gecekon
dulaşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren 
alanlarda, belediye veya valiliklerce yaptırılacak ıs
lah imar planlarınca o bölgenin yapılaşma şekli ve 
şarblannın temininin, çok önemli ve yerinde bir teklif 
olduğu kanaatindeyiz. 

Muhterem millıetveikilleri, sanayileşmeye geçişte plan
lamanın yetersiz oluşu, ani ve büyük bir konut ihti
yacını ortaya çıkarmış, dolayısıyla çok karmaşık 
problemlere sahip merkezî yönetim, netice alınama
yan imar ve planlama ile vatandaşın gerisinde ka
larak, bugünkü sağlıksız, yeşilsiiz, güneşsiz ve çevre 
sorunlarıyla dolu şehirler meydana gelmesine sebep 
olmuştur. . 

Bugünlerde ise, ileri, güçlü, istikrarlı, itibarlı, di
ğer devletlerle münasebetlerini geliştirmiş, karartı ve 
emin adımlarla aydınlık bir istikbale doğru ilerleyen 
modern Türkiyemizde mahallî idarelere verilen im
kânlarla, hiçbir devirde görülmemiş bir şekilde, şe
hirlerimizin güzelleştJirildiği 'görülmektedir. Şehirle
rimizde yaşayan insanılarımızın bundan böyle kav
gayı değil sevgiyi, ayrılığı değil bütünleşmeyi, anar
şiyi değil huzuru, geriye gitmeyi değil gelişmeyi 
istediğini görüyoruz. Bunun içindir ki, sosyal adalet
çilik ana- uhdelertilmizden biridir diyoruz. Ancak, bi
zim sosyal adalet anlayışımız, sosyalist görüşlerin 
aksine, hayalci değil akılcıdır. Biz onların yaptığı 
gibi, temel hak ve hürriyetleri zedelemeyi veya yok 
etmeyi değil, hürriyetçi düzen dçinde sosyal adaleti 
gerçekleştirmeyi amaç ediınmişizkiir. Bunun için va
tandaşımıza, barınmak için kullandığı gecekondusu
nun tapusunu vermeyi en önemli görev kabul edi
yoruz. Çünkü, bizim prensi'bimiz, milletin zengin
liği sonucu devletin zenginliğidir. Liberalleşmenin 
ananokltası, ferde, kendi kabiliyetini kullanma ve 
gelıiişmesiini sağlayacak imkânım verilmesiyle müm
kündür. İnsanlarımızın önündeki engelleri kaldırarak 
gelişmesini sağlamayı bunun için amaç edinmişizdir. 
Hızlı şehirleşmeye ayak uydurabilecek, bu gelişmenin 
genişinde kalmayacak, sağlıklı bir imar düzeni geti
recek, dinamik ve ihtiyaca cevap verecek, gelişme
leri yönlendirecek imar kanunu bunun için getiril
miştir. 
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Ayrıca, imar planlananı ortaya çıkardığı kulla
nım kararlarınla en çok etkilendiği kesimin, bu 
kararların verilmesinde kesin söz sahibi olması ge
rektiği içindir ki, mahallî idareleri ilgilendiren imar 
planlarının, yöre halkının temsil edildiği belediye 
meclisi kararıyla kesinleşmesi ve sonuçlanması; ne
tlice olarak da plaa kararlarına halkın katılmasını 
sağlayan, insan unsurunu esas alan demokratik bir 
uygulama getirilmiştir. 

Zamanında sosyal adaletçiliği savunduğunu zan
nedenler, bu memlekete haksız kazancı ve karabor
sayı gdtfirmiş ve hizmetli, sosyal adalet ilkelerine uy
gun biçimde şehirlerimize götürememiştir. Bugün 1 
tirilyona varan yatırım imkânı, sorumluluk ve yetki 
ile, mahallî idarelerimizin, şehirlerimizi pırıl pırıl 
yapacağına inancımız tamdır. 

Türkiye güler yüzlü insanların diyarı olmalıdır 
diyoruz. Toplu konut kredilerinin köylere doğru 
kaydırılmasını, köy evlerinin yaşanacak yer olmasını 
bunun için Myoruz; çünkü biz, halka hizmeti hak
ka hizmet kabul etmişiz. Biz, bütün kesimlerden rey 
alarak iktidar olduk diyoruz. Buna layık olabilme
nin, onlara eşit hizmet götürmekle mümkün ola
cağını biliyoruz. Anavatan Partü'sü, bu özelliğinden 
dolayı, diğer partilerden farklıdır diyoruz ve inanı
yoruz ki, sevginin yerini hiçbir şey alamaz, Bütün 
milletimizi seviyoruz, bu, düşüncelerle hiçbir şeye 
aldırmadan hizmete devam ediyoruz ve vatandaşı
mıza tapu veriyoruz. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elmas. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Münir Sevinç... 
HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, başka kim konuşacak? 
BAŞKAN — Efendim, vaktimiz dolmazsa, vakit 

olursa, ara vermeden evvel zatı âlinize söz vereceğiz. 
©uyurun Sayın Sevinç. 
SHP GRUBU ADINA MÜNİR SEVİNÇ (Eski

şehir) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
görüşmeye başladığımız 444 sıra sayılı imar ve ge
cekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak-
bazı işlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun bir 
maddesinin değişfcirilmesü hakkımdaki kanunun tadili 
ile Boğazların ve Adaların tahribi anlamına gelen 
bu teklif hakkında, Sasyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda
yım. Bu vesileyle grubum ve şahsım adına saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 23 Şubat 1984 günü Tür
kiye Büyük Millet Meclislinde görüşmeye başlanı
lan ve yangından mal kaçırır gübi aralıksız çalışa
rak alelacele çıkarılan 2981 sayılı Kanun, bütün zor
lamalara rağmen netice vermemiş, 23 maddesinden 
15*i değişiDirilmesi teklifiyle tekrar huzurlarınıza gel
miş bulunmaktadır. 

2981 sayılı Kanun yüce Mecliste görüşülürken, 
muhalefet partülerine mensup milletvekilleri tara
fından önerilen pek çok husus, o günlerde, komisyon 
ve hükümet tarafından reddedilirken, bugün o öne
rilerin çoğunun kanun teklifine eklenmiş olması, 
hükümetin 'bu konudaki yanlış tutumunu ortaya koy
maktadır. 

Demek ki, iş bitirir hükümdüm aceleyle çıkardığı 
kanunlar, Türk toplumunun bünyesline uymamakta, 
üç-beş kiışinin menfaatlenmesinden başka hiçbir işe 
yaramamakta ve bunların tatbiki mümkün olma
maktadır. 

Açık olarak şunu söylemek mümkündür: Hü
kümet, aceleyle çıkardığı, oldubittiye getirdiği her 
kamunla üç-beş holdinge büyük kazançlar sağla
makta, halkın dertlerine deva olmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarıım, bu kanunun çıkarılmasının 
nedeni bugünkü Gölge Adam Gazetesinde açık se
çik yazılmıştır : 

«Af Uyanıkları; Boğaz'daki kaçak yapıların yı
kılmaktan nasıl kurtuldukları... İmar affının çıkaca
ğını duyan af uyanıkları bir yolunu bulup, 1983 
yılına kadarki kaçak yapılarını yıktırmamak için ne 
*nilmlkünse yapmışlardır.» 

% Bu af uyanıklarından 'bazılarını sizlere okumak 
istiyorum : «Ali 'İsmail 'Sabancı, Coşkun Sapmaz, Öz-
damir Sabancı, Güler Sabancı, Rahmi Koç (SHP sı
ralarından «Oh oh» sesleri) Kadir Sapmıaz, Erdoğan 
Oemirören, Hüseyin Kalkavan, M. Kemal Dedeman, 
Alaırko, Mete Has, İsmail Günaydın, Mehmet Oku
muş, Murat 'Dedeman.» 

TURAN BAYE2JİT (Kahramanmaraş) — On
lara mı çalışıyoruz sayın haıtıip? 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bunlar bu Ka
nunun çıkarılmasını bekleyen birkaç isüm, Bakınız 
23 Mart 1984'de ANAP sözcüsü, 16 Mart 1983 ta
rihinde çıkan 2805 sayılı Kanun hakkında neler söy
lemiş «Çıkarılan bu Kanun, çok karmaşık oluşu ve 
bürokratik işlemlere fazla ağırlık verip, pratik çözüm
lerden uzak oluşu nedeniyle, aradan bir yıla yakın 
zaman geçmesine rağmen, amaçlanan hedefe uilaşa-
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mamış ve istenileni verememiştir.» Oysa, bugün 2981 
sayılı Kanunun çıkartmasından ikibuçuk yıl geçmiş 
olmasına rağmen, (istenilen pratik çözüm sağlanama
mış, yeniden revizyona tabi tutulmuş alması ne an
lama gelmektedir? 

Sayın 'Başkan, sayın milletvelkilleri; değerli Baş-
'bakamımız 30 Nisan 1984 günü tele vizyondaki «İc
raatın İçinden» programında 2981 sayılı İmar ve Ge
cekondu Af Kanunu için halkımıza şunları söylü
yordu «Evet, şuna derinden inanıyoruz ki Türk Mil
letimin karşısına yasakçı, zorlıamacı tedbCdeıfle değil, 
akılcı tedbirlerle çıkarsanız, millet o icraata sahip 
çıkar.» Oysa getirilen teklifin 1 ikici madde gerekçe
si «Bu madde ile, tak sahibi olup da müracaat et
meyen vatandaşlara uygulanacak müeyyideler» diye 
başlamaktadır. Yani BaŞbaikanın deyimi 'ile 2981 sa-
yıilı Yasa ile Türk Milletinin karşısıma yasakçı, zor-
laimacı ve akılsız tedbirlerle çıkılmış ki, üçyüzeîıli-
dörtyüz hin vatandaşımız henüz imar ve gecekondu 
affından faydaılanmıak için müracaat etimamiştir. 

Aynı tarihli «İcraatın İçinden» programında Sayın 
Başbakan, «Biz işli hiıbiırırmek istedik. İşi bitirmek için 
Gecekondu ive tımar Affı Kanunumu baştan aşağıya 
değiştirdik ve 6785 sayılı 'İmar Kanununun 1 mad
desini yeni ıbaştan yazdık ve şöylece bir formül ge
liştirdik : Devlete 'bilgi verin ve tapunuzu alın, özel
likle 'gecekondularda, kaçak yapıtajda yaşayan kar
deşlerim, hu sözlerim size; devlete ve 'belediyeye bilgi 
verin, tapunuzu alın, ıiş 'bu kadar basıitleşıbirtmiştir» 
diyor. 'Oysa bugün, aradan ikihuçuk yıl geçmesine 
rağmen, devlete bilgi veren vatandaşlarımızın yüzde 
90'ı hâlâ tapusunu alamamıştıır ve bunlar, Sayın Baş
bakanımıza, «Neden hize doğruları söyleniliyorsun, 
bizleri boşu boşuna kandırıyorsun» demezler mi? O 
.günlerde muhalefet parti .sözcüleri, hükümetin hu 
vaadimin mümkün olmayacağını, sorumlara bir çözüm 
getikıiılemeyeceğimi, hu Kanunla önümüzdeki mahallî 
seçimler için bir yatnrım yapıldığını önemle vurgulu-
yorlardı. Yapılması gereken en akıllıca iş; 2805 sayılı 
Yasanın uygulanmasındaki aksaklıkları tespijt edip 
problemlerin çarelerini aramak ve gecekondu ve ka
çak inşaatı olan halkı ıstıraptan kurtarmakta olacaktı 
Kendisine özgü 'tek adam, tek şef ve tek padişah! ıık 
sistemini kuram Özal, şimdi de 'başka 'bir fermam ya
yınlayıp; «'İmar ve gecekondu alffını yeniden ele alın 
Arap dostlara boğazdaki evleri satmak istiyorum:^ 
deyince; Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Ko 
mCisyomu süratle, padişahın buyruğunu yerine getir

mek için seferber olmuş, bu Kanun teklifini yıldı
rım hızıyla komisyondan geçirip huzurlarınıza ge-
'birmişbir. (SHP sıralanmdan alkışlar) 

İSMET OKTAY '(Eskişehir) — Ne padişahı ya
hu?. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Cumhuri
yet döneminde padişah olur mu? 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Başta İstanbul 
Milletvekili İbrahim Özdemir ve 7 arkadaşınca, pa
dişah buyruğuna uygun olarak hazırlanan bu teklif 
ne getiriyor, ne götürüyor, biraz da onları inceleye
lim. (ANAP sıralarından, sıra kapaklarına vurmalar) 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Seviyeli 
konuş, seviyeli; Meclise yakışır şekilde konuş; kong
rede konuşur gibi konuşma. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, izah ettiklerimi dikkatlice dinlemiş olsay
dınız, bunun ne anlamda söylendiğini ve bu kanun 
teklifinin neden böyle olduğunu çok iyi öğrenirdi
niz; lütfen dikkatli dinleyiniz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Kongrede de söy
ledik. 

Sevgili arkadaşım, ben Mecliste çalışıyorum, se-
ninse bilmem nerelerde çalıştığını biz çok iyi biliyo
ruz. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Seviye
siz adam!.. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — i inci maddede, 
«Süre içinde belediye veya valiliğe müracaat etme
yen veya edip de yeminli özel teknik bürolara müra
caatı yapılmayan yapılar» denilmektedir. Elbette, dev
let olarak bir kamu kuruluşu niteliğindeki Türkiye 
Mühendislik ve Mimarlık Odaları 'Birliğinin üyeleri
ni «yeminli» ve «yeminsizler» diye ikiye ayırırsan, nor-
rnalde yirmi katlı bir binanın projesini ve kontrolör
lüğünü tereddütsüz yaptırdığınız teknik elemanların, 
«noterde yemin etmedin» diye tek katlı bir gecekon
dunun plankotesini, yapmasına müsaade etmezsen, 
vatandaş mühendislere de, hükümete de, devlete de 
güvenmez ve müracaat etmez. (SHP sıralarından al
kışlar) 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — İlçe 
kongresinde konuşur gibi konuşma, burası kongre sa
lonu değil, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi; se
viyeli konuş, seviyeli. 
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İmar ve Gecekondu Af Kanunu gelmeden önce, 
bu teknik elemanlar, tüm vatandaşlarımızın işlerini 
takip etmiyorlar mıydı ki, yemin ettiriyoruz. Bu ye
minli büroların ihdasından sonra, proje fiyatları iki -
üç katı daha pahalıya mal olmuş, zaten yoksul olan 
gecekonducu vatandaşlarımız, göz göre göre soydurul-
muştur. , 

3 üncü madde ile 2981 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi değiştiriliyor. Adı geçen kanunun görüşül
mesi sırasında sayın bakana, «420 metrekare alanı 
kaplayan gecekondu arsası olursa, artık 20 metrekare 
arsayı ne yapacağız?» diye sorduğumuzda, sayın ba
kan : «Belediye oraya tanzim satış mağazası açabi
lir, orayı ağaçlandırabilir veya oraya bir salıncak 
konulur» şeklinde cevap vermişti. Şimdi ise, bütün bu 
tanzim satış mağazalarından, salıncak ve ağaçlandır
madan vazgeçildiğini görüyoruz. Vazgeçilmesi bir ya
na, değerlendirilmesi başka türlü mümkün olmayan 
fazlalıkların rayiç bedelle satılması öngörülüyor. Bu 
fazlalığın bedelinin ne kadar olacağı belli değildir; 
herhalde kendilerine yakın veya uzak olan insanlara 
göre değişecektir. 

Bu teklif, geniş vatandaş topluluklarının ve gece
konduların gereksinimine çözüm getirmekten uzak
tır. Hatta, alt gelir gruplarının ve gecekonducuların 
cezalı harç ödeyerek, günlük rayiç bedel üzerinden 
arsa sahibi olabilmeleri imkânsız olacaktır. 

Bu teklifle, 2981 sayılı Kanundaki, çevre kirlen
mesi ve Hıfzıssıhha Kanununa aykırı olan işyeri ve 
sanayi yapılarına af getirilmektedir. O tesislerin, hal
kın sağlığıyla oynamasına müsaade edilmektedir. 

Bu teklifle, kaçak inşaat ve gecekondu yapma teş
vik edilmektedir. Temel inşaatı veya somel betonla
rının 2 Haziran 1981 'den evvel dökülmüş olduğunu 
tespit etmek nasıl mümkün olacaktır? Gecekondunun 
temel veya somel betonunun atılıp, beklendiği nere
de görülmüştür? Gecekondunun adı üstündedir; bir 
gecede bitirilen inşaatın temeli hangi saatte atıldı di
ye mi tetkik ve tespit yapılacaktır? 

11 inci maddede, «Zorunlu hallerde ve süratle ge
cekondulaşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren 
alanlarda belediye veya valiliklerce, 3194 sayılı Ka
nunun ıslah imar planı yapma şartları ve standartları 
aranmadan ıslah imar planı yapılabilir» denilmekte
dir. Bunun anlamı, «Vatandaş süratle gecekondu veya 
kaçak inşaata başlasın; arkadan nasıl olsa bu kanu
na göre belediye veya valilik yeniden ıslah imar pla
nı yaptırıp, bu tür kaçak inşaatları kurtaracaktır» de

mek değil midir? Böylelikle, bu teklif kanunlaşırsa 
imar planları askıya alınacak, imarsızlık ise devamlı 
gündemde ve yürürlükte kalacaktır. 

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarıyla Adalar, ülke
mizin en güzel yerleridir. Bu yerlerin tarihî ve doğal 
güzelliklerini korumak, oralardaki nüfus yoğunluğu
nu artırıcı konut yapımını önlemek, o eşsiz yerlerin 
tabiî güzelliklerini koruyup, muhafaza etmek, «Türk
üm» diyen, damarlarında Türk kanı dolaşan herke
sin görevi olması icap eder. 

Hükümet, işbaşına geldiği günden bu yana, imar
la ilgili çıkardığı bütün kanunlarla Boğazları ve Ada
ları perişan etmekte, öldürmekte, onları çirkinleştir
mekten başka bir şey yapmamaktadır. 

Bakınız, 3 Mayıs 1985 tarihli 3194 sayılı İmar 
Yasasının 46, 47 ve 48 inci maddeleri ne diyor : 2960 
sayılı Boğaziçi Kanunu ile koruma altına alınan Bo-
ğaziçi'ndeki yerleşme ve yapılaşmayı engelleyip, ora
ların güzelliğini korumak için kurulan Boğaziçi İmar 
Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare 
Heyeti, Boğaziçi İmar Müdürlüğü... Bütün bu organ
ları kaldırılan bu teklifi kanunlaştırmak, Boğaz ve 
Adalardaki güzelim yeşil örtüyü beton yığınları hali
ne getirmek demek değil midir? 

Teklif ile" Boğaziçi Kanununun geçici 8 inci mad
desinin ikinci fıkrasının (a) bendi değiştirilip, (b) 
bendi yürürlükten kaldırılmak istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, değiştirilen ve kaildırılan bu 
maddeler nedir; daha evvel bu yasaklar riiçin 'konul
muştur?. Bunu incelemek lazım gelir. 

i(lb) Iberidinde'ki cezalar aynen şöyledir : «Boğaziçi 
öngörünüm bölgesünde 2981 sayılı Kanuna göre be-. 
lirtMen miktarlar 'kadar; Boğaziçi sahil şeridinde İse 
ikli misli olarak ve dört eşit tak'sıMe her yıl tahsil olu
nur. Bu ıtyguiama'ya,' yanmak veya yıkılmak suretiyle 
yapı yok oluncaya kadar devam edilir.» Yani, öngö
rünüm bölgesiyle, Boğaziçi sahil şeridindeki ç'Mcdn-
leşlmeye sebep olan kaçak yapı sahipleri her yıl büyük 
cezalar ödemeye ve yapılar da yıikJmaya mahkûm 
edi'lmektedür. 

Daha evvel bu bentlerden arzu edilen amaç, za
manla da olsa, Boğazları ve Adaları eski güzelliğine 
kavuşitufmak idi. Ayrıca, yasal duruma getirilen ya
pılar ileride yıkılıp yerlerine yenileri, daha büyükleri 
ve daha yükseklerinin yapılabilme imkânı bu teklif 
'ile sağlanmaktadır. 

Ayrıca, İstanbul Adalar 'İlçesinde bu hükümler 
uygulanmakla beraber, «Tarihî eserler dışında, 
21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kanunun, bu kanun 
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hükümlerine uymayan hükümleri geçersizdir» dernek, 
adaları katletimektür. Tarihi, ıkülfcür ve tabiatı koruyan 
2863 sayılı Kanunun, tabiatı koruyan maddeleri yü
rüdükten kaldırılmaktadır. Bununla da yetinilmeylip, 
Adalar Belediyesince yaptırılacak ıslah imar planla
rı ve tip projelerine göre adaları beton yığınına dön
dürmek imkânı yaratılmaktadır. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; bu ka
nun teklifinin esas amacı, gecekondu meselesini ve 
kaçak 'inşaatların problemlerini ve .'sorunlarını hallet
mek değildir. Bu teklifle amaçlanan, İstanbul ve 
Çanakkale 'Boğazlarındaki ve Adalardaki tabiî güzel
likleri 'bozan kaçak yapıları af kapsamına alıp, Arap
lara çok daha rahat salCabilrnektir. Bilindiği gibi, 
11 Kasım 1983 tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 
aidi geçen bu yerlerdeki kaçak yapıları büyük mik
tarda ve 'her yıl ödenecek şekilde para cezasına çarp
tırmış, ayrıca bu tip kaçak" yapıların tamir ve bakı
mını yasaklamıştır. Yani, Boğazların ve Adaların bü
tün güzelliğini bozan bu yapılar, 2960i sayılı Kanun
la ölüme terk ed'ilmiş, oysa cumhuriyet hükümetimi
zin paJdÜışah zihniyetlileri, Arap dostlarımıza Boğaz
dan mülk-satmayı taahhüt etıtiMeri, söz verdikleri için 

bu teklifi 'hazırlatmışlardır. 
Anayasaya aykırılığı Anayasa Mahkemesince ka

bili edilen Yabancılara Mülk Satma Kanunu çıksa da
hi, Araplar Boğaziiçindeki binaları 'almayacaklardır. 
Çünkü, onlar da Boğaziçi Kanununu bilmektedirler. 
Oradan alacakları yapıların bakım ve onarımını ya-
pam ayacaklardır, genişletip, gelişıtıiremeyeceklerdir. 
Ölüme terk edilen binaları alacak saf Arap bulmak 
mümkün ceğildir. (SHP sıralarından gülüşmeler.) Sa
yın Başbakan, Yabancılara Mülk Satışı Kanununa ila
ve olarak, bu kanun teklıi'finü süratle Meclisten geçir
me buyruğunu verdiği içlin, bu talihsiz teklif alelacele 
huzurlarınıza gelmiştir. Bu teklif, halk için hazırlan
mış bir teklif »değil, Boğazların ve Adaların güzelliğini 
bozan kaçak yapıların üç-beş dolar için Araplara peş
keş çekilmesi için hazırlanmış bir tekliftir. Ülkemizi, 
îsîtanbulürnuzu, Çanakkale Boğazı'nı, Boğaziçi'ni 
Adaları seven 'her vatandaşımın, her milletvekili ar-
kaidaşrmm 'teklife karşı olacağına 'inanıyor, saygılar 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 21.30'da toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanına Saati ; 19.00 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Acıtma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekü Abdulhalm Araş 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu {Samsun), DuHmuş Fikrî Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mıillet Meclis'inün, 108 indi Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLtFLERtYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Özdemir ve 
7 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 444) (Devam) 

'BAŞKIAN — İstanbul Milletvekili İbrahim Özde
mir ve arkadaşlarının, 444 sıra sayılı kanun teklifi ve 
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Söz sırası Hilmi Nalbantoğlu'nun; buyurun Sayın 

Nalbantoğlu. (SHP sıralarından alkışlar.) 
Ht lMİ NAL'BANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Şu iftar yemeğinden sonra, yine de eleştireceğim; 
kusura bakmayın. Bendeniz, gözlerimi kaparım, va
zifemi yaparım. 

Görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılı, 24.2.1984 
tarih ve 2981 sayılı'Yasanın bazı maddelerinin değiş-
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tii'iLiTLesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kında yasa te'klı'fi konusunda fikirlerimi arz etmek is
tiyorum. 

Kamuoyunda, «gecekondu ve imar affı» diye bili
nen bu yasanın çıkarıldığı ikibuçufe yıl önceki günler
de 'bile, birçok eksıilk ve kusur ile malul olduğunu söy-
lemiştiik. Tabiî, iktidar partisine arız olmuş olan o 
'öka'bir hastalığı nedeniyle, 'burnunuzdan 'kıl aldırma
dığınız «gibi, Ibu yasa teklifinizin noktası ve virgülünü 
bile değiştirmeden, büyük 'bir 'bilgiçlik taslayarak ge
çirdiniz. 

Şimdi, 'bu yasa tekliflinizin genel gerekçesine ba
kıyorum da, ne güzel kusuru İtirafta bulunuyorsu
nuz. Şimdü, genel gerekçenin ilk cümlesini okuyorum : 
«'Kamuoyunda «gecekondu ve imar a'ffı» diye bilinen 
24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanun 'hiç şüphesiz bu 
'konudaki arayış ve ihtiyaçlara cevap vermiş fevkala
de sosyal İçerikli bir Kanundur.» 

Bu tanımlamanıza katılatmıyorum; zira gecekondu 
sorunundakli arayış ve ihtiyaçlara cevap verebilmek 
için geçirilmiş olan bu yasa, sosyal içeriği amaçlaımış-
sa da, o sosyal faydayı temin edeımömiştir. Hatta, ya-
isaida öngörüilen yeminli özel teknik bürolar dolaylısıyla, 
'bu yasadan beklenen sosyal amaç ve yarar, belki de 
sosyal yıkımlar getirecektir. Yani, bir yeminli bürolar 
felaketzedeleri tayfası olgusu başlamıştır bile. 'Bu ko
nuya biraz sonra değineceğim için, şimdi yine genel 
gerekçenin analizine geçiyorum. 

Genel gerekçenin ikinci cümlesinde ve devamın
da, «Ancak, aradan geçen süre içinde Kanunun uy-
galama'sımı geciktirecek birtakım sorunlar ve tered
dütler ortaya çıktığı gözlenmiştir. Hatta yapılan araş-
trnm'alarda Kanundaki bazı maddelerin yanlış yorum
larından 'kaynaklanan uygulama yanlışlıkları da ol
duğu tespit edilmiştir. 

îşte, hem bu sorunları ve tereddütleri giderici, 
hem de yanlış yoruim'lan ortadan kaldırıcı manada ve 
hak sahibi vatandaşa yeni bir müracaat hakkı tanıyan 
bu Kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır» diye de 
'ekliyorsunuz. 

Aradan uzun süre geçmeden bu kanunun birçok 
eksiği olduğunu, birtakım sorunlar ve tereddütler or
taya çıkarmış olduğunu görmüş olmanız da bir geliş
medir. Kutlarım sizi. 

Şunu peşinen arz edeyim ki, Meclis İçtüzüğümüzün, 
şu üç yılı doldurduğumuz halde, hâlâ seçilmiş Mec
lisimizin gündemine getirilmemiş ve demokratik ola
rak düzenlenmemiş olmasına, çoğunluk partinizin de-
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mokrasiye geçit vermeye niyeti bulunmaması da ek
lenince, getirdiğiniz yasa tekliflerinin bile nokta ve 
virgülünü değiştirmeme katılığını gösterdiğinizden, bu 
eksik, noksan, kusurlu yasa tasarı ve .teklifleriniz par
mak çoğunluğunuzla çabucak geçiyor; ama sonra da 
- işte sizlerin de itirafınız üzere - sorunlar ve tereddüt
lere ve yanlış yorumlamalardan kaynaklanan yanlış 
uygulamalara da neden olmaktadır. 

Meclisimizde şu kadar yetenekli ve deneyimli mil
letvekilleri varken, bu itiraflarınızı yasaların çıkarılışı 
sırasında yapabilmek alçakgönüllülüğünü gösterebilip, 
bu yasalar için bu deneyimli ve yetenekli milletve
killerinin sözlerini de kulakardı etmeyip, önergelerini 
de «muhalefetten geldi» diye illâ reddetme bağnazlığını 
göstermeseniz, herhalde bu duruma düşmezdiniz. 

Bir de şu konu var: Parmak çoğunluğunuz, araş
tırma ve soruşturma önergelerini de reddetmenize ola
nak sağladığından, dikkat ederseniz, hükümetinizin 
bazı konularda yanlış uygulamalarında devam ettiği 
gibi, bazı bakanlık ve genel müdürlük uygulamala
rında da suiistimaller gün be gün artmıştır. Bu şe
kilde demokrasiye hazımsızlığınız daha ne zamana 
kadar devam edecektir, bilemiyorum. İnşallah, içinize 
saldığımız yirmi kişi sizi demokrasiye kavuşturur. (Gü
lüşmeler) 

Bizler, hep bu gecekondu sorununun, 2981 sayılı 
Yasanın öngördüğü süre içerisinde yeminli özel teknik 
bürolar eliyle çözülemeyeceğini ve hatta bu yeminli 
özel teknik büroların gereksizliğini, bunlar eliyle va
tandaşların soyulacağını ve bir yeminli bürozedeler 
tayfası oluşacağını söylemiştik; sözlerimiz doğru çıktı. 

Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı, her sözlü ve 
yazılı önerimizi reddettiği gibi, bilahara televizyonda 
da bütün işlerin verilen süre içerisinde biteceğini ve 
yeni bir süre verilmesine gerek olmadığını ve de bu 
vatandaşların soyulmayacaklarını söylemişti. 

İşte, hak sahibi vatandaşa şimdi yeni bir müra
caat hakkı tanındığı gibi, (yani süre uzatıldığı gibi) 
vatandaşın soyulduğu ve hâlâ tapusunu alma beklen
tisinde olan 2 milyon 100 bin veya 2,5 milyon vatan
daşın muamele sahibi olduğu meydanda. 

SALIM EREL (Konya) — 2 milyon 350 bin. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu se

beple, ilk önce, «Bu Bayındırlık ve iskân Bakanı isti
fa etmelidir» diyorum. (Gülüşmeler) 

AHMET EKICI (Kütahya) — Hükümet de isti
fa etsin mi? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu öne
rimin gerekçelerini rakamla arz edeyim : Ülkemizde 
1 milyon 400 bin -ruhsatsız kaçak yapı ve 350 bin 
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adet de gecekondu olduğu söylenmiştir. Bu yapıların J 
sahipleri, yeminli özel teknik bürolara koşuştular ve jj 
30'ar, 40'ar ve 50'şer bin lira verdiler. Şu ana kadar i 
tapusu verilen vatandaş sayısı ise, 18 bindir. Geçen jj 
gün komisyonda, daha 350 bin civarında müracaat et
memiş vatandaş olduğu söylendi. 

Şimdi, ülkemizde 1 milyon 400 bin ruhsatsız kaçak j 
yapı ve artı iki tane 350 bin, 350 bin gecekondu ile I 
toplam 2 milyon 100 bin adet tapusu verilmeyen yapı 
var demektir. 2981 sayılı Yasa ile geçtiğimiz 25 ayda 
toplam 18-20 bin adedine tapu verilebildiğine göre, 
yeni değişiklik yasanızla, ne kadar üstünkörü bir ko- I 
laylık sağlasanız da, size beş veya altı ay değil, ben I 
de size bir yıl daha müddet versem; bu miktar 100 - I 
200 bini aşarsa önerimi geri alacağım. . j 

Bir de yeminli özel teknik büroların adedini sor- I 
dum; 3 280 (G), bir o kadar da (H) grubu belgesi ve
rilmiş büro olarak. Dikkatle hesap ederseniz, vatan- I 
daşın cebinden ne kadar paranın, bu büroların kasa- I 
sına aktarıldığını görürsünüz; hem de yapılmayan iş- I 
lebinden ötürü. 

Şimdiye kadar müracaatı yapılan toplam 1 milyon I 
750 bin muamele olduğuna göre (1 400 000 + 350 000) 
bunların her birinden ortalama 30 bin Türk Lirası I 
alınmış olsa, 52,5 milyar lira vatandaştan alınmış; fa
kat neticelenen iş toplamı ise 18 - 20 bin civarında ol- I 
muştur. Henüz müracaat etmemiş 350 bin yeni hak I 
sahibi de olduğuna göre, 2 milyon 100 bin muamele I 
için, yine her birinden 30 bin Türk Lirası alınsa, top- I 
lam 63 milyar lira; 40 bin Türk Lirası üzerinden 84 I 
milyar lira; 50 bin Türk Lirası üzerinden ise 105 
milyar lira vatandaşın cebinden çıktığı halde, bu kişi
ler hâlâ tapusunu almayı veya muamelesinin tamam- I 
lanmasını bekliyor. I 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Nereden aldınız 
bu rakamları Sayın Nalbantoğlu; yoksa şiir yazdığı- I 
nız gibi, siz mi söylüyorsunuz? I 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu ra
kamları komisyonda verdiler. I 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. I 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu ka

nundaki değişiklik ve eklentiler de, parmak çoğunlu- I 
ğunuz ile geçecektir, bunu biliyorum. Süreyi bir yıl I 
yapınız; bu konuda bir de önerge verdim, lütfen ka- I 
bul ediniz. Bir yıl sonra bile 150-200 bin tapu ve- I 
rilemezse, acaba Bayındırlık ve iskân Bakanını, siz- I 
ler görevinden düşürmeyi grubunuzda ister misiniz I 
diye merak edeceğim. îşinıiz eğer idareyi maslahatçı- I 
lıksa bilmem; eğer iş bitiricilikse, böyle olmalı. ] 

| İLHAN AŞKIN (Bursa) — iş bitiriciler bu taraf -
| ta Sayın Nalbantoğlu. 
I HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bir de 
jj şöyle bir hesap yapabiliriz: Sanıyorum 670 ilçe var 

Türkiye'de. Her birinde 3 teknik personel çalışsa 
2 010 eder... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, toparlayın lüt
fen efendim. 

HILMI NALBANTOĞLU (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

67 adet il için de 10'ar teknik personel versek, 
670 teknik personel eder ki, toplam 2 680 veya niha-

I yet 3 bin personel alınmış olsaydı, bu işler daha ciddî 
ve kontrollü bir otorite kurulmak suretiyle, 1 sene-

I de olmasa bile, 2 sene veya 3 senede bitirıilebilirdi. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Siz gelince yapar
sınız. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Zaten, 
I yeminli özel teknik bürolar için verilen ruhsat sayısı 
I da, yukarıda arz ettiğim üzere, herhalde 6 500 civa-
I rındadır; fakat vatandaştan 60 milyar lira aldıkları 

halde - belki de 100 milyardır, bilmiyoruz - hâlâ bir 
iş yaptıkları da yoktur. 

I Yukarıda adedini verdiğim 3 bin personelin, her 
I birinin ayda net 100 bin lira alacağı hesabıyla - ki 200 

bin lira alırlarsa ellerine 100 bin lira geçer - yılda 
I alacakları miktar 2 milyon lira eder. Her bir persone-
I 1in yılda alacağı 2 milyon lirayı 3 bin personel için 
I düşünürsek, 6 milyar lira para yapar. Bu personel de 

bir idare emrinde daha ciddî ve kontrollü olarak ça-
I lışarak 2 veya 3 yılda bu işleri bitimlerdi. Böylece, 
I idarelerin vatandaşlardan personelin maaşlarını öde-
I mek için alacakları 18 - 20 milyar lirayı da 3 senede 
I çıkarmış olurlardı. Halbuki sizin uygulamanızda, en 

azından 53 milyar veya 105 milyara kadar varan para 
I vatandaşın cebinden çıktı ve ortadirek dediğiniz vatan

daşlar da sayenizde bu şekilde soyulmuş oldu. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Matematiksel hesap-
j ların yanlış. 

HILMI NALBANTOĞLU (Devamla) — Kişisel 
I önerilerim burada bitti. Konuşmamın maddeler ha-
I lindeki diğer kısmını da müsaade ederseniz bitire-
I yim Sayın Başkanım. 

I BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, nasıl olsa mad-
I deler üzerinde söz alacaksınız, onları da o zaman söy-
I leyin efendim. 

HILMI NALBANTOĞLU (Devamla) — 4 tane 
| madde arz edeceğim efendim. 
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! BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, toparlayınız lüt
fen. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
I Başkanım, az kaldı. 

Dolayısıyla, Boğaziçi'ndeki bu kaçak yapılar Bo-
I ğaziçi'ni çirkinleştirmekte devam edecektir. Halbuki, 
I her yıl tahsili öngörülen harç ve para cezalarının 
I alınmasından amaç, bu kaçak yapıların behemahal 

sökülmesini temin içindi. Ortada adaletsiz bir durum 
I yoktu; eğer harç ve cezayı her yıl vermek istemiyor -
I larsa, kaçak yapılarını ve eklerini imar durumuna gö-
I re tadil etmek zorunda kalacaklardı ve şehir de, imar-
I lı durum görüntüsü kazanacaktı. 

Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar; madde-
I lerde de fikrimi arz edeceğim. Beni sabırla dinledi-
I ğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Başkanın da 
I müsamahasına ayrıca teşekkür ederim. 
I Saygılar sunarım. (SHP ve ANAP sıralarından 
I «Bravo» sesleri, alkışlar) 
I BAŞKAN — Komisyon adına Sayın İbrahim öz-
I demir, buyurun efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Şimdi 

de maddelere bir göz atalım. 
1 inci maddede; hak sahihi olup da müracaat et

meyen vatandaşlara, müracaat etmeleri için bazı mü
eyyidelerin uygulanması öngörülmektedir. Aslında va
tandaşlar bu suretle soyulmaya zorlanmaktadır. Ayrı
ca, bu maddede, yeminli özel teknik büroların üzer
lerine aldıkları işleri üç ay içerisinde çözmeleri için 
koşul getirilmiş, fakat müeyyidesi getirilmemiştir. Ay
rıca, ilgili idarelerin, intikal eden dosyaları belli bir 
zaman dilimi içinde sonuçlandırmaları öngörülmüş
tür. 

2 nci maddede; arsa bedellerinin rayiç bedel üze
rinden hesaplanması kaldırılmış. Belediye, Hazine, va
kıflar ve özel idarelerce tespiti öngörülmüş olacak ki, 
bu da keyfîliği yayğınlaştırıp, vatandaşı ezecektir. Ay
rıca, kişilerin kendi mülkü üzerinde temel inşaatı ta
mamlamış, sömel betonları dökülmüş yapılarını değer
lendirme işlemine tabi tutmayı yeğlediğinden, bu du
rumdaki bazı mutlu kişileri koruyacağı anlaşılmakta
dır. 

Yine 2 nci maddede yer alan; evvelce verilmiş ve 
fakat iptal edilen ruhsat kullanma izni belgeleri ne
den meşru kabul edilmektedir? 

4 üncü maddede; tapu tahsis belgelerinin ıslah 
imar planı yapıldıktan sonra verilecek tapuya esas teş
kil edeceği kabul edilmiştir ki, bu sakıncalıdır. 

7 nci maddede; «Temel inşaatı tamamlanmış, sö
mel betonları veya kat kolonları dökülmüş - Bu da ila
ve ediliyor- inşaatlar» demek suretiyle, kat kolonla
rını da alınca, tasarlanan tüm yapının bitirilmesine 
cevaz vermek suretiyle; artık bu gibi yerlerde açık
gözlük edip, tüm yapının karkasını yapmış olanlara 
geniş bir olanak tanınmış bulunmaktadır. Bu durum
da ise, ıslah imar planlarının yapılıp uygulanması ola
nak dışı olacaktır; yani imar curcunası sürüp gide
cektir. 

16 nci maddede ise; 10.11.1983 tarih ve 2960 sa
yılı Kanunun geçici 8 inci maddesiyle getirilen, Bo
ğaziçi'nde kaçak binası olan 40 bini bulan taşınmaz 
mülk sahibinin bu binalarındaki kaçak eklerini yı
karak yasallaştırmadıkları sürece, belediyeye her yıl 
verecekleri cezalı harç, bir defaya indirilip, bu su
retle Boğaziçi'ndeki bu kaçak yapılar cezalı harç 
vermek suretiyle kurtarılacak, kaçak yapı veya ek
leri sökülmeden bırakılacaktır. Bu mutlu kişileri de 
arkadaşım burada saydı. Yani, bu yapı sahipleri ko
runmuş olacaktır 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (İstanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin çok 
değerli üyeleri; şu anda gündemimizde 24.2.1984 Ta
rih ve 2981 Sayılı Gecekondu ve İmar Affı Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanu
na bazı maddeler eklenmesiyle ilgili, tarafımızdan ha
zırlanmış bir kanun teklifi metni bulunmaktadır. 
Şu ana kadar bütün konuşmacı arkadaşları, sizlerle 
birlikte ben de izledim. Bu kanun teklifi ile neler 
getirmek istediğimizi, vatandaşımıza neler vermek 
istediğimizi ve konuşmacı arkadaşların burada bir 
tenkit olarak dile getirdikleri konularda size bilgi 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, hepinizi en derin hürmetlerimle selamlıyorum. (Al
kışlar) 

Benden evvelki konuşmacı arkadaşlarım, özellik
le, muhalefete mensup tenkitçi arkadaşlarım diyece
ğim ben onlara, burada kendilerince birtakım husus
ları dile getirdiler. 

İlk önce, bu konuları gayet yakından takip etti
ğini ve bu konuları bildiğini sandığım Sayın Söyle-
mezoğlu söz aldılar. Arkasından, Sayın Mazhar Haz
nedar arkadaşımız söz aldılar; o da, bu konuları ga
yet yakından bilen ve takip eden bir arkadaşımızdır, 
burada birçok konuları dile getirdiler. Her ikisini de 
gayet dikkatle izledim. Burada tenkit ettikleri ve dile 
getirdikleri konular - bana darılmasın arkadaşlarım -
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gerçekle ve bu kanunun uygulanmasıyla ilgili husus
lar değillerdi; fakat ondan sonra bir başka arkada
şımız, yine Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına ko
nuşan ve bizim komisyonumuzun da üyesi olan Sa
yın Münir Sevinç arkadaşımız söz aldılar, inanın, 
burada dile getirdiklerini ben şahsen anlayamadım. 
Hatta bu, gerçekle ilgisi olmayan konuşmalarının 
ışığında heyecanla, Sayın Başkan ara tatili verir ver
mez, hemen odama koştum; acaba şu anda biz yan
lış bir kanun mu müzakere ediyoruz düşüncesiyle, 
tekrar kanuna bir göz gezdirdim ve inanın, bir tek 
kelimesiyle arkadaşımın söylediklerini bağdaştırama-
dım. 

Sayın arkadaşımız bizim komisyonumuzun üye
sidir. Geçtiğimiz hafta komisyonumuzda bu kanun 
teklifi gündeme gelmiş ve müzakeresi yapılmıştır; 
inanın, kendisi bu konularla ilgili bir tek kelime, bir 
tek öneri dile getirmemiştir. Hatta ben, müzakerele
rin sonunda kendisine şaka yollu takıldım ve «Bu
rada herhangi bir şey söylemediğine göre, herhalde 
Genel Kurulda muhalefet de yapmayacaksın» dedim. 
Bana gülerek şu ifadede bulundular; «Burası başka, 
orası başka» dediler. Yani, komisyonda bu konuda 
nasıl çalışılması gerektiği, teklif ve tasarılar görüşü
lürken vatandaşa daha iyi hizmet verebileceği imkân 
dahilindeyken, bunları hiç gündeme getirme; Genel 
Kurulda, af buyursunlar, sırf demagoji yapmak için 
yüce Meclisin kürsüsüne çık, izanla, akılla ve man
tıkla alakası olmayan şeyleri dile getir... Bu, olacak 
bir iş değildir. 

Ben öyle tahmin ediyorum ki, bu kanun teklifiy
le getirilen hükümlerin şekli ne olursa olsun, arka
daşımız bunu katiyetle dile getirmeden, gayet peşin 
bir fikirle biraz evvel bu kürsüden yapmış oldukları 
konuşmayı gene de yapacaktı; çünkü, bu konuda 
kendileri mutlaka şartlanmışlardı. Daha kürsüye çı
kar çıkmaz esastan uzaklaşıp, gerçekten konuyla hiç
bir alakası olmayan şeyleri dile getirmişlerdir. Ben, 
bu konudaki çalışmaları burada açıklıkla ifade edi
yorum : Sayın Başbakanımız Turgut özal'ın emir ve 
direktifleri dairesinde bu kanun teklifini gündeme ge
tirdik. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Direk
tifle yaptınız... 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (Devamla) — Evet. 

Bir günlük, iki günlük çalışmanın mahsulü de de
ğildir. Altı - yedi aydır biz bu konunun üzerinde ça
lışmaktayız. Sizler istirahat ederken, biz bu konular
la uğraşmaktayız. 

Benim teklif sahibi ve komisyon başkanı olmamın 
da dışında, mesleğim olması, bu konuya yakınlık 
duymam hasebiyle, aylardır bu çalışmaları sürdür
mekteyiz ve bu konuda acaba vatandaşımıza daha 
fazla neler verebiliriz, bu konuyu... 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Neler 
alabiliriz... 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (Devamla) — Dinlersen öğreneceksin sayın 
arkadaşım. Biraz tahammüllü olursanız, biraz da din
lerseniz, her şeyi öğreneceksiniz. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sadede 
gelelim artık. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Biz uyu
yormuşuz da, kendileri çalışıyorlarmış. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Evet, kimin uyuduğu, kimin 
çalıştığı gayet açık, meydanda. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen... Sayın Sağesen, lüt
fen efendim, zabıtları tetkik ettiğiniz takdirde, her 
birinize hitap etmek mecburiyetinde kalıyoruz. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (Devamla) — Ondan sonra, kalkıp bu kür
süden gerçekle hiçbir şekilde alakası olmayan ve mil
lî irade ile milletin oylarıyla bu ülkeye Başbakan ol
muş bir insana bir sürü hitaplarda bulunacaksın, pa
dişahlıkla suçlayacaksın ve diline ne gelirse söyleye
ceksin... Bunun, şu yüce çatının kutsiyeti ile ve ciddi
yetle bağdaşır hiçbir tarafı yoktur. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ne demiştir Sayın Başbakanımız bize? «Ülke
mizde yıllardır biriken bir gecekondu ve imar me
selesi vardır. Bu konuyu vatandaşın yararına, vatan
daşın yaralarını sancı mahiyette en kısa süre içerisin
de çözecek bir kanun hazırlayın» demiştir. Bu mu
dur kötülük? 

SALIM EREL (Konya) — Sekreteryalık yaptınız... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Ve şu kanun teklifini ciddi-

— 237 — 



T. B. M. M. b : 108 2 1 . 5 . 1986 O : 3 

yetle okuyan, ciddiyetle gözden geçiren hiçbir arka- | 
daşımızın, kalkıp bu kürsüden böyle bir şey söyle- I 
mesi mümkün değildir. I 

Açıkça ifade ediyorum; Sayın Başbakanım, bu 
ülkeye ve insanlara hizmet etmekten başka hiçbir çı
karı olmayan, gecesini gündüzünü milletimizin refa
hı için harcayan ve bu konuda ne yapılması lazım I 
geliyorsa, gece gündüz demeden yapmaya çalışan ve I 
yapan bir insandır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AYNİ SAĞESEN (Ordu) — Çarşıyı 
pazarı dolaş da, ondan sonra konuş. I 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Sayın arkadaşım tenkitlerini I 
yaparlarken hemen kanunun son kısmına geçtiler; 
boğazlardan ve adalardan bahsettiler. 

BAŞKAN — Sayın özdemir, bir dakikanızı rica I 
edeceğim. i 

Sayın Sağesen, konuşmak çok kolay; ama sizin 
için susmak zor gibi geliyor. Bu itibarla, bunu size I 
tavsiye ediyorum. Lütfen efendim. I 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, bir saattir dedikodu dinliyoruz. 

M. BESİM GÖÇER (Çorum) — Başbakanını 
methediyor, dedikodu yapıyor. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Buyurun devam edin. I 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (Devamla) — Bu arkadaşımız, kanunu baş- I 
tan ele alacakken, maalesef öncelikle sondan almış,-
tır; hemen boğazlara ve adalara saldırmıştır; sanki 
boğazlarda ve adalarda yaşayan bizim insanımız de
ğildir, onlar bizden değildir, bir başka dünyanın in- I 
sanlarıdır... özellikle ve üzerine basarak söylüyorum I 
ki, bu sayın arkadaşımız, Türkiye'de zengin ne kadar I 
insan varsa, burada hepsini saymışlar, dile getirmiş- • 
lerdir. Bu kanunun hiçbir hükmünden, onların yarar- I 
lanması mümkün değildir. I 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — «Gölge adam 
böyle söylüyor» dedim. I 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (Devamla) — Sayın Sevinç, gazeteler her 
gün her şeyi yazabilir. Siz bu konuda, doğru mu yan
lış mı diye bir tahkikte bulunmadan, nasıl bu konu
ları burada dile getirip, söyleyebiliyorsunuz? Bunu I 
ciddiyetle nasıl bağdaştırıyorsunuz? j 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) ^- 8 inci maddenin 
(b) fıkrasını kaldırırsanız elbette söyleriz. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (Devamla) — Ayrıca, biz kesinlikle ülke
mizde zengin - fakir ayırımı yapmayız ve kanunları, 
ülkemizin, milletimizin ihtiyaçları olduğu için çıkarı
rız. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
kanun teklifi sahibi suçlayıcı konuşma yapamaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (Devamla) — Ama, ülkemizde bu kanun
dan, fakir fukara vatandaşlarımız istifade ediyorsa, 
o şartlara uyulmak suretiyle, zengin vatandaşlarımız 
da istifade edebilirler. Bunda yadırganacak ve garip-
senecek hiçbir şey yok. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hangi fukaraya, ne 
getiriyorsunuz? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (Devamla) — Ayrıca, kesinlikle söylüyorum 
ki, bu kanundan, sizin söylediğiniz gibi, boğazlar böl
gesi içerisinde, adalar içerisinde, istifade edeu bizim 
vatandaşımız yoktur. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Niye kaldırıyor
sunuz o zaman? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA,VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (Devamla) — Bunların hepsi gecekondudur. 
Size şu misali vereyim; biz yüce Meclisten 3194 sayılı 
İmar Kanununu geçirirken - siz de bu komisyonun 
üyesiydiniz - bu kanuna bir geçici 7 rxi madde ekle
miştik. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gecekondudaki va
tandaşlar sizin vatandaşınız değil mi? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (Devamla) — Bu geçici 7 nci maddede de, 
bizim bu alanlar için af getirmemiz söz konusuydu;. 
fakat uygulayıcılar yanlış bir anlama ile daha evvel 
müracaat etmemeleri gerekirken müracaat edenleri 
kabul etmişler, ama bu geçici 7 nci maddeye göre 
yeni bir müracaat hakkı vermiş olduğumuz halde, 
bu müracaatları kabul etmemişlerdir. Bizim burada 
getirdiğimiz hüküm, sadece o hakkın teslimidir ve 
bundan, sadece bizim fakir fukara vatandaşımız ya-
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rarlanmaktadır. Bu'kanuna eğer bir isim vermek ge
rekiyor ise, bu kanun inanın fakir fukara kanunu
dur. 

SALİM EREL (Konya) — Anapkondu kanunu. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biraz evvel doğru

sunu söylediniz Sayın Komisyon Başkanı, onlar sizin 
vatandaşlarınız değil. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (Devamla) — 15 bin öngörünüm bölgesin
de 15 bin gecekondu sahibi (sadece daha evvel mü
racaat etmiş olanlar, yeni müracaat hakkından fay
dalanmamış olmalarına rağmen) bu kanundan istifa
de edeceklerdir; fakat, biz bir taraftan zorla vatan
daşa vermeye çalışıyoruz, siz de zorla, vatandaş hak
kını almasın diye ne lazımsa yapıyorsunuz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Niye müracaat 
etmemişler Sayın Komisyon Başkanı? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (Devamla) — Eğer biz bugün bu konuda 
yeni bir müracaat hakkını vatandaşımıza veriyor isek, 
bu, iyi niyetimize bağlı olduğu kadar, sizlerin vak
tiyle bu konuda yapmış olduğunuz spekülasyonlara 
inanan zavallı fakir fukara vatandaşlarımızın müra
caat hakkının elden gitmiş olmasına da bağlıdır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Beceriksizliğiniz
den kabul etmemişler. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (Devamla) — İnanın, bize bu konuda her 
gün yüzlerce, binlerce mektup gelmektedir; «Biz vak
tiyle böyle yanlış propagandalara, yanlış düşüncele
re, alet olduk, müracaat hakkımızı kaybettik, ne olur 
bize yeni bir müracaat hakkı verin» diyen binlerce, 
onbinlerce vatandaşımız vardır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yaptığınız her 
hatayı bize mi yükleyeceksiniz? Başarısızlığınıza kılıf 
aramayın. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Tuttunuz, bir de Araplar ko
nusunu burada gündeme getirdiniz. Şu kanunda Arap
larla ilgili en ufak bir şey var mı, en ufak bir şey 
var mı Araplarla ilgili? 

SALİM EREL (Konya) — Beyazlarla mı ilgili? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
M1R (Devamla) — Evet beyazlarla İlgili, benıim va-
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tandaşımla ilgili, benim fakir fukaramla ilgili, bütün 
hükümleri öyle; ama maalesef siz bu konuların far
kında değilsiniz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Üç ay sonra, 
görürsünüz Sayın Komisyon Başkanı. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (Devamla) — Maalesef farkında değilsiniz; 
kimler bu kanundan istifade edecek, kimler bu ka
nundan yararlanacak, siz bunun hesabını yapmıyor
sunuz, zaten yapmak da işinize gelmez. Siz, fakir fu
kara edebiyatı yaparsınız; ama vatandaşa, fakir fu
karaya hiçbir şey vermezsiniz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Yine hep, mimarları, mühendisleri korur vaziyette 
ortaya çıkarsınız; ama biz bu kanunla, bu kanunun 
uygulamasıyla ilgili olarak yeni bir fikir ortaya at
tık, yeni bir şey geliştirdik; bu geliştirilen fikir içeri
sinde bu tür konuların süratle bitirilmesinin yanında, 
mimarlarımıza ve mühendislerimize de bir istihdam, 
bir iş imkânı yarattık... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Niye hepsine 
güvenmiyoruz? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (Devamla) — Hepsine güveniyoruz; hepsi gel
diği zaman «alamıyorum» diye bir kayıt var mı? 
Tamamı müracaat etsin, tamamına verelim. Bu ka
nunun getirilişiyle ilgili bu bürolara biz bir mesuli
yet verdik, o mesuliyet de belli şartlar altında alınır; 
ama müracaat eden hiçbir mimarın, hiçbir mühen
disin, bu şartlardan yararlanmaması da mümkün de
ğildir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) - - Yeminli bürolardan 
kaç tanesi, kaç kişiyi dolandırdı? Biraz da, ondan bah-
setsenize sayın konuşmacı. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Beyefendi, bunlar münferit 
konulardır, bunlar esasa taalluk eden şeyler değildir. 
Her kesimde bazı şeyleri suiistimal edenler olduğu 
gibi, burada da olmuştur ve gerekli cezayı da almış
lardır; suç duyurusunda da bulunulmuştur savcılık
lar tarafından. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu dediklerinizin 
doğru olmadığını siz de biliyorsunuz; ama savunmak 
zorundasınız. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (Devamla) — Size bir misal vermek istiyo-
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rum; o zaman, bu yeminli özel teknik büroların ne
den ihdas edildiğini daha iyi anlayacaksınız. 

Boğaziçi öngörünüm Bölgesi: Biraz evvel de 
söyledim, son müracaatlar dahil değil, 15 bin müra
caat var ve Büyükşehıir Belediye Başkanlığının Bo
ğaziçi İmar Müdürlüğünün bütün elemanları bu ko
nuyla, bu bölge için uğraşıyorlar; 150'ye yakın da 
teknik elemanları var, inanın 15 bin tane gecekondu
nun işini bitirmek, maalesef mümkün olmuyor. Biz, 
eğer bu kanunun bitirilmesini belediyelere bıraksay
dık, valiliklere bıraksaydık; imanın ki bu meseleleri 
20 yılda bitirmemiz mümkün değildi. 

Biz, 2805 sayılı imar Affı Kanununu da çok de
taylı bir şekilde gözden geçirdik, bunları hazırlayan
lara da teşekkür ediyoruz, bize bir yerde ışık da tut
muştur; ama biz orada gördük ki, bu büroları biz ih
das etmediğimiz takdirde, bu meselenin çözümü müm
kün değildir. Biraz evvel verdiğim misal de buna en 
canlı örnektir. 

Şimdi, tabiî bu arkadaşımızın ifade ettiği husus
lar yanında, diğer arkadaşlarımızın ortaya koyduk
ları hususlar, inanın zemzemle yıkanmış gibi oldular. 
Ben, kanunla neler getirdiğimizi, bu maddelerin ne
leri içerdiğini anlatırken, zaten arkadaşlarımıza da 
cevap vermiş olacağım. 

Biz bu kanunla neler getirdik? Biz kanunu ha
zırlarken, bu şekil ve şartları ortaya koyarken, bu 
konuyu dört beş sene içerisinde halledebileceğimizi 
düşünmüştük. Düşüncelerimiz ve bugüne kadarki uy
gulamalar da bunu göstermektedir; fakat biz istiyo
ruz ki, bu konudaki sancılar, bu konudaki sıkıntılar 
daha kısa süre içerisinde bitirilsin. tşte, biz bu ka
nunun tadilatını bunun için yaptık. 

MÜNl RSEVİNÇ (Eskişehir) — «18 ayda bitire
ceğiz» dediniz Sayın Komisyon Başkan. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMÎR (Devamla) — O zaman dediniz ki : «Bunu 
bir seçim malzemesi yapıyorsunuz, bir propaganda 
malzemesidir; bu kanun işlemez, bu kanun yürümez.» 
Bu kanun bugüne kadar gayet güzel işledi ve yürü
dü; ama bugün ortada bir seçim sathı maili de yok, 
bir seçim ihtimali de yok; biz bu konuda ne kadar 
samimî olduğumuzu vatandaşımıza ispat etme açı
sından, kanundaki bu değişiklikleri gündeme getirdik 
ve bu konudaki sıkıntıları da çok daha kısa süre içe
risinde, sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar kısa süre 
içerisinde bitireceğiz ve artık Türkiye'nin gündeminde 
de böyle bir gecekondu ve imar affı meselesi, inşal
lah bundan sonra olmayacak. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gecekonduların işini 
bitireceksiniz yani... 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (Devamla) — Şimdi, bu kanunda, hak sa
hibi olup da müracaat etmeyenlerin durumu, yapılan 
bu değişiklikle daha sarih bir hale gelmektedir. Çün
kü, ülkemizdeki bir realiteyi kabul etmek zorunda
yız; bu gecekonduyu yapan benim vatandaşımdır, bu 
vatandaş benim ülkemde yaşamaktadır, benim mille-
dmdir, o halde ben buna her türlü şekilde yardıma 
olmak zorundayım. Bizim bu kanunu ortaya koyuş 
felsefemiz ve çıkış noktamız budur. Yıllardır birik
miş meseleler var; dünün bugünün meselesi de de
ğil. Bu mesele o kadar girift bir mesele ki, matematik
sel bir sonuç verecek tarzda, iki kere iki dört eder 
gibi çözmek de kabil değil. Gayet tabiî, belli bir 
uygulamanın getirdiği tecrübeden istifadeyle yeni bir 
düzenleme yapmak ve meseleyi çözüm yoluna çok da
ha kısa sürede götürmek, gene söylediğim gibi, bu 
yeni tadilatın hazırlanışına esas teşkil etmiştir. 

Şimdi, hak sahibi olup da müracaat etmeyen va
tandaşımız için, maalesef biz yıkmayı gündeme geti
remedik, buna vicdanımız müsaade etmedi; fakat çe
şitli nedenlerden dolayı bu yeni getirdiğimiz altı ay
lık müracaat etme ve başvuru süresini de hesaba ka
tarak, «Bütün bu kolaylaştırıcı hükümlere rağmen 
vatandaşımız artık müracaat etmiyor, kendi hakkını 
aramıyorsa, biz gene de onun gecekondusunu, evini 
yıkmayalım; ama bu kanunun öngördüğü cezaları ve 
harçları beş misli artırarak, onu bir nevi, illâki bu' 
haktan istifade etsin diye zorlayalım» dedik. 

Ayrıca, yeminli teknik özel bürolara ve konuyu 
sonuçlandıracak ilgili idarelere; yani belediye, Hazine, 
özel idare ve vakıflara, konuyu en kısa süre içerisin
de sonuçlandırmaları için bazı sınırlamalar getirdik. 

Şimdi, meseleyi esas çözecek olan yeminli teknik 
özel bürolar değildir; buna bilhassa dikkatinizi çek
mek istiyorum. Yeminli özel teknik bürolar, belediye
lere veya valiliklere iki bin lira ödenerek bu kanun
dan istifade için yapılmış olan müracaatların bir ne
vi tespit ve değerlendirmelerini yaparak, dosyayı te
kemmül ettirir ve ilgili idarelere bunu sonuçlandır
ması için iletir. Biz de, uygulamadan aldığımız inti-
baa ve tecrübelere göre bu konuda sınırlamalar ge
tirdik. İnancımız, bu koyduğumuz sınırlamalar içeri
sinde bu konular çözülecektir. 

Gene, bizim o zaman ortaya koyduğumuz bir fel
sefenin gereği olarak, 2981 sayılı Kanunun 8 inci 
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maddesinde belirtilen, «Bu tespit kapsamına, temel 
inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları dökülmüş 
olmak şartıyla inşaatına başlanmış tüm yapılar dahil-
dir» diye koymuşuz zaten. Yani bu, yeni ortaya konan 
bir hüküm değil; ama burada maalesef uygulayıcılar 
yanlış bir yorumlama yapmışlar, bunu sanki muha
faza edilecek bir yapı gibi kabul etmişler ve öyle de 
bırakmışlar. Bunu hem kabul ediyorsunuz, hem de o 
vaziyette, muhafaza edilecek bir şey diye bırakıyor
sunuz. Bu şekilde muhafaza etmek mümkün değil ki. 
Biz bu hükmü koyarken, bu şekilde başlamış binanın 
veya binaların kendi katı içerisinde bitirilebileceği 
hükmünü koymuştuk. Bu, maalesef yanlış anlaşıldığı 
için, bunu burada açtık ve kendi katı içerisinde biti-
rebileceği hükmünü, ruhsat ve iskâna bağlanabileceği 
hükmünü getirdik; buna, kolonları atılmış olma şaftını 
da dahil ettik. 

Ayrıca, bu kanunun uygulamasıyla ilgili, «400 
metrekareden fazla arsa tahsis edilemeyeceği» hük
münü de getirdik. Bu 400 metrekarelerin oluşturul
ması bir ıslah imâr planı neticesi olmaktadır. Plan 
yaparken de, cetveli gönyeyi koyup, her tarafı 400 
metrekare diye ölçmek ve ona göre bir planlama 
yapmak, hele ıslah - imar planı gibi fiilî durum da 
göz önüne alınarak yapılacak bir plan için mümkün 
değil. Biz, öncelikle bu fazlalıkları, sosyal ihtiyaçları 
için, sosyal donatı alanları için kullanmayı öngördük; 
fakat planlama gereği, 400 metrekarenin üzerinde çı
kan parselasyonları da hak sahibine rayiç bedel üze
rinden satmayı öngördük; bu şekilde de daha elastiki 
bir çözüm getirmiş olduk. 

Ayrıca, «Tapu tahsis belgesi, tapu tahsis belgesi» 
diye söylenip durdunuz. Tapu tahsis belgesinin, bize 
ve kanunlara göre, tapudan hiçbir, farkı yoktur. Bir 
tapu neyi ifade ©diyor ise, bu kanuna ve bize göre, 
tapu tahsis belgesi de aynı şeyi ifade etmektedir. Yal
nız, ıslah imar planları yapılmadan, parselasyon du
rumları belli olmadan vatandaşa müstakil tapu ver
mek kabil olmadığından, ıslah - imar planları yapıl
dıktan sonra verilecek tapuya esas teşkil edecek tarzda 
tapu tahsis belgesi vermeyi öngördük. Hatta, bu 
yeni getirdiğimiz tadilatla biraz daha ileriye gidiyo
ruz ve 2613 sayılı Tapu Tahriri Kanunu ve 766 sayılı 
Tapulama Kanunu çerçevesi içerisinde de, vatandaşı
mıza, tapu tahsis belgesi dahi vermeden, direkt hisseli 
tapu verme imkânımız mevcuttur. 

Ayrıca, bu kanunla getirdiğimiz hükümler arasın
da, gene uygulamada birtakım ihtilaflar yaratan - yan
lış yorumlardan kaynaklanan - daha evvel kat irti
fakı tesis edilmiş binalarda bu kanun hükümlerinden' 

istifade ile yeni bağımsız bölüm doğuyor ise, bu ye
ni doğan bağımsız bölümün veya bölümlerin kat irti
fakına dönüştürülmesi mevzuu vardı. Bu husustaki 
çözücü mahiyette yetkileri de, eldeki verilere dayalı 
olarak, sulh niahkemelerine bıraktık. Sulh mahkeme
leri, bu kanunda yazık şartlar çerçevesi içerisinde bu 
konuyu, bu hükmü neticeye bağlamış olacaktır. 
. Gene kanunla getirdiğimiz en önemli hükümler

den bir tanesi de, özellikle, bundan evvel vuku bul
muş, yapılaşma amacıyla özel parselasyon halinde par
sellenip vatandaşa satılmış olan hisseli araziler ve ar
salarla ilgili hükümdür. Şimdi, ıslah imar planı, açıkça 
söylemek gerekiyor ise, literatürde ifadesini bulan bir 
plan anlayışı değildir. Biz, mevcut çerçeve içerisinde 
bu konuyu böyle bir planla çözeceğimizi düşündük; 
bunun başka çaresi de yoktu ve ıslah - imar planları 
daha ziyade fiilî durumlar göz önüne alınarak yapıla
bilir» hükmü ile bağladık. Fakat inancımız odur ki, 
biz, yapılaşma amacıyla vatandaşın önüne bütün ko
laylıkları serdiğimiz takdirde, vatandaş, gecekondu ve 
kaçak yapı yapmaz ve gene inancımız odur ki, bu 
tür gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmanın temelinde, 
bundan evvelki imarla ilgili kanunların ve mevzuatın 
yetersiz oluşu ve vatandaşımızın ihtiyaçlarının gerisin
de kalması neden olmuştur. 

Biz, 10 Kasım 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 
sayılı İmar Kanunuyla vatandaşımıza bu konuda bir 
sürü kolaylıklar ve yenilikler getirdik, birçok uygula
maları merkezden alıp mahalline, mahallî idarelere 
verdik; fakat kabul etmek ve takdir etmek gerekir 
ki, mahallî idarelerin bu işe süratle adaptasyonu o 
kadar kolay değildir. 

Ayrıca bu konuda ülkemizin bu arada birikmiş 
çok büyük ihtiyaçları da vardır. Bu, belli oranda 
bir gecekondulaşmayı da tabiî olarak gündeme getir
miştir. 

işte biz, bu gecekondu tehdidi altında olan ve ge
nellikle de özel parselasyona dayalı olan arsa ve ara
zilerde yeni bir anlayış ve yeni bir tarifle, ıslah - imar 
planları yaparak, burada o şekilde vatandaşımıza hiz
met etmek, ruhsat ve iskân vermek emel ve düşünce
sindeyiz. Bunun da şartlarını, gerek kanunda; gerek 
yönetmelikte en iyi şekilde koyacağız. 

Ayrıca, gene biz, 2981 sayılı Kanunu alırken çok 
geniş yakınmalara ve şikâyetlere konu olan ecri mi
sil ve arsa kullanma bedellerini, bu getirdiğimiz yeni 
tadille tamamen ortadan kaldırıyoruz. Hatta, bu za
mana kadar tahakkuk ettirilmiş ve tahsil edilmiş olan
ları da, vatandaştan bu konuyla ilgili tahsil edecek 
olduğumuz arsa bedellerine mahsup etmekteyiz. 
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Gene, sıkıntı içerisinde olan fakir - fukara vatan
daşımıza, bu kanun teklifiyle getirdiğimiz hükme göre, 
bir kat ve bir bağımsız bölümden ibaret olmak kaydı 
ve şartıyla, hiçbir şekilde bina inşaat harcı, ekli cetvele 
göre tahakkuk edecek ilave harç ve ceza almayaca
ğız. 

Şimdi, arkadaşlarımızın bir konudaki tenkitleri 
de, «2981 sayılı Kanun 23 maddeden ibarettir, siz 
15 madde daha ilave ediyorsunuz; bu kanun tama
men değişiyor» gibi bir noktadan kaynaklanmaktadır. 
Burada dikkat ettinizse ve bu kanunu alıp madde
leriyle okuduysanız, maddeler, sadece 2981 sayılı Ka
nundaki maddelere ilaveler ve onların bir kısım deği
şiklikleri ile ilgilidir; yani madde sayısı itibariyle, ke
sinlikle bir artış sözkonusu değildir; sadece, daha iyi 
uygulanabilir, daha kısa süre içerisinde netice alına
bilir hükümler haline getirilmişlerdir. 

Bazı arkadaşlarımızın da öğrenmek istedikleri ra
kamsal, sayısal talepleri olmuştur. Zannediyorum, bu 
konuda sayın bakanımız konuşurken, sayısal birta
kım rakamları daha sağlıklı olarak size aktarma im
kânını bulacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Özdemir, toparlamanızı rica 
edeceğim. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (Devamla) — Gerekirse, kanunun maddele
rine geçildiğinde, maddeler üzerinde konuşmalar ya
pılırken de diğer bazı konulan açıklığa kavuşturma
mız imkân dahilinde olabilir. 

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Biz, fev
kalade yapıcıyız. Bu kanunla, yapıcı olduğumuzu, 
gerçekten işi bilen ve bitiren kimseler olduğumuzu bir 
kere daha ortaya koyduk; ama sizler de, sadece yıkıcı 
olduğunuzu bu vesileyle ortaya koymuş oldunuz... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — tş bitiricisiniz. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Milletin işini bitirdiniz. 
(BAYINDIRLIK, UMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE
MİR (Devamla) — IBunu 'burada bizler izledik, ya
rın bütün ülkedeki vatandaşlarımız, bu konuıdla ne 
kaıdar yıkıcı bir faaliyet içerisinde olduğunuzu gayet 
yatından izleyeceklerdir. 

ÖMER KUŞHAN <Kars) — Sizin, 'işlerini bitir
diğinizden belli olacaktır zaten. 

(BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE
MİR (Devamla) — Biz bu konudaki takdiri sayın 
vatandaşilarımıza bırakıyoruz. 
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Hepinize saygı ve hürmetler sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bayındırlık ve 
İskan Bakanı, buyurun. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan, aynı şey
leri mi dinleyeceğiz?. 

.BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY ^İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
miü'Ot'velkilleri; 'İmar Affı 'Kanununu görüşüyoruz. Ye
di değerli arkadaşımız bu kanun hakkında tatbikatı iz
leyerek, tatbikatı yapan bakanlık olarak bizden de 
bilgiler alarak ve tat'bikatı yapan belediyelerden de 
bifg'ler alarak ve kanunun tatbikatında işin hızını ke
sen birtakım detayların tespitini yaparak, problemin 
Çözümünü sağlamaya matuf bir teklif getirmişlerdir. 

SALİM EREL ((Konya) — (Sayın Bakan, yedi de
ğil, sekiz arkadaş. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Evet sekiz arkadaşını, 
teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Dokuz veyahut da on olmasının öne
mi var mı da müdahale ediyorsunuz efendim?. 

SALİM EREL '(Konya) — Sayın Bakanın ifade
leri bu rakam gibi doğru olacak da, onun için söy
lüyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Teşekkür öderim. 

Simidi, burada yapılan konuşmaları takip ettim; 
2805 sayılı Kanun ile 2981 sayılı Kanunun mukaye
sesi yapıldı. Bu ımukayeseye Anavatan Partisi Gru
bu adına konuşan arka'daşıımız bir mertebede cevap 
verdi. 

«2805 sayılı Kanun, 2981 sayılı Kanuna nazaran 
esas itibariyle problemi çözmede zaman bakımından 
çok büyük b!ir fark 'gösterir.» dediler; buralda hesabını 
da kabaca söylediler ki, bu hesapda aslında doğru
dur. Hatta bu hesap, 2805 sayılı Kanunun lehine de 
yapılmıştır; eğer 2805 ile biz gecekondu ve kaçak ya
pılar problemini çözmeye çalışsaydık, 18 seneden de 
daha uzun bir süreye ihtiyacımız olurdu. O zamana 
kadar da kim öle, kim kala. 

Muhterem arkadaşlarım, 'gerek hükümetin, gerek 
bu yüce Meclislimizin asıl (işi, vatandaşımızın proble
mini çözmektir. Vatandaşımız bir meseleyle karşı kar
şıyadır. Bu mesele, şehirleşme, sosyal yapıdaki de
ğişme, şehirlerde yüzde 6'ya varan yıllık nüfus artış
ları ve 'bunun getirdiği birtakım problemlerdir. Bu 
problemlere çözüm arıyoruz. Sayın arkadaşımız, 
«2805 sayılı Kanun, oya gljbi işlenmiş bir kanundur» 
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dedi, Talmam, doğrudur, oya gibi işlenmişti Ve oya 
gi'biydi; ama 'başka işede yaramıyordu. Biz 'bunu de
ğiştirdik; 2805% yerine, 2981 'i getirince, birtakım 
pratik çözümlere 'birdenbire gittik. 

Şimdi ne olmuştur? 2805 sayıllı Kanun, aşağı yu
karı 'bir senelii'k tatbikat görmüş bir 'kanundu; 1 mil
yon 100 'b!in müracaat yapılmıştı; -ki, çok sert 'bir 'ka
nundu- fakat vatandaş korkmuştu o kanun karşısında, 
müracaat yapmamıştı, sinmişti. 2981 sayılı Kanun çı
kınca, 650 bin daha müracaat oldu; toplam müracaat 
sayısı 1 milyon 750 bine çıktı. 

Şimdi, Türkiye'de kaç tane geedkondü var, kaç 
tane kaçak yapı var?. Bunun hakkında en fazla bilgi 
sahibi olması gereken 'bakanlık, Bayındırlık ve iskân 
Bakanlığıdır; 'bu konuya eskiden İmar İskân Bakan
lığı ibakıyordiu ve sayın arkadaşımız orada görevliy
di. Ciddî 'blir tahmin yoktur, ciddî bir sayım yoktur, 
söylenen rakamlar 'birtakım rakamlardır, herkes ken
disine göre söylüyor; ama 'bugün elimizde 1 milyon 
750 bin müracaat vardır, 'bu kesindir. 

Şimdi, eğer Türkiye'de bu durumda olan 2 milyon 
ise, demek ki 'bunun yüzde 85%i kapsamış bu kanun; 
çok başarılı bir kanun demektir. Bir memleketteki 
problemin yüzde 85%i eğer bu kısa süre içinde kap-
sayabilmişse, çok başarılıdır. Şu olmuştur; 2805 sayı
lı Kanun, vatandaşı suçluluk damgasından kurtarma-
mıştır, aksine, sindirmiştir; 2981 sayılı Kanun suç
luluk damgasını üstünden kaldırmıştır. O vatandaşı
mız aslında suçlu değildir. Gerçek budur ve bu ya
nıyla 2981 sayılı Kanun, yüzde yüz amacına ulaşmış 
bir kanundur; bunu kimse inkâr edemez. 

Tabiî, bu tenkitlerle ilgili olarak şunu da bu arada 
söylemek'istiyorum: Biz bu 2981 sayılı Kanunu ha
zırladığımız sıralarda, kapatılan İmar ve îskân Ba
kanlığının Planlama İmar Genel Müdürlüğü bize bil
gi veriyordu; diyordu ki, «Türkiye'de 1 700 belediye 
var, bu 1 700 belediyenin 1 691'inin imar planı var.» 
Bu bilgi muvacehesinde biz diyorduk ki, «Tamam, o 
zaman, demek ki sadece bu gecekondu bölgelerinin 
ihtiyacı olan haritaları yapmak suretiyle bu işi kısa 
zamanda bitiririz.» Ama bu işe başladıktan sonra, 
İmar Affı Kanununun tatbikatına iyice girdikten son
ra ne görüyoruz? Saym arkadaşlarım, bakıyoruz ki, 
İstanbul'un bugün kapladığı alanın yüzde 80'inin ha
ritası yok. Nerede plan; harita yok. Ankara aynı, İz
mir aynı, Bursa aynı, Adana aynı... Adana'nın 72 ma
hallesi var, sadece 6 mahallesinin planı var; gerisinin 
ne haritası, ne planı, ne de hesabı var. Durum bu
dur. İki senedir İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve An- j 
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kara'nın haritaları alınmaktadır. Bir şehrin halihazır 
haritasının alınması en zor işlerden biridir ve bu ha
ritalar da bitmek üzeredir. O zaman göreceksiniz, ta
puda patlama olacaktır. 

Şimdi bakın, burada ve komisyonda arkadaşları
mız söylediler; ama maalesef ben İstanbul'daki meş
guliyetim sebebiyle komisyon çalışmalarına katıla
madım. 31 Mart itibariyle, 255 bin 300 tapu tahsis 
belgesi verilmiş - Bü rakamlar tapu idaremizin resmî 
rakamlarıdır - ayrıca 49 bin 388 adet de bilfiil tapu 
verilmiştir. Bunlar, haritası bulunmayan, harita sıkın
tısı çok çekilmiş olan şartlarda verilmiştir. Şimdi bu 
haritalar da tamamlanmak üzeredir ve o zaman müra
caat sayısı kadar tapu da verilecektir - tabiî bunlar 
gecekondulara verilecektir, çünkü öbürlerinin zaten 
tapusu vardır. - Onun için bu kanun hakkında, «Efen
dim biz zaten demiştik başarılı da olamazdı» diyor
sunuz. Aslında, dememiştiniz ya... Böyle bir öneri ge
tirmemiştiniz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Tutanaklar bu
rada Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Hayır efendim, öneri
lerinizin hepsi de biliniyor. 

Şimdi, öyle de dememiştiniz; ama bu kanun, ba
şarılı olmuş bir kanundur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Niye tadil ediyor
sunuz o zaman Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Ediyoruz, çünkü... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Maksadınız Bo-
ğaz'ı satmak» 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, şimdi biraz müsaade buyurunuz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
merciidir. Biz, problemleri milletimizle beraber yaşı
yoruz. O problemlere kanun çıkartmak suretiyle çö
züm bulabileceğimizi anladığımız takdirde, elbette 
Meclise geliriz ve buradan kanun çıkarırız. Sizlerin 
dediğinizin tam aksine, merciimiz burasıdır beyler. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

İSA VARDAL (Zonguldak) — İşinize geldiği za
man Meclise geliyorsunuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Şimdi, kanun teklifi
nin maddelerine dikkat ederseniz, maddelerde bu de
ğişiklikleri neden getirdiğimizin sebeplerini görürsü
nüz. 
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Tatbikatta ya ormana takılmışızdır, ya vakfa ta
kılmışızdır; vakıf kanunlarına göre bir tabiri «Vakfın 
malı olan mülk» diyeceğimize «Vakfın hüküm ve ta
sarrufunda olan» dediğimiz takdirde çözüleceğini gör
müşüzdür, onu düzeltmek için gelmişizdir. Orman Ka
nununun ya da Anayasanın ormanla ilgili maddele
rinin burada zikrine ihtiyaç duymuşuzdur, o yüzden 
gelmişizdir, aslı değişmemektedir. Maddelerin tatbi
katta, bürokrasi içerisinde düşündüğümüz şekilde tat
bikatında zorluklar olduğu noktalarda gelmiştir; ama 
bu teklifi doğru okumak lazımdır. 

Bu teknik konularda, sayın arkadaşım da cevap
lar verdi. Burada, esas itibariyle, müessif olan konuş
mayı cevaplamak istiyorum : 

Sayın arkadaşlarım, buraya, bu kürsüye çıkacak
sınız; konuşulan kanunun konusu ne olursa olsun, 
milletin bekleyen problemi ne olursa olsun, kanun ne
ye çözüm getirmeye çalışırsa çalışsın; bir tarafa bıra
kacaksınız, müzakere etmeyeceksiniz; malum bir pla
ğı burada koyacaksınız, içinizdeki bütün hıncı döke
ceksiniz... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Doğruları da söy
leyeceksiniz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — ... buna da «muhale
fet» diyeceksiniz. «İktidar önerilerimizi nazarı itibara 
almıyor. - Meydanlarda, televizyonlarda çıkıp - kanun
ları inceleyemiyoruz, vakit vermiyorlar» diyeceksiniz, 
zamanınızı da bu türlü lafları burada etmek için har
cayacaksınız. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Boğazları sat
tırmayacağız diye o sözleri söyledik. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Bu Meclisin, bu mem
leketin, bu milletin bütün değerlerine buradan ağız 
dolusu laf söyleyeceksiniz, bütün değerleri yıkmaya 
çalışacaksınız; ne hükümet, ne Başbakan, ne Meclis 
Başkanı, ne Cumhurbaşkanı, ne kanun ve ne Anaya
sa bırakacaksınız, buna da muhalefet diyeceksiniz. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sen avukat mısın 
Sayın Bakan, onların avukatı mısın? (ANAP sırala
rından gürültüler) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Konuşma dinle. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Kanun çıktıktan sonra 
da milletin karşısına geçeceksiniz «Aman bu tapu tah
sis belgesi hiçbir şey değildir, sakın itibar etmeyin, 
müracaat etmeyin» diyeceksiniz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yapmayın Sayın 
Bakan, hiçbir yerde bu söz söylenmemiştir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Öyle mi? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) —. ispat et. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — İspat ederim. 

Millete sadece yarar getirecek olan tapu tahsis bel
gelerini almaması ve bu konuda müracaat etmeme
leri için meydanlarda, kongrelerde, basında her türlü 
tehdidi yapacaksınız, tezviri yapacaksınız, halkı kan
dıracaksınız, gelip müracaat etmemeye teşvik edecek
siniz, sonra da «Kanun başarılı olmadı» diyeceksi
niz. 

Efendim, müracaat eden vatandaşlarımızdan 250 
bini tapu tahsis belgesi almıştır. Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürümüz de buradadır; tapu tahsis belgesi res
mî bir evraktır, onların itibar ettiği bir evraktır, ta
puya tescil edilmektedir ve ıslah imar planı yapıldık
tan sonra, tapu tahsis belgesine göre tapusunu ala
caktır. Bu kesindir. Bunu biz böyle söylediğimiz hal
de, kanunda böyle yazılı olduğu halde, meydanlarda, 
gazetelerde «efendim sakın itibar etmeyin» diye halkı 
tereddüde sevk etmişsinizdir ve altı ay içinde müra
caat etmemesini sağlamışsınızdır. Efendim biz, müra
caatlar az olduğu için süreyi daha uzatalım diyorsak, 
bunlar idarî meselelerdir; ben süreyi çok hesaplı uza
tırım. Bugün o vatandaşlarımıza yeniden süre getiri
yoruz ve diyoruz ki - her yerde de söyleyeceğiz onu -
«Bakın sizi o zaman kandırdılar, bu sefer kanmayın, 
müracaatınızı yapın» diyeceğiz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Evet, bunun vebalini siz ta
şıyorsunuz; o günkü gazetelere bakıldığı zaman an
laşılacaktır. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan, vatanda
şın kandırılabileceğini kabul ediyor musunuz? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — İktidar bizmi-
yiz ki bize böyle diyorsunuz? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, 650 bin kişi 
müracaat etmiştir; kaç kişinin daha müracaat edebi
leceğini ne siz biliyorsunuz, ne ben biliyorum. Eğer 
varsa - ki sizler söylüyorsunuz var diye - onlar da 
müracaat edecektir. 

. MEHMET ÜNER (Kayseri) — Yoksa niye çıka
rıyorsunuz Sayın Bakan? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 
bakan «bir, birbuçuk milyon» dedi. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Çıkarmamızın (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, karşılıklı konuşmaya
lım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın bakan objektif konuşsun. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Konuşmayı iyi dinleyin. 
(SHP sıralarından güdültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

SALİM EREL (Konya) — Vatandaşın kandırıla-
bileceğini resmen ilan ettiniz buradan. Demek ki va
tandaş kandırılabiliyor. (Gürültüler) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Elbette propaganda di
ye, bugün herkesin kabul ettiği, bir şey var, siz onu 
yaptınız; ama onun vebali sizin sırtınızdadır, söyle
yenler bellidir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, o pro-
ganda değil, gerçeklerdi. Vebalin kime ait olduğunu 
tarih yazacaktır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Bakan, 
hükümet o zaman acz içindeydi ve şimdi de acz için
dedir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Çok değerli arkadaş
larım. şimdi bu teklif sayın heyetinize, milletin prob
lemi incelenerek, milletin problemi gözlenerek, mil
letle beraber yaşanarak getirilmiş, komisyonca ince
lenmiş ve sizlerin tetkik ve tasvibinize, sunulmuştur. 

Kanunun şimdiye kadarki tatbikatı başarılıdır. Bu 
tatbikatı daha da başarılı hale getirmek, eksik kalan. 
yanlarını da tamamlamak için getirilmiştir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, so

ru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, maddeler esnasında soru 

sorulacaktır; o zaman sorarsınız. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Geneli üzerinde 

sormak istiyorum efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın bakanın konuşmasından sonra, geneli üzerinde so
ru sormak istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 
bakanın biraz evvelki konuşmasında grubumuza sa
taşma vardır; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, soru sormak is
teyenleri tespit edeyim. 

Sayın Vardal... 
Sayın Bayezit soru sormak istiyor musunuz? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, ben soru müessesesini işletmek gerektiğini 
arz ettim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa
yın bakanın konuşmasında grubumuza alenen satış-
ma vardır; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir kere talebiniz usule uy
gun değil. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Neden usule uygun 
değil Sayın Başkan? 

BAŞKAN — İkincisi, sayın bakan konuşmacıla
rın konuşmalarına cevap mahiyetinde karşılıklı ten
kitler, karşılıklı cevaplar mahiyetinde görüşlerini be
lirtmiştir. Bir sataşma yoktur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, «Kong
relerde tezviratınızla vatandaşı yanılttınız» demek gru
bumuza hakaret değil midir, meseleyi çarpıtmak de
ğil midir? (ANAP sıralarından «Doğru, doğru» ses
leri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Sayın 
hatiple Başkan konuşur, diğer arkadaşlar müdahale 
etmez. Lütfen efendim... Gerekirse hatibe ben cevap 
veririm. 

Sayın Vardal, buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, grup başkanvekilleri var

ken zatı âlinize böyle bir söz veremem bir, bir sataş
ma yok iki. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 
grup yönetim kurulu üyesiyim. İçtüzükte, grup baş-
kanvekili söz isteyecek diye bir husus yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, lütfen buyurun efen
dim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, lüt
fen usul konusunu halleder misiniz efendim? «Gru
ba sataşma vardır» deniyor; İçtüzüğün 60 inci mad
desine göre söz hakkımız vardır. Lütfen önce bu ko
nuyu karara bağlar mısınız? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kuşhan'a yetki ver
diyseniz bir diyeceğim yok. Yetki verdiğiniz takdir
de de bir sataşma olduğu kanaatinde değilim. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

— 245 — 



T. B. M. M. B : 108 21.5.1986 O : 3 

Sayın Vardal, buyurun. 
CAHJT TUTUM (Balıkesir) — Lütfen bu konuyu 

karara bağlayınız efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So

rum var efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Olmaz efendim. 
Sayın Başkan, bir dakika... (Gürültüler) 

Usul iddiası ile ileri sürülen konuda ısrar edildiği 
takdirde oylarsınız, halledersiniz; ama keyfî olarak 
yapamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim, ısrar ediyorsanız, o zaman 
kabul. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Israr ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Cahit Tutum, sataşma olduğu iddiasındadır 

ve konunun oylanmasını talep etmektedir: Sataşma 
olduğunu kabul edenler... Etmeyenler... Sataşma ol-
madığf kabul edilmiştir. (Gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Za
bıtlara geçti. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit'i de kaydettim. 
Başkaca soru soracak arkadaşımız?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul)— Maddeler üzerinde sual 
sorulur, tümünde değil. 

BAŞKAN — Genelde de sorabilirler efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın bakan müdahale etmesinler efen
dim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Bayezit, muhatabınız Başkanlıktır efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, hem Sayın Başbakana, hem sayın bakanlara 
İçtüzüğü öğretmekten bıktık. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
İki arkadaşımız söz istemiştir... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, so

rulana geçmeden evveli İçtüzüğümüz gereğince, sayın 
'bakan konuşmasını yapmadan, «son söz millet veki-
lünindir» ıhükmüne istinaden söz işitiyorum; bana söz 
veriniz efendim. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Vardal. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ta

lebimizi lütfen cevaplayınız. Son s'öz.mi'M'evekiinin-
dir. Sayın balkandan sonra... 

'BAŞKAN —, Buyurun Sayın Kuşhan. 

Sayın İsa Vardal, Sayın Bayezit soru istemin
de 'bulunmuşlardır, kendilerine söz vereceğim. Bu ve
sile iıle soru müessesesi de genel konuşma esnasında 
değedendiırErniş ve işaretlenmiş oluyor. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer millet vekilıleri; 'bugün sabahtan beri, gerçek
ten büyüık boyutlarda fazilet dersleri almaya başla
dık. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlaı;) 
Herhalde ıbu da, yeni bir geliştirilmeye çalışılan yön
tem olsa gerek. 

Gerçekleri söylemeyeceksiniz, çok muktedir ve iş 
'bitiren iktidarınızın 'hiçbir meselesini tenkit etmeye
ceksiniz, omlar ne derse ona bîaıt edeceksiniz, sayım 
'balkanların getirmiş olduğu şeyler Tanrı kelamıdır di
ye kabul edeceksiniz, iktidar kanadından ne geliyor
sa her şeye evet diyeceksiniz, oh ne âlâ memleket, 
ne güzel demokrasıi, ne güzel parlamenter sistem. 

Bugün, 'bunun özelli ilkle özlemli sergilendi sayın 
milletvekilleri. Biraz önce sayın balkanın burada yap
mış olduğu konuşma, -ifademi mazur görünüz, bugü
ne kadar kullanmadığımı bir şey ama- çok 'talihsiz bir 
konuşma. Bir sayın bakanın, bu kürsüden yapımama-
sı gereken bir konuşma. 'Hele ondan önce konuşma 
yapan sayın komisyon başkanının konuşması ise, 'bu
nun üzerine tüy diken, tuz, biber eken bir konuşma. 

Sayın milletvekilleri, gerçekleri çarpıtmaya hiç 
kimsenin gücü yetmez. Tutanaklar meydandadır. Bu 
Yasa burada görüşülürken, 'biz aımamuhalefet ve mu
halefet milletvekilleri olanak, bu Yasanın hangi nok
talarımın aksayacağını, 'bu Yasayı en kısa zamanda 
tadil edecek yasa teklifılenini niçin getireceğinizi ve 
burada neleri söyleyeoeğinlizi tutanaklara geçirttik, 
onlar vardır. Lütfeder eğer onları 'bir parça tetkik 
etme imkânını bulabilirseniz, 'takip ettiğimiz diğer 
işlerden veya peşimde koşturduğunuz diğer olaylar
dan ikendinizi ayırıp, gerçelk göreviniz olan teşriî gö
revinize biraz dönebilir ve buradaki görevllerin'izıi ya
pabilirseniz, bunların gerçeklerini o zaman görür
sünüz sayın milletvekiller'i. 

YAŞAR ALBAYRA'K (İstanbul) — Milletim olay
larına koşuyoruz Sayın Kusmam. 

ÖMER KUŞHAN (Davamla) — Sayım bakan bi
raz önce ifade ederken, ben oturduğum yerden 'ken
dilerine bir soru sordum. Çok arzu ettimk'i... (ANAP 
sımalarından gürültüler) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Hani muhale
fet nerede? 
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ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, siz <bk başkasının gözündeki çepele değil, 
kendi gözünüzdeki merteğe 'balkınız. 

- BAŞKAN — Sayın Özkök, Sayın Özkök... (Gü-
ıröMMer) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Neyin takibin-
deler. (Gürültüler) 

ÖMER 'KUŞHAN (Devamla) — 227 milletveki
liyle ekseriyeti! temsil ediyorsunuz, toplantıyı açamı
yorsunuz sayın iktidar.. Bugünkü size •verilmiş olan 
ders, tarihî derslerden bir tanesidir. (ANAP sıraların
dan «Ayıp, ayıp» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özkök... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Ben sizlin yeri

nizde olsam, 'herhalde zannediyorum ki, oturduğum 
yerde utancımdan konuşmazdım. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar, ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan... 
Sayın özkök, lütfen orta sıralarda oturun, taham

mül edemiyorsanız, lütfen arka sıraya geçin. Lütfen 
müdahale etmeyin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bazı gerçekleri, artık dillendirmenin zamanı 
gelJdiği kanaatini taşıyoruz. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Konuyla ne'alakası var, Sayın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bundan birkaç 
ay evvel yaptığım 'bir konuşmada, da belirMğilm gi
bi, iktidar olmak, parmak sayısına dayanmak sure
tiyle her şeyi halletmek dernek değildir. (ANAP sıra
larından gürültüler.) 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Ne hak
kında konuşuyor Sayın Başkan?, 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — İktidar olmanın 
insanlara, iktidar olmanın iktidar partisine, iktidar 
olmanın Başbakana, iktidar olmanın Bakanlar Ku
ruluna ve İktidar olmanın iktidarın her milletvekili
ne yüklediği vecîbeler vardır. Eğer, bunların idraki
ne varamaz ve dolayısıyla bunları idrak edip uygu
layamazsanız, muktedir olmanız parmak sayısının öte
sine geçmez ve o zaman da topluma inandırıcı olamaz
sınız. 

Nitekim, önümüzdeki seçimler ne zaman olursa ol
sun sayın milletvekilleri, 'burada söylediğimiz bu ger
çeklerin, Türkiye genelinde nasıl yankılanacağını ve 
sonucun nasıl istihsal edileceğini, ömrümüz olursa 
hep beraber göreceğiz. O zaman, tekrar bunları gö
rüşeceğiz ve konuşacağız. (ANAP sıralarından gürül
tüler.) 

I MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Sataşmayla 
I ne ilgisi var, Sayın Başkan?. (ANAP sıralarından gü-
I rültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Milletve-

1 killeri, biraz önce arz etmeye çalıştım; artık, bazı 
I gerçekleri söylemenin ve bazı gerçekleri gerçeik ve 
I geniş manada tartışmanın zamanı geldiği kanaatini 
I taşıyorum. (ANAP sıralarından gürültüler.) 
I Sayın bakan, biraz evvel burada konuşmasını ya-
I parken veya cevaplar verirken, kendisine hiç uygun 
I olmayan bir tarzda, ama mecbur okluğumuz için, bu 
I İçtüzüğün bize imkân vermemesi nedeniyle; normal 
I şekilde parlamentoyu çalıştıracak, yani, her parlamen-
I terin görevini.'tam manasıyla yapacağı Meclisi çalıştır-
[ ma imkânlarını • iktidar partisinin eliinden alacak veya 
I azaltacak olan 'bir İçtüzüğün, Meclis Başkanlığınca 
I bir türlü Meclis Gene! Kuruluna getirilip, görüşüle-
I meyi sinin sonuçlarından kaynaklanarak istemeyerek 
I de olsa yedilinizden müdahalelerle, biraz önce sayın 
I bakana ifade etmeye çalıştım. 

I Bugüne kadar verdiğimiz tapu tahsis beligeîerin-
I den önce, kurduğunuz yeminli büroları bugün kont-
I rol edebiliyor musunuz? Acaba kaç tanesi çalışıyor? 
I Kaç tanesinin kapısı açık?. Kaç tane yeminli büro 
I kaç kişiyi dolandırdı?- «Vatandaş, vatandaş» diye, 
I kendilerine biraz önce koruyucu melek edasıyla yak-. 
I lastiğiniz vatandaşlarımızı, 'hangi boyutlarda söydur-
I dunuz o yeminli bürolara?> Bunların faikında mısı-
I nız sayın milletvekilleri?. (ANAP sıralarından gürül-
I !:üıler, «Doğru değil» sesleri.) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Demogoji yap-
I masına müsaade ediyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ne 
t alakası var?. Yalan bunlar, yalan., 

,ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın mMetve-
I killeri, ne zaman gerçeği söylersek, mutlaka iktidar 
I kanadından esaslar gelmeye başlıyor. Biz, mulhale-
I fct milletvekilleri olarak gerçeği söylediğimizi veya 
I rie dereceye kadar gerçeği söylediğimizi, iktidar partli-
I sinin çıkarmış*olduğu seslerden anlıyoruz; artık bunu 
I iyiden iyiye belledik. Hele bu seslere Sayın Başbakan 
I ve sayın bakanların da iştiraki, sözümüzün, gerçeği ne 
I kadar ifade ettiğinin açık delili oluyor. (İ3HP sıraların-
I dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
I Sayın milletvekilleri, sayın bakana soruyorum : 
I Bugüne kadar, tapu tahsis beligesini almadan önce, 
I yc?m!"nli bürolara müracaat ettirdiğiniz vatandaşlardan 
I kaç tanesi yeminli bürolara parasını yatırdı; fakat on-
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lardan hizimet alamadı?. 'Bunun istatistiğini istüyorum 
'kendilerinden. Bugüne kadar açılmış olan yeminli 
bürolardan kaç tanesi faaliyetine devam ediyor, 'kaç 
tanesi, izlini kaybettirmek suretiyle, kaç milyon Mra 
dolandırdı vatandaşliardan ve kaç yüz bin kişi 'dolan
dırıldı? Bunların hesabını soruyorum, bunları isti
yorum sayın 'bakandan, 

Bir şeyi daha arz edeyim sayın milietvekill'eri : 
Buraya çıkıp da «'Ben falan komisyonun başkanı ola
rak filan şeyi şu şekilde düşünüyorum; ama slizin id
rakiniz buna varamaz» gibi süslü kelamlarla, mese
lenin anlatılmasının mümkün olmadığını, Türk Mil
letinin artık gerçekleri 'bildiğini, balansı zannettiği 
eşekarasının kendisini sokmasına fazla müsaade et
meyeceğini 'bilmenizi işiyorum. 

Hepinize saygılla-r sunuyorum' sayın milletvekilleri. 
(SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından «ayıp, 
ayıp» sesleri, gürültüler, sıra 'kapaklarına vurmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Vardal, buyurun sorunuzu so
run efendim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın bakan kürsüde konuşurken, 255 bin vatandaşa ta
pu tahsis belgesi verdiklerini ve bu tapu tahsis belge
lerinin, resmi 'belge olduğunu ifade ettiler. 

Tapu tahsis belgesi verilen vatandaşlara, ıslah 
imar planı yapıldıktan Sonra tapuları verilecekti. Ta
pu tahsis belgeleri, yeminli büroların yapmış olduk
ları çalışmalar karşılığı verilen bir belgedir. Islah imar 
planı yapıldıktan sonra, bu plan çerçevesinde bir de
ğişiklik olursa, yanli planların verdiği neticelerle, tapu 
tahsis belgesinde -yazılı neticeler birbirlerinden farklı 
olursa, uygulama nasıl olacaktır? O durumda tapu 
tahsis belgesinin resımî bir kıymeti kalacak mıdır, kal
mayacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GtRAY (İstanbul) — Efendim, bu sorunun 
kanunun geneliyle ilgili bir yanı olduğunu sanmıyo
rum. Bu sorunun maddelerde sorulması lazımdı. 

USA VARJDAL (Zonguldak) — Maddelerde tapu 
tahsis belgesi var mı Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Var efendim var, iyi bakarsa
nız var. 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
'SAFA GİRAY (İstanbul) — Kanunun geneliyle ilgisi 
yok, mamafih kısaca oevapîayayım. Gayet tabiî ki, 
tapu tahsis belgesinin hükmü o zaman da vardır. As
lında öyle bir uyumsuzluk olamaz. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Yapmayın Sayın 
Bakan, güldürmeyin insanı. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Son gülen iyi güler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, cevaplandırılmasını istediğim 3 sorum 
var. 

1. 'Kanunun yayımlandığı tarihten bugüne kadar 
yeminli bürolarda kaç dosya açılmıştır? Bu dosyalar
dan kaç tanesi, sonuçlanmıştır ve bu dosyalar için va
tandaş, yeminli bürolara toplam ne kadar para öde
miştir? 

2. Kaç tapu tahsis belgesi verilmiştir ve bu tapu 
tahsis belgelerinin .içinden -doğrudan doğruya tapu ve
rilenler değil- kaç tanesi tapuya çevrilmiştir? 

3. Bir gerçek ortada; hükümetin, değerli arkadaş
larımızın bu teklifine dört elle sarılması, belki de ha
zırlanışında birlikte olmalarının, ortaya koyduğu bir 
gerçek; 650 bin müracaat yapılmış sayın bakanın söy
lediğine göre. 

Yine -zabıtlarda mevcuttur, unutmuş olabilirler-. 
bir sayın bakan 1 , 5 - 2 milyon müracaatın olması 
gerektiğinden bahsetmişlerdi. Demek M aceleyle, bir 
mahallî seçim yatırımı olarak... 

BAŞKAN — Efendim 3 üncü sualinize geçin lüt
fen. 

M. TURAN BAYEZİT ('Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan sualime geliyorum efendim; konsantras
yonumu kaybediyorum, lütfen... 

Seçim yatırımı olarak aceleyle çıkarılan kanun fi
yasko ile neticelendi. O halde soruyorum : Sayın Baş
bakanın «İcraatın içinden» programında müteaddit 
propagandasına rağmen, acaba vatandaş -sureta, mu
halefettin propagandası demesinler, öbür propaganda 
daha kuvvetli çünkü- niçin gelip de bu konunun ken
dine verdiği imkândan yararlanmak istememiştir? Bu 
davranışı, vatandaşın hükümete güvensizliğinin bir 
işareti olarak kabul edilebilir mi? 

'BAŞKAN— Sayın Bakandan bu ilki suale cevap 
istiyorum; diğeri kürsüde cevaplandırdığınız hususlar
dır, lütfen. 

Buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Zatı âliniz lütfen kopya vermeyiniz. 
. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim «1,5 - 2 mil
yon müracaat olması lazım» sözü ile bugünkü duru
mumuz arasında hemen hemen hiç fark yoktur. Eğer 
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2981 'i tetikilk ederseniz; 2981 sayılı Kanun, 2805 sa
yılı Kanuna göre yapılmış müracaatları geçerli sayar 
ve onun üstüne gelecek müracaatlarla evvelki müra
caatlar arasında hiç fark yoktur. Bunların toplamı 
bugün 1 7501dir. 

Sözünü ettiğiniz bakan arkadaşımız 1,5 - 2 mil
yon demiş ise, demelk ki tanı ortalamasına oturtmuş; 
doğru söylemiş. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
öbür sorularım da var Sayın Başkan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Öbür ısorularınızı ce
vaplandırdığımı Sayın Başkan da söylediler. 

Kaç tane tapu tahsis belgesi verdiğimizi, kaç tane 
tapu verildiğini de söyledim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ondan kaç tanesi tapuya çevrilmiştir? önemli olan 
nokta bu Sayın Balkan. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

(Bir dakika efendim, artık bırakın da rahat rahat 
konuşalım. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bir dakika, anladım 
efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, lütfen nüansı anlatayım. 

BAŞKAN — Sualinizi anladım, sualinizi biliyo
rum efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Nedir, söyleyin? Neyi anladınız? 

BAŞKAN — Sayın Balkan, bu tapu tahsis belge
si verilenlerden tapuya çevrilenler kaç tanedir? Bunu 
soruyorlar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kaç tapu -tahsis belgesi tapuya çevrilmiştir? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA BİR AY (İstanlbul). — Bu suale ayrıca yazılı 
olarak cevap arz ederim-efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, 50 bin tapu ve
rilmiştir, 50 bin tapunun kaçı böyledir kaçı öyledir; 
bu ancak detayında bilinir. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan. 
Kanun .teklifinin tümü üzerindeki müzakereler 

tamamlanmıştır. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

21 .5 .1986 O : 3 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 2981 sayılı Kanunun 7 nci madde

sinin son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

Bu Kamunun Geçici 3 üncü maddesinde verilen sü
re içinde belediye veya valiliğe müracaat etmeyen ve
ya edip de Yeminli özel Teknik Bürolara başvurma
yan kişilere ait yapıların, belediye veya valiliklerce; 
elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri kayıtlar 
veya haritadan incelenerek, ayrıca mahallinde araştırı
larak tespit ve değerlendirme işlemleri tamamlanır. 
Ancak bu gibi hallerde 18 inoi maddeye göre alınacak 
harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen harç 
beş kat ve peşin olarak alınır. 

Yeminli özel Teknik Bürolar kendilerine intikal 
eden dosyaları en geç (3) ay içinde tespit ve değerlen
dirme işelımlerini bitirerek sonuçlandırılması için be
lediye, hazine, özel idare veya vakıflar idaresine tes
lim etmekle < ve bu idareler de, kendilerine İntikal ta
rihinden itibaren en geç (2) ay içinde işlemleri sonuç
landırmakta görevli ve sorumludurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyenler : Sayın Bayezit, Sayın Var-

dal, Sayın Sevinç. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, birinci fıkranın son cümlesi, vatan

daşı müracaata zorlama bakımından .bir müeyyide 
-taşıyor. Buna niçin lüzum hissedilmiştir? 

İkinci soru : Belediyelere ve il özel idarelerine bü-
vük bir kırtasiyecilik hizmeti yüklemektedir. Mevcut 
kadrolar bunu karşılamaya müsait midir, kadro terti
bi 'Ve kadro tedbiri alınmış mıdır? 

Üçüncü sorum : Son fıkra, yeminli teknik büroları 
ve mahallî idareleri, muayyen ,sürede bu işleri netice
lendirmekle görevlendiriyor ve sorumlu kılıyor. So
rumluluğun • müeyyidesi nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın komisyon. 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Bakandan soruyorum ve cevabını da bakandan rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMÜR (İstanbul) — Sayın Başkan, teklif sahibi ola
rak müsaade ederseniz bu konudaki bilgiyi biz vere
lim. 
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'BAŞKAN — Efendim, soru sahibi dilerse bakan
dan, dilerse komisyondan sorar; sayın hatip bakandan 
soruyorlar. 

(Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Maribul) _ Efendim, bu kanunla 
1981 yılından sonra ikindi bir müracaat imkânı geti
rilmiştir. Bu ikinci müracaat imkânını da kullanma
yıp, kaçak veya gecekondu durumunu muhafaza eden
ler -burada anlatıldığı şekilde- bilahara tespit edildiği 
takdirde, adalettin sağlanması için böyle bir zorlama 
'konmuştur. 

BAŞKAN — Bu işlemleri yapacak kadrolar mev
cut mudur, özel idareye ve ilgili müesseselere yük yük
lediğine göre? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY ,(fcsitanibul) — Gayet tabiî efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Gayet tabiî» nasıl? Muazzam bir bürokratik yük 
veriyorsunuz, bunun mevcut kadrolarla yapılma'sı 
mümkün değildir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, mevhum ra
kamlardan bahsdtmeıyellim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Büyük rakam bekliyorsunuz, ceza koyuyorsunuz. 

İBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (tsltanbul) — Hayır efendim, tam ak
sine çok küçük rakam bekliyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ne kadar beklıiyorsunuz? 

BAIŞKAN — Sayın Bakan bir de «Yeminli büro
ların bu vazifderi yapmamaları halinde müeyyidesi ne 
olacak?» dediler. 

İBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Kanunda bu bellidir; 
Memurin Mulhaikemat Kanununa tabidirler ve gereken 
işlemi savcılıklar ve vilayetler yapar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yeminli bürolar Memurin Mulhakematı Kanununa ta
bi değil. 

İBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Bu Kanunda yazılmış
tır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Değil efendim. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, buyurun. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, bi

raz önce Sayın Bayezit'in sormuş olduğu suali ben de 

aynen tekrarlamak mecburiyetinde kalıyorum. Zira 
vatandaşa, bu tasarıya göre müracaat etme tehdidi ge
tirilmektedir; çünkü harçlar beş katına kadar yüksel-
tiilmektedir. 

Şimdi, sayın bakana sormak istiyorum : Bütün 
bu tazyiklere rağmen acaba ne kadar müracaat bek
liyorlar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Şimdi efendim, demin 
de rakamları söyledim; 1 milyon 750 bin müracaat 
var. Bu 1 milyon 750 bin müracaatın 350 bini gece
kondu, 1 milyon 400 bini kaçak yapıdır, yani İmar 
Kanununa uygun olmayan yapılardır. 

Elimizde doğru bilinen herhangi bir sayım yok
tur, doğru bir tahmin de yoktur. Bu rakamın, çeşitli 
şekillerde yapılan tahminlere göre, toplam olarak 2 
milyon mertebesinde alabileceği ifade edilmektedir. 
Demek ki, muhtemelen 250 hin müracaat daha olabi
lir. Şimdi, bu 250 bin müracaata, bu kanun teklifi 
imkân vermektedir. 

'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakan cevap veriyorlardı, sözünü kesmeyiniz. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz «Ne kadar mü
racaat olabilir? dediniz, Sayın Bakan da, «250 bin ci
varında müracaat olabileceğini» beyan ettiler. 

İSA VARDAL {Zonguldak) — Niçin tehdit edi
liyor diye sormuştum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ ı(Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan soruyorum : «Yeminli özel teknik 
bürolar kendilerine intikal eden dosyaları en geç (3) 
ay içinde tespit ve değerlendirme işlemlerini bitire
rek sonuçlandırılması için...» diye madde devam edi
yor. Yeminli büroların, işi 3 ay evvel alıp almadık
larının tespiti nasıl yapılacaktır? Bunu merak ediyo
rum, açıklığa kavuşmasını işitiyorum. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY ('İstanbul) — Yeminli bürolar, noter
den 'tasdikli defteri olan ticaret erbabıdırlar ve ken
dilerine gelen gecekondu sahibiyle bir anlaşma yap-
maktadırlıar. Müracaat tarihi dolayısıyla bellidir. 

BAŞKAN — 'Madde üzerindeki 'müzakereler ta
mamlanmıştır. 

Önengeler vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte 'olduğumuz 444 sıra sayılı Yasa Tek

lifinin, madde l'in son fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Son Fıkra : 

Yeminli Özel Teknik 'Buralar kendilerine intikal 
eden dosyaları en geç (6) ay içinde tespit ve değer
lendirme işlemlerini »bitirerek 'sonuçlandırması için 
Ibelediye, hazine, özel idare veya vakıflar idaresine 
teslim etmekle ve Ibu idareler de, kendilerine intikal 
tarihinden itibaren en geç ı(6 ay) içinde işlemleri so
nuçlandırmakla görevli ve sorumludurlar. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Salim Erei 
Konya 

Neriman Eliğin 
Ankara 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

İlhan Dinçel 
Malatya 

'Münir 'Sevinç 
Eskişehir* 

Türkiye Büyük 'Millet Metlisi Başkanlığına 
Görüşülmekte 'dan 444 sıra sayılı Kanun Tekli

finin 1 inci maddesindeki ilk fıkranın aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Necat Bidem 
Mardin 

A. Ata Aksu 
Gaziantep 

İsmail Samban 
Ankara 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ütnal Yaşar 
Gaziantep 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

«Süresi içinde 'belediye veya valiliğe müracaat 
etmeyen veya edip de Yeminli özel Teknik Büro
lara başvurmayan kişilere ait yapıların, belediye ve
ya valiliklerce; elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya 
benzeri kayıtlar veya haritadan 'incelenerek, ayrıca 
ımalhallinde araştırılarak tespit ye değerlendirme iş
lemleri tamamlanır. Ancak Ibu gibi hallerde 18 inci 
maddeye göre alınacak harçlar ve ekli cetvele göre 
tahakkuk ettirilen harç (beş kat ve peşin olarak alı
nır.» 

Gerekçe : 
Kanun teklifinin yukarıda sözü edilen hükmünde 

Komisyonca yapılan değişiklikle «bu Kanunun ge
çici 3 üncü maddesinde verilen süre» ibaresi eklen
miştir. Ancak teklifin 1 inci maddesi 2981 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesine fıkra eklemekte olup ekle
nen Ibu fıkralar söz konusu kanunun hükümleri ola

cağından Komisyonun ilave ettiği bu ibare hatalı ol
duğundan metin yeniden yazılmıştır. 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 444 sıra sayılı kanun teklifi

nin i inci maddesinin birinci fıkrasının son satırın
daki cümlenin «ekli cetvele -göre (tahakkuk ettirilen 
harç, cetveldeki şekli ile ve peşin olarak alınır» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Diner 
Kayseri 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Coşkun Bayram 
Adana 

Seyfi Oktay 
Ankara 

IBAŞKİAN — Aykırılık derecesine göre ayrı ayrı 
okutup oylarınıza sunacağım : 

'Mardin Milletvekili M. Necat Bidem ve arka
daşlarının önergesi : 

«Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat et
meyen veya edip Yeminli özel Teknik Bürolara baş
vurmayan kişilere ait yapıların, belediye veya vali
liklerce; elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri 
kayıtlar veya haritadan incelenerek, ayrıca mahallin
de araştırılarak tespit ve değerlendirme /işlemleri ta
mamlanır. Ancak bu gibi hallerde 18 inci maddeye 
göre alınacak harçlar ve ekli cetvele göre (tahakkuk 
ettirilen harç beş kat ve peşin olarak alınır.» 

'BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

[BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DE'Mİ'R ((İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

'BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY ((İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

M. TURAN BAYEZÎT ((Kahramanmaraş) — Ko
misyon katılamaz Sayın Başkan. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR ((İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun ekseriyeti olmadığı için 
katılmamış kabul ediyoruz efendim. 

Hükümet katılıyor, komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve arkadaşla

rının önergesi: 
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Görüşülmekte olan 444 sıra sayılı kanun teklifi
nin 1 inci maddesinin ıbirinci fıkrasının son satırın
daki cümlenin ««Ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen 
harç, cetveldeki şekliyle ve peşin olarak alınır» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor mu? 
'BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BASKANÜ İBRAHİM ÖZ-
'DEMİR ^İstanbul) — 'Katılmıyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üner. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 2981 sayılı Yasa, -adından da 
anlaşılacağı üzere- imar ve gecekondu mevzuatına 
aykırı yapılara uygulanacak 'bazı işlemleri kapsamak-
ıtadır. Gecekondu mevzuatına aykırı yapılar, deyince, 
aklımıza (genellikle dar gelirli, gelir düzeyi çok düşük 
olan insanlarımıza ait olan yapılar akla gelmektedir. 
Hail Iböyle olunca, sosyal adalet anlayışından da ha
reket edecek olursak, bu yapıların sahiplerinden beş 
misli Iharç alınması kanaatımca uygun olmayacaktır. 
Önergeyi Ibu nedenle verdik. Eğer önergemiz kabul 
edilecek olursa, bu yapı sahiplerine 'beş misli değil 
de cetveldeki şdkliyie ceza tahakkuk ettirilmesi duru
mu söz ıkonusu olacaktır. 

Hepinize teşekkür ederim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza snuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi 'tekrar okutuyorum : 
Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka

daşlarının önergesi : 
Madde l'in son fıkrasının aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Son fıkra : 
Yeminli özel Teknik Bürolar kendilerine intikal 

eden dosyaları en geç '(6) ay içinde tespit ve değer
lendirme işlemlerini Ibitirerek sonuçlandırması için 
•belediye, hazine, özel idare veya vakıflar idaresine 
teslim etmekle ve 'bu idareler de, kendilerine intikal 
tarihinden itibaren en geç (6) ay içinde işlemleri so
nuçlandırmakla görevli ve sorumludurlar. 

(BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? ~ 

BAYINDIRLIK, UMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DBMİR (istanbul) —. Katılmıyoruz efendim. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hu önergemi, sayın ha
kanın veyahut da hu işle ilgisi olan çeşitli idarelerin 
lehinde vermiş oldum. Niye diyeceksiniz? 

Sayın bakanın rakamlardan pek haberi yok. Ko
misyonda 'bize izah ettiler, 2981 sayılı Kanun çıkın
caya kadar, yani 2805 sayılı Kanun sırasında 1 mil
yon 100 (bin 'tane kaçak yapı ve gecekondu için mü
racaat edilmiş. 2981 sayılı yasa çıktıktan sonra da, 
300 tein kaçak yapı ile 350 bin gecekondu için sa
hipleri müracaatlarını yapmış ve Ibu rakam toplam 
1 'milyon 750 hini bulmuş. Yine komisyonda ifade 
edildi, bundan sonra verilen tarihe kadar da müra
caat etmemiş olup, yeni müracaat eden global ola
rak 350 hin -gecekondu veya kaçak yapı, onu ifa
de etmediler- yapı sahibi daha var. Yani, toplam 
2 milyon 100 bin adet oluyor. Şimdi bu yasayı çı
karıyoruz ve mecburiyet koyuyoruz; bu 300 bin, 350 
bin veyahut da 400 bin vatandaş da müracaat ede
cek ve sonuçta müracaatçı 2 milyon 100 adet ola-

.cak. 

Şimdi tabiî vatandaş tapu bekliyor. Mekanizma
nın ne olduğunu (biliyorsunuz. Tahsis belgesi bu sis
temle hemen veriliyor. Sonra îbu yerlerin ıslah imar 
planları yapılıyor ve eğer o yerin asıl şehir imar pla
nı varsa ki, onu da tetkik etmek suretiyle, o vatan
daşın kaçak yaptığı veya gecekondu olarak yaptığı 
veyahut da ruhsatsız yapmış olduğu inşaatını yasal
laştırmak için, onun gerek ruhsatı ve gerekse de ge-
cekıondu ise tapusu 400 metre gibi ifraz edilip ve
riliyor. iBu şekilde vaitandaş tapu sahibi de oluyor; 
yani, yasallaşıyor, rahat ediyor. Kanun çıkalı iki se
ne üç ay oldu galiba, bunun ne kadarının da yapıl
dığı ortada, sonuç olarak 18-20 adet tapu verildiği 
ifade edildi, sayın balkanın bundan da haberi yok, 
söyleyemedi burada... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — 50 bin efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — 50 bin 
olsun. 

Şimdi sayın 'bakan en son cevap verirken dikkat 
ettinizse dedi ki, -Ben kulisteki dahilî TV yayının
dan dinledim- . «Arkadaşlar, Adana'da 87 tane ma
hallenin yedi tanesinin imar planı var, İstanbul 'öyle, 
İzmir öyle, Ankara öyle, bilmem neresi öyle...» Doğ-
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ru... Şimdi, sizin şu gün yüzde 10 nispetinde imar 
planı elinizde. Hazırlıklar yapılıyor deniliyor, bu ha
zırlıklar ne kadar süratli yapılırsa yapılsın, şuradaki 
koyduğunuz üç ay ve idarelere intikal ettikten sonra 
bunların -yani 2 milyon 100 bin adedin- iki ayda ne 
muamelesini tamamlayabilirsiniz, ne de vatandaşa ta
pusunu verebilirsiniz. 

Eğer, bu kanun 'teklifi seçim sloganı için getiril
mişse başka mesele; yök eğer bir iş yapacaksanız, 
idarei maslahatçılık yapmayacaksınız, iş bitiricilik 
vasfınızı gö-stereceksenlz, bu müddetler azdır. Ben 
istirham ediyorum, 'bu önerge muhalefetten geldi 
diye, 'lehinizde de olsa, illa «Katılmıyorum, katılmı
yorum»; veyahut da «Kabul edenler, kabul etmeyen
ler...»; olmaz böyle şey. Bu mekanizmayı böyle iş
letmeyin, istirham ediyorum. İmar planlarının l/10'ıı 
yapılmış olan bu memlekette, en iyi çalışma tarzıyla, 
hava fotoğraflarıyla, fotogremetre usulleriyle dahi 
imar planlarını on senede elde edemezsiniz. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY ((İstanbul) — Ediyoruz, ediyoruz, sen 
de şaşacaksın. 

HİLMİ NALİBANTÖĞLU {Devamla) — Siz çok 
becerikli ve çalışkan olun, çok seri iş yapın; ama beş 
seneden önce bitiremezsiniz. Ben size halta, her iki 
müddeti de bir sene olarak koyalım diyecektim... 

'BAŞKAN — Fikrinizi izah ettiniz Sayın Nalbant-
oğlu, toparlayın efendim. 

HİLİMII NALBANTOĞLU (Devamla) — Sanıyo
rum onu da reddedecektiniz. Onun için, bu müddet
leri lütfedin de -kendi lehinizedir- altı ay, altı ay 
kabul edin de, şu sayın bakanınız da size karşı mah
cup olmasın. Bize karşı yine olacaktır, biliyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

1 inci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : 'Kabul edenler... Etmeyenler... 
1 inci madde kabul edilmiştir. 

(M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) —• Sa
yın (Başkan, 101 kabul oyu var mıydı efendim? İtiraz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, onun usulü, üç seneden 
beri devamlı müzakere konusu yapılmış, Başkanlık 
Divanında karara varılmış, usul müzakeresi yapılmış, 
usul müzakereleri oylanmıştır. Bu itibarla, Başkan
lığın oylaması bu istikamettedir. İtirazınız varsa, açık 
oylama istersiniz, yaparız. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan teamül yaratıldı, tutanaklara geçti efen
dim. (Başkanlık Divanı kararı Genel Kurulda oylan-
madikça hüküm ifade etmez. 

(BAŞKAN -^ 2 nci malddeyi okutuyorum. 
M. TURAN (BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Lüt

fen çiğnemeyin İçtüzüğü efendim-

(BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum. 
M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Ka

bul için 101 oy, Anayasamn amir hükmüdür. Sayın 
Başkan, Anayasanın amir hükmüdür. Lütfen... Tea
mül yaratıldı... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 101 
oy var mı? 

BAŞKAN — Efendim, yoklama istersiniz, yok
lama istersiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yoklama istemiyoruz, o ayrı konu, o ayrı konu. 

BAŞKAN — Onun itiraz yolları onlardır efen
dim. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa- . 

yın Başkan, itiraz değil efendim. (SHP sıralarından 
sıra kapaklarına yunmalar) Lütfen... Anayasanın amir 
hükmüdür 101 oy, temaül teessüs etmiştir efendim. 

'BAŞKAN —>- Efendim, Başkanlık oylamış ve ek
seriyet... 

'M. TURAN (BAYEZtfT ı(Kalhramanmaraş) — 101 
oyu aramaya medbursunuz 'Sayın Başkanım. Anaya
sayı çiğnemeyin, Anayasanın amir hükmüdür. Zabıt
lara geçti... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Fazıla var, fazla. 

[BAŞKAN -?- 2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. -*- 2981 sayılı Kanunun 8 inci mad

desinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilm'iştir. 

(Bu tespit kapsamına, temdi inşaatı tamamlanmış 
veya sömel betonları' dökülmüş olmak kaydı ile ha
zine» belediye, il özel idarelerine ait veya vakıflar ge
nel müdürlüğünün idare etmekte olduğu arsa veya 
arazilerdeki inşaatına Kanunun 14 üncü maddesinin 
ı(f) fıkrasındaki tarihlerden önce başlanmış ımesken, 
kısmen işyeri ve konut olarak kullanılan veya evvel
ce konut olarak kullanılıp sonra işyerine çevrilen ge
cekondular ile imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine 
aykırı tüm yapılar dahildir. 
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Değerlendirme ıbelıgesi, 4 üncü maddede 'bahsi ge
çen 'tasnif durumunu, yapının 'bu Kanunun 18 inci 
maddesine göre hesaplanacak bina inşaat ve iskân 
harcını ve hu Kanuna göre hesaplanacak munzam 
harcını, fennî sorumluluğunu üstlenilmiş röleve pla
nını kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan veya Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda 
yapılmış yapılar için İbu Kanunda belirtilen esaslara 
©öre tespit edilecek arsa bedelini ihtiva edecek şekil
de Bayındırlık ve iskân Bakanlığı tarafından hazır
lanmış formun doldurulmasıyla elde edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ÜLKÜ SIÖYUEMEZOĞLU «(Kahramanmaraş) — 

ISoru soracağım Sayın Başkan. 
»BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, soru sormak 

istemektedir. (Başka soru sormak isteyen arkadaşı-
rcıız?.. Yok. . 

(Buyursunlar Sayın Söylemez/oğlu. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU ((Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sorularımın cevaplarını sayın komis
yon başkanından rica ediyorum..2981 sayılı Kanunun 
8 inci maddesinin ikinci fıkrasını değiştiren teklifin 
2 nci maddesinin birinci fıkrasında, niçin «mesken, 
kısmen işyeri ve konut olarak kullanılan veya evvelce 
konut.olarak kullanılıp sonra işyerine çevrilen gece
kondular» diye böyle bir tasnif getirilmiştir? Peki, 
önce işyeri olarak yapılıp, sonra konut olarak kulla
nılan yapılar hariç mi olacak? Yani, böyle bir tas
nife gittiğiniz zaman, (böyle 'bir sıralama var ise, hiç
bir şeyin dışında kalmaması gerekir. Sadece niye «Ge
cekondular» denmedi de (böyle tariflere 'gidildi; onu 
anlayamadığım için, hu hususun izahını rica ediyo
rum. Bu şekliyle olursa, birtakım gecekondular, du
rup dururken ibu hükmün dışında (kalır. 

-İkinci sorum da, «Bu kanunda belirtilen esaslara 
göre tespit edilecek arsa (bedeli» deniyor. Bu kanun 
teklifinin neresinde, arsa Ibedelini tespit eden hüküm 
vardır? 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
(BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR '(İstanbul) — Sayın (Başkan, Sayın Söylemez-
oğlu'nun sorduğu sorulara müsaadenizle cevap ver
mek istiyorum. 

Bu kanun teklifi, geneli itibariyle gecekonduları, 
mevzuata aykırı yapıları, ruhsat ve eklerine aykırı 
yapıları kapsamaktadır; yani teklifin kapsamı içeri
sine yalnız gecekondular girmemektedir. 

21.5.1986 O : 3 

Ayrıca, «'Mesken ve kısmen işyeri olarak» ifa
desini getirmekle, (bundan evvelki uygulamadaki -"ge
ne üzerine basarak ifade edeceğim- yanlış yorumla
madan kaynaklanan ihir hatayı ortadan kaldırmış olu
yoruz; çünkü İbu- manada yapılmış meskenlerin, ge
cekonduların altında küçük küçük dükkânlar .işyer
leri vardır; (bunlar manavdır, kasaptır vesairedir. Bu 
kanun sırf meskeni içine almakta, meskeni kapsa
maktadır diye, bunlara uygulama yapmamıştır ilgili 
idareler. (O yüzden hu açıklığı getirme ihtiyâcını duy
duk. Önce mesken olup da sonra işyeri olan, gene 
çok sayıda İbu kanun hükmünden istifade etmesi ge
reken yerler vardır; fakat bunlara da işyeridir diye 
sonradan bulunduğu yerin özellikleri dolayısıyla, o 
mevkiin ibir iş, bir ticaret merkezi haline gelişi (dola
yısıyla nitelik değiştiren yerler hususunda Ibir açık
lık getirdik. Asılında önce işyeri olup, sonra mesken 
olan İbu fcalbil yerler yoktur. Mesken olan zaten alı
yor, yukarıda onu açıklığa kavuşturduk. 

İkinci sorunuza cevap veriyorum. Tespit edilen 
'bedel, belirtilen 'bedel vatandaşın beyanına dayalı . 
'bedeldir. Ancak idare ister ise, kamulaştırma kanu
nu hükümlerine göre 'bedel tespiti yaptırılabilir. 
2981 sayılı Kanunda vatandaşın beyanı esas tutul
muştu, 'burada da yine aynı usul vardır; fakat beyan 
edilen değerle rayiç. değer arasında büyük (bir fark 
çıkar ise, bu durumun bir ceza ile cezalandırılacağı 
hükmü vardı; bunun hangi sınırlar içerisinde olacağı 
bu madde ile yeniden düzenlenmiş 'bulunmaktadır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önerge 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılı Yasanın 

2 nci maddesinin metinden iamamen çıkarılmasını ve 
2981 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin aynen kal
masını arz ve teklif öderiz. 

/ 
Hilmi Nalbantoğlu Salim Erel 

Erzurum Konya 

Neriman Elgin Davut Abacıgil 
Anlkıara Balıkesir 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR ((lisitanbul) — Katılmıyoruz efendim. 
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ıBAYINPEROK VE ÎStKÂN ©AKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY l(1tstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon 
katılmıyor. 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Oy
lamaya geçmeden yoklama işitiyoruz efendim. (ANAP 
sıralarından «Ne yoklaması» sdsleri) 

(BAŞKAN — 10 kişi var ise... 
İM. TURAN BAYEZİT •(Kahramanmaraş) — Var 

•efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
(BAŞKAN — Sayar mısınız. 
iM. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, saymakla olımaz, yoklama talebimiz var
dır, yoklama yapınız efendim. 

(BAŞKAN — Efendim, fgözle görülür bir şekilde 
nisabın olduğu anlaşılırsa ve ıbu istem bir hakikin 
suiistimali mahiyetinde 'olursa, elbette sayarım. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne
resi suiistimal efendim, biz ilik defa yoklama istiyo
ruz. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
sizin gözünüz varsa, bizim de gözümüz var, biz de 
görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Vardal, Sayın 
Kuşhan, Sayın Oktay, Sayın Cengiz, Sayın Can, Sa
yın Öney, Sayın Ere'l, Sayın Yıldırım ve Sayın Üçok 
yoklama isteminde bulunmuşlardır. 

Yoklama için geçecek zaman zarfında çalışma 
süremiz tamamlanmış olacağından... 

M. TURAN BAYEZÎT ((Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, yoklama yapmaya mecbursunuz, yokla
madan sonra 'tatil edebilirsiniz, önce yoklama yap
maya mecbursunuz. 

BAŞKAN — ... görüşmelere kaldığımız yerden 
devam etmek ve gündemde bulunan konular ile, ba
sılıp 20.5.1986 günü 'dağıtılan ve gelen kâğıtlarda 
yayınlanan ve 22 Mayıs '1986 Perşembe günü gün
deme girecek olan 446 ve 456 sıra sayılı kanun ta
sarılarını sırasıyla görüşmek için, 22 Mayıs 1986 Per
şembe ıgünü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.33 

» > • • > 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er

zincan - Merkez - Ulalar Köyüne sağlık ocağı yapıl
masına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mehmet Aydın'ın yazılı cevabı (7/1124) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyai Yardım 

Bakanı tarafından yiazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

Erzincan Merkez köylerinden Ulalar Köyünün 
son nüfus sayımına göre nüfusu 415'6'dır. Erzincan'a 
3,5 kilometre mesafede olan bu köye çok yakın bir
kaç köy de mevcut 'bulunduğuna göre bu köye bir 
sağlık ocağı yapımı düşünülemez mi? 

T. C. 
SağUk ve Sosyal Yardım 20.5.19'86 

'Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/455 
Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

lUG'î <: 1.5.1986 torih ve K.K.D. Bşk. 7/1124 -
6020/23083 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde anılan Erzincan Milletvekili 
Veysel Varol tarafından verilen yazılı soru önerge 
cevabı İlişikte sunulmuştur. 

Bilgilerin ize arz ederim. 

Mehmet Aydın 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

(Bakanı 
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Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un Yazılı Soru 
önengeşi 

Erzincan Merkez Köylerinden Ulalar Köyünün 
son nüfus sayımına ıgiöre nüfusu 4'156'dır. Erzincan'a 
3,5 kilometre mesalfede olan bu köye çok yakın (bir
kaç köy de mevcut bulunduğuna göre bu köye bir 
sağlık ocağı yapımı düşünülemez mi? 

Cevabımız — 

21 .5 .1986 O : 3 

Erzincan il merkezine asfalt yolla 'takriben 3 km. 
mesafede ıbulunan ve merkez 2 No.'iu sağlık ocağı 
tarafından birinci basamak sağlık 'hizmetleri karşı
lanan 'Merkez İlçe Ulalar Köyüne, ilçe merkezine ya
kınlığı ve finansman yetersizliği nedeniyle sağlık oca
ğı yerine sağlık evi yapımı planlanmış olup, önü
müzdeki yıllar yatırım pragramunda inşaasına çalışı
lacaktır. 

• • 

— 256 — 



T.B.M.M. B : 108 21.5.1986 O : 3 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkmdıa Kabun Tasarısınla Verilen 
Oylanın Sonucu: 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik ^ 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 

Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delıiceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 

Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 

Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

*vye Sayısı : 400 

Oy verenler : '-". 
Kabul edenler : \ 

Reddedenler : 
Çekimserler : 

Geçersiz Oylar : 

Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

505 
254 
41 

8 

2 

84 

Kî 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 

Eşref Akıncı 

Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
îsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 

Kadri Al tay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AM Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 

Ahmet Doğru 

AYDIN 

tskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
ismail Dayı 
Fenni İsLimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunç&iper 

BÎLECÎK 

Recep Kaya 

BtNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 

Ahmet K. Alptemoçin 

İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
Kemal îğrek 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
thsan Tombuş 

DENİZLt 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 
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ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt' 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP'. 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 

Akıif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 

Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 

Abdurrahman Demlirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamrt Melek 
M. Murat Sökmcmoğlu 

İSPARTA 

Metin Ataman 
Musıtafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 

Hükmet Biçentürk 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 
Rüşttü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behıç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yıîîmıaz İhsan Hastürk 
Akan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Günseli Özkaya 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
HayruMah Olca 
Yılmaz önen 
özdemir Pehlivanoglü 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 
Tevfik Güneş, 

KOCAELİ 

I

ı Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA . 
| Abdurrahman Bozkır 

Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

I MUĞLA 

fehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
tdris Gürpınar 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kıhçaslan 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoglu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ahmet Karacvli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Mehmet Zeki Uzua 
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TRABZON 

Eyüp A|ik 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoglu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Veysel Atasoy 

Rıza öner Çakan 

tsa Vardal 

Muhteşem Vasıf Yücel 

(Reddedenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Nuri Korkmaz 

ANKARA 
Mehmet Seyfi Oktay 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Doğan Kaaaroğlu 
Tütay öney 
Namık Kemal Şentürk 
Ahmet Memduh Yasa 

İZMİR 
Fikret Ertan 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KONYA 
Salim Erel 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

ORDU 
Ati Mazhar Haznedar 

SAMSUN 
Hasan Altay 

TOKAT 
Cemal özdemir 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

' ANKARA 
H, İbrahim Karal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

(Çekinserler) 

İZMİR! 
vural Arıkan 

KONYA 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYAl 

İlhan Dinçe! 
Ayhan Fırat 

MANİSA1 

Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

KAR$ 
Aziz Kaygısız 

(Geçersiz Oylar) 

I SİİRT 
I M. Abdürrezak Ceylan 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Metin Üstünel 

AĞRI 
Paça Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Oğan Soysal 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Hüseyin Şen 
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BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gilez (İz.) 
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BURDUR 
Fethi ÇeMkbaş 

BURSA 
M. Memduh Gökçen 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahımud Altunakar 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Togay Gemalmaz 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 

İSPARTA 
Faıttma Mihriban Erden 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Ali İhsan Elgin 

İSTANBUL 
B, Doğancan Alkyürek 
Ömer Ferruh lllter 
Mehmet Kafkasiıgil 
R. Ercümenit Konıuıkman 
Feridun Şakir öğünç 
Kemad özer 
Reşit Ülker 

İZMİR! 
Işılay Saygın 

Turgut Sunalp 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Onur 
KASTAMONU 

Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

(Açık Ü) 

ANKARA 
BİNGÖL 
BURDUR 
GAZİANTEI 
İSTANBUL 
İZMİR 
MANİSA 
NİĞDE 
SAMSUN 
ZONGUUD; 

MALATYA 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Muzaffer ilhan 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hajcı Turanı Öztürlk (İz.) 

NİĞDE 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Şükrü Yürür 

RİZE 
A. Şevket Bilgin (Bşk. V.) 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğhı 
Rıza Tekıin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
özer Gürbüz (Bşk, V.) 

elikler) 

> 

1 
1 

r 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
LutMlıah Kayalar (İ.A.) 

ZONGULDAK 
Eniğin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 

\>ext 

— 260 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

108 İNCİ BİRLEŞİM 

21 . 5 . 1986 Çarşamba 
Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR . 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) (1) 

4. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Dsvlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir,: 

lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/675) (1) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676)(1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet. Ba
kam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677)(1) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan «özlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın . dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, (teşvik kredilerirıin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

14. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 
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15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı I 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve I 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü I 
soru önergesi (6/598) 

16. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Pefcro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) I 

17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, I 
K.t.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı I 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi I 
(6/686) (1) 

18. — Adana Milletvekili Nuri Kofkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi (6/688) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) I 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan | 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' J 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbalcan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

24. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah- I 
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasmca 1985 yılın- i 
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner- I 
gesi (6/607) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat istik- I 
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) j 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır Hinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen i'ki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

27. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun ili Merkezi ile Çarşamba ilçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiPin, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

31. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve ©aşhakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

33. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba< 
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

34. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

36. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek İlçesindeki TUÖSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 
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37. — Uşak •Milletvekilli Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

38. — İstanbul Milletvekli Yılmaz Ihan Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/726) (1) 

39. — İçel Milletvekili Mehmet Koca'baş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
«oru önergesi (6/635) 

40. — Balıkesir Milletvekili Oaıhit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

41. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

42. — İzmir 'Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
num, Uluslararası taşımacılıkta kullanılan araçlardan 
alınan vergilere ilişkin Maliye ve'Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

44. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, İKars -
İğdır - Karakale'deki Bez ve îpük Fabrikasına 'iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/751) (1) 

45^ — Erauruım Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi {6/758) «(1) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait taşınmazların 
kira 'bedellerine ilişiklin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) (1) 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Ankara İH Kayaş ve Gülveren semlfcindeki 'bir 
araziye ilişkin Devlet Bakanından «özlü soru öner
gesi (6/760) (1) 

48. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

49. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

50. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

51. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlindeki zeytin üıeticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

53. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıginin, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Albacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/714) 

57. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

58. — Muğla M'ületvefcii İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

59. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara
yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan 
ücrete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/71S) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719) 



61. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

62. — Hatay Milletvekili Abduralhman Damirtaş' 
in, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
içişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/721) 

63. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı
yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

64. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına bas
kı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
banından sözlü soru önergesi (6/741) 

65. — İstanbul M'illetvdki'li İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

66. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, de
miryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Ba> 
kanından sözlü soru önergesi (6/745) 

67. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747) 

68. — İçel Milletvekili Ali İhsan Figin'in, 1 Ma
yısın resmî bayram günü olarak lilan edilmesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 

69. — Demizii Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
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arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

70. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgil'in, 
nafcliyeoillerin bazı sorumlarına ilişkin Başbakandan' 
sözlü soru önergesi (6/750) 

71. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgil'in^ 
Balıkesir ilinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

7 
KANUN (TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 
Arkadaşının Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi ve 
Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/761), 2/258) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
12.5.1986) 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Özdemir ve 
7 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanu
nun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi 've Bu (Kanuna 
Bazı Ivladdeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve 'Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma 
tarihi : 16.5.1986) 

3. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 'Bankası Ka
nunu, 'Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 sayılı Ka
nunlarda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu ik
tisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayı
sı : 445) (Dağıtma tarihi : 16.5.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

m> »t 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 444 

İstanbul Milletvekili İbrahim Özdemir ve 7 Arkadaşının, 24.2.1984 
Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra

poru (2/342) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECUÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

24.2.1984 Tarih ve 2981 iSayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte İlişikte sunulmuştur. 

Gereğini ırka ederiz. 

Saygılarımızla. 

İbrahim Özdemir 
İstanbul 

Hayrettin Elmas 
istanbul! 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

B. Doğancan Akyürek 
istanbul 

Altmok Esen İsmail Saruhan 
Konya Ankara 

Af. Kemal Toğay 
İsparta 

Recep Kaya 
Bilecik 

GENEL GEREKÇE 

•İKamuıoyun'da «gecekondu ve imar affı» diye bilinen 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanun 'hiç şüphesiz 
bu konudaki arayış ve ihtiyaçlara cevap vermiş fevkalade sosyal liçerikli bir Kanundur. Ancak, aradan ge
çen süre içinde Kanunun uygulamasını geciktirecek bir takım sorunlar ve tereddütler ortaya çıktığı gözlenmiş
tir. Hatta yaprlan araştırmalarda Kanundaki bazı maddelerin yanlış yorumlarından kaynaklanan uygulama 
yanlışUMarı da olduğu tespit edilmiştir. 

işte, hem bu sorunları, ve tereddütleri 'giderici, hem de yanlış yorumları ortadan kaldırıcı manada ve hak 
sa'hM vatandaşa yeni bir müracaat hakkı tanıyan bu Kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Teklifimiz yasalaştığı takdirde, 2981 sayılı Kanun daha hızlı bir işlerlik kazanacak, böylece uygulayıcı
lara ve vatandaşlara meseleyi en kısa sürede çözüme kavuşturucu imkânlar verilmiş olacaktır. 
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MAtiDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile hak sahibi olupta müracaat etmeyen vatandaşlara uygulanacak müeyyidele
rin neler olabileceği ve meseleyi daha kısa sürede çözmek için Yeminli özel Teknik Büroların işlemleri (3) 
ay içinde sonuçlandırmaları, ayrıca konu ile ilgili idarelerin kendilerine intikal eden dosyaları .belli bir za
man dilimi içinde sonuçlandırmaları öngörülmüştür. Böylece her vatandaşın, vazifeli kişilerin, kurum ve 
kuruluşların görevlerini hiçbir boşluk bırakmadan zamanında yapmaları temin edilmişjfcir. 

'Madde 2. — Arsa bedellerinin nasıl tespit edileceği 'Kanunun 18 inci maddesinin (b) fıkrasında belirlen
miş olduğundan bu maddede yer alan «rayiç bedel üzerinden hesaplanmış» ifadesi madde metninden çıkarıl
mıştır. 

Ayrıca, 2 nci fıkra bu hükmü ile «temel inşaatı tamamlanmış, ısömel betonları dökülmüş» inşaatlardan özel 
mülkiyet üzerine başkaları tarafından yapılmış olanlar hariç, diğerlerini tespit ve değerlendirme işlemine tabi 
tutmuş ve bu konudaki tereddütleri gidermiştir. 

Madde 3. — Müstakilen kendisine ait arsası üzerinde imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların tabi olacağı 
hükümleri açıkça hükme bağlamıştır. 

Ayrıca, daha önce veriliş şekil ve şartları da belirtilerek iptal edilen ruhsat ve kullanma izni belgeleri de 
meşru kabul edilmiştir. 

Madde ile arsa tahsislerinin en fazla 400 m2 olacacağı, fakat ıslah imar planları gereği doğacak şartlara 
göre daha fazla bir alanın da tahsis edilebileceği ve başkasının arsa veya arazisi üzerine yapılan gecekondular
la ilgili Çözüme alternatifler getirilmiştir. 

Madde. 4. — Bu madde ile «Tapu» ve «Tapu Tahsis Belgesi» verilme şekil ve şartları hükme bağlanmış
tır. «Tapu Tahsis Be!geleri»nin ıslah imar planı yapıldıktan sonra verilecek tapuya esas teşkil edeceğini, fa
kat ıslah imar planları yapılmadan da 26'13 sayılı Tapu Tahsisi ve 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümlerine 
göre hak sahibine tapu verileceği, hak sahibi olmayanlara yanlışlıkla verilmiş olan tapuların da iptal edilece
ği belirtilmiştir. 

Ayrıca, daha önce öngörülen Bakanlar Kurulu kararı ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü eliyle gerçekleş-
'tirilecek kamulaştırmalarda ilgili Kanun çerçevesinde belediye veya valiliklere ye'tki verilerek konunun çok 
daha kısa sürede çözümlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 5. — Bu madde, tecavüzlü durumlar, ilgilisinoe ortadan belli bir süre içinde kaldırılmadığı tak
dirde ilgili iıdarecece yapılacak işlemi belirlemektedir. 

Madde 6. — Madde; ıslah imar planı ile meydana igetiriîen imar parselleri içinde hak sahiplerine arsa 
tahsis edilemediği durumlarda hanlgi şekil ve şartlarla, ıslah veya önleme bölgelerinde arsa ve hisse tahsis 
edilebileceğini ve ıslah imar planlarının kimler tarafından,'hangi durumlar göz önüne alınarak yapılabilece
ğini, ayrıca İmar planı olupta uygulama imkânı kalmayan yerlerde de gereğinde ıslah imar planı yapılabile
ceğini hükme bağlamıştır. 

Madde 7. — Bu madde, temel inşaatı tamamlanmış, sömel betonları veya kat kolonları dökülmüş inşaat
lara uygulanacak işlemleri belirlemiş olup, bu durumdaki yapıları mevcut haliyle muhafaza edileceği şek
lindeki yanlış bir yorumu da ortadan kaldırmış ve bu tür yapıların kendi katı içinde tamamlanmasını temin 
e'femiştir. 

Madde 8. — Bu madde ise, daha önce kat irtifakı yapılmış ve bu Kanundan istifade ile bağımsız bölüm 
kazanmış binaların kalt irtifakına bağlanmasına getirilecek çözümü ifade etmektedir. Böylece bu manada 
bağımsız bölümlere arsa payı verilmesıini sulh mahkemelerinin kararma bağlamış ve böylece uygulamadan 
doğan bir boşluk da ortadan kaldırılmıştır. 

Madde 9. — Madde, arsa bedeli tayininde takip edilecek yolu, yanlış beyanlarda uygulanacak işlemleri 
belirlemiş, ayrıca 3194 sayılı îmar Kanunu gereği arsa ve arazi düzenlemelerinden alınacak % 35'lik düzenle
me ortaklık payının bu Kanun gereği yapılacak düzenleme işlemlerinde de alınmasını öngörmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 444) 
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Ayrıca, uygulamada büyük tereddütler uyandıran ecrimisil ve arsa kullanım bedellerinin hiçbir şekil ve şart
ta vatandaştan alınamayacağı, tahakkuk yapılamayacağı ve alınmış olanların da arsa bedeline mahsup edile
ceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 10. — Madde, bu Kanunun öngördüğü bina inşaat harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen har
cın hangi tür binalardan nasıl ve ne şartlarla alınacağını belirlemiştir. 

Madde 11. — Ülkemizde mevzuatın yetersizliğinden kaynaklanan gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma, bu 
konuda büyük kolaylıklar ve yenilikler getirmiş olan 3194 sayılı îmar Kanunu hükümlerine göre yetkiler ma
hallî idarelere veya valiliklere verilmesine rağmen, biriken ihtiyaçlar nedeniyle ortadan kaldırılamamıştır. Bu 
yüzden bu Kanunun öngördüğü ıslah imar planlarının zorunlu hallerde ve süratle gecekondulaşma istidadı gös
teren yerleşim alanları için hazırlanarak uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 12. — Madde; bu Kanun kapsamına giren yapılarla ilgili olarak daha Önceden yargı mercilerin
de açılmış olan davaların durdurulacağını ve ayrıca daha önce haklarında yıkım kararı alınmış ve kesinleşmiş 
olan yıkım işlemlerinin,. tespit ve değerlendirme sonucuna göre yapılacağını hükme bağlamıştır. 

Madde 13. — Bu madde ile uygulamada tereddütler yaratan 2981 sayılı Kanunun Geçici 2 inci madde
sinin (e) bendi değiştirilerek daha açık hükümler ihtiva eden ve orman niteliğini kaybetmiş toplu yerleşim alan
ları ve şehir, kasaba ve köy niteliğindeki yerlerin orman sınırları dışına çıkarılması öngörülmüştür. 

Ayrıca, -2981 sayılı Kanunun uygulamasında büyük zorlukları olan İstanbul Adalar ilçesindeki gecekon
duların da bu hükümlerden istifade edebileceği açık hüküm haline getirilmiştir. 

Madde 14. — Bu madde ile 2981 sayılı Kanuna 2 Ek Madde ilave edilmiştir. Bu maddelerle, imar hudu
du içinde veya ıslah imar planına konu olmayan hisseli arsa ve arazilerde de imar Kanununun 18 inci mad
desi hükümlerinin uygulanacağı ve ifraz işlemlerinde, yalnızca ifraza tabi kısım için ifraz harcı tahsil olu
nacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 15. — Bu madde ile, daha önce bir yazım hatası olarak gündeme gelen ancak, tereddütler yara
tan bir ifade düzeltilmiştir. 

Madde 16. — Bu madde ile 10.11.1983 tarih ve 2960 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi ile getirilen ve 
her yıl tahsili öngörülen harç ve para cezalarının alınması gibi adaletsiz bir durum ortadan kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1. — Geçici madde ile bu Kanunla getirilen değişik hükümlerin (1) ay içinde Bayındırlık 
ve iskân Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile, daha evvel belediyelerce satılmış veya tahsis edilmiş fakat tescil işlem
leri yapılamamış yerlere vatandaş lehine getirilen imkanlar belirlenmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu madde, 2981 sayılı Kanun hükümlerinden, hak sahibi olupta çeşitli nedenlerle 
istifade edememiş olanlara, ayrıca istanbul ve Çanakkale Boğazlarında hak sahibi olanların da bu haktan ya
rarlanacağı yeni bjr başvuru hakkı getirmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu geçici maddeyle, 2981 sayılı Kanuna göre işlemlerini tamamlayarak arsa taksitle
rini ödemeye başlamış olanlar için, aynı Kanunun 18 inci maddesinin (b) bendi hükümlerinin' uygulanmaya
cağı ve taksitlendirilen veya tamamı ödenen arsa bedelinin esas alınacağı öngörülmüştür. 

Madde 17. — Yürürlük hükmüdür. 

Madde 18. — Yürütme hükmüdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 444) 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 15.5.1986 
Esas No. ;. 2/342 

Karar No.: 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Komisyonumuza 12.5.1986 tarihinde havale buyru-
lan İstanbul Milletvekili İbrahim özdemir ve 7 Arkadaşının, «24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonu
muzun 14.5.1986 Tarihli ve birleşiminde ilgili Bayındırlık - İskân Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de iştirakiyle görüşülüp incelenmiştir. 

Bilindiği üzere 2981 sayılı Kanun iki yılı aşkın bir zaman içerisinde genelde ihtiyaçlara cevap vermiş ise 
4e; bazı ihtiyaçlar yeniden doğduğundan Kanunda değişiklik yapılması lüzumu hâsıl olduğu ve bazı tereddüt
lerin giderilmesi ve bilhassa zamanında müracaat etmeyen vatandaşlara yeniden bir müracaat hakkı verilmesi 
teklifle öngörülmüştür. 

Teklifin tümü Komisyonumuzca uygun bulunarak kabul edildikten sonra maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

Teklifin çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilmek istenen 2981 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkra
sından önce iki fıkra eklenmek istenmektedir. Birinci fıkradaki (Süresi içinde ) ibaresine açıklık getirile
rek «bu Kanunun geçici üçüncü maddesinde verilen süre içerisinde belediye veya valiliğe müracaat etmeyen 
veya edip de Yeminli özel Teknik Bürolara başvurmayan kişilere ait yapıların...» şeklinde düzeltilmiş ve 
madde bu hali ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 2 inci maddesiyle değiştirilmek istenen 2981 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci ve 
dördüncü fıkraları değiştirilmek istenmektedir. 

İkinci fıkrada «temel inşaatı tamamlanmış, veya sömel betonları dökülmüş inşaatlar,» tek tek tadat edil
miş; mesken, kısmen işyeri ve konut olarak kullanılan veya evvelce konut olarak kullanılan veya evvelce ko
nut olarak kullanılıp sonradan işyerine çevrilen gecekondular şeklinde ayırıma tabi tutularak fıkra metni yeni
den düzenlenmiş ve böylece tatbikatta görülen tereddütler de giderilmiştir. 

Dördüncü fıkra uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. Teklifin 2 inci maddesi Komisyonumuzca yapı
lan değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Teklifin Çerçeve 3 üncü maddesiyle 2981 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi değiştirilmek istenmektedir. 
Maddenin (a) bendi Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Maddenin (b) bendinin birinci ve ikinci fıkrasındaki (vakıflar idaresi) «Vakıflar Genel Müdürlüğü», (ra

yiç bedel) «rayiç değer» (temlik) «devir» şeklinde düzeltilmiştir. 

(c) bendinin ikinci fıkrasındaki (ifrazen) kelimesinden sonra «hisse olarak» kelimesi ilave olunarak, metne 
açıklık getirilmiştir Yine (c) bendinin ikinci fıkrasında (Yukarıdaki fıkranın) ibaresinden sonra «bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (6) ay içinde» ikinci satırdaki (arazi sahibine) kelimesinden sonra «2981 
sayılı Kanun veya Bu Kanuna göre» ibareleri eklenmiştir. Yine (c) bendinin üçüncü fıkrasının başına «Gece
kondu sahibinin belirtilen süre içinde talepte bulunmaması halinde» ibaresi eklemiş, aynı fıkranın üçüncü sa
tırındaki (öder) kelimesinden sonra «ve adına devir ve tescil yapılır.» ibaresi eklenmiş ve böylece metne açık
lık getirilmiştir. 

ı(c) Ibenıdliniın dıördümcü fıikırasınm başı «lüzum görüden ıhsaferde yukarıdıalk'i fıkraların uygulanması beklen-
mekslizim» şeklinde değiştiritaiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 444) 
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Teklifin çerçeve 3 üncü maddesi yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle Komisyonumuzca değiştjrile-
rök ka!bul edilmiştir. 

Teklfin çerçeve 4 üncü maddesi ile, 2981 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değişiîM'Imek istenmektedir. 
'(Tapu Verme) 'başlıklı 10 uncu maddesinin (a) bendimin birinci frkrası yerinde görülerek Komisyonumuz-

ca aynen ıkalbuil edilmiştir. İkinci fıkraya (veya kadastro planlan) ibaresi eklenmiştir. 

Islah limar planlarının yapılarak bu puanlar uyarınca düzenleme işlemltefrinin (tamamlanması uzun zaman 
(aldığından ve tapu 'işlemlerimin de buna bağlı olarak kısa sürede >sonuçkûdffılamadiğımdam; tıapu işlemleri
nin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine daba geniş yetkiler verilerek ÜMıandırılması amaçlanarak /(b) 'bendi 
Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

(c) 'bendimin ikinci fıkrasındaki atıf yapılan kanunların sayı ve tarihleri sehven' yazılldığından Komisyo
numuzca düzeltilmiştir. Üçüncü fjkra aynen kalbul edilmiş, dördüncü ftoanıtt 'başındaki (tescil edien bölge 
sınırlaırı içinde kalanlar ile) ibaresi fazla görüldüğünden metinden çıkarılmış, üçüncü satırdaki (ve) bağlacı 
«veya» şeklinde düzeltilmiş ve çerçeve 4 üncü madde yapılan 'bu değişMiıkierle Komisyonumuzca kalbul edil
miştir. 

Teklifin çerçeve 5 inci maddesi 'ile 2981 sayılı Kanunun 12 inci maddesine (d) bendi eklenmek istenmek
tedir. (d) bendinin birinci fıkrası uygun görülerek aynen kabul edilmiş, ikinci fıkranın sonundaki (yerine 
getirilir) d'baresi «giderilir» şeklinde düzeltilmiş ve madde Ibu halıi l e Komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve G ncı maddesi ile 2981 sayılı. Kanunun Ob) ve (c) 'bentlerinin değiştiriftmesi istenmekte
dir. Meri 13 üncü maddenin (a) fıkrasında (Tapu tahsisi belgesi verilen gecekondular) zikredilmektedir. Bi
lindiği üzere 'bazı gecekonduların mesken dışında işyeri olarak da kullanıldığı da 'bir vakıadır. Bu bakımdan 
gecekondunun bir bölümü konut dışı amaçla kullanıldığından bu gibi yerlere de tapu tahsisi yapılabilmesi
ni sağlamak amacıyla 2981 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (a) bendimin değiştirilmesi zarureti hâsıl 
olmuş ve Komisyonumuzca kabul edilen değişiklik metni madde kapsamına ithal edilımişıtir. 

Değiştirilmek istenen (b) ve (c) bentleri diğer madde metinlerimde yapılan değişikliğe mütenazır olarak 
ıbazı redakteler yapılmış ve madde 'bu şekli ile Komisyonumuzca kalbul edliillmlişitlir. 

Teklifin çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilmek istenen 2981 sayılı Kamunun 15 inci maddesine eklenmek 
istenen fıkranın 2 nci satırında 'belediye kelimesinden sonra gelen cümle «İl özel İdarelerine ait veya Va
kıflar Genel 'Müdürlüğümün idaresindeki» sekimde aynı fıkranın 'beşinci satırında «gecekondularla» ibaresi 
«gecekondular 'ile» şeklinde yeniden düzenlenerek madde değişik bu şeMi ile Komisyonumuzca kabul edilmiş
tir. 

Teklifin çerçeve 8 inci maddesiyle değiştirilmek istenen 2981 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin sonuna 
eklenmek istenen fıkranın 2 nci satırında Kat Mülkiyeti Kanununun «4 üncü maddesi», «44 üncü madde» ola
rak, yine aynı fıkranın sonunda «tahsis» kelimesi «tashih» olarak düzeltilmiş, madde değişik bu şekli ile Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin çerçeve 10 uncu maddesiyle değiştirilmek istenen 19 uncu maddesinin (c) bendine «mescit» keli

mesinden sonra «kuran kursu» kelimesi, (d) bendinin ikinci satırında «okullar» kelimesinden sonra «ve öğ
renci yurtlan ile dernekler tarafından yaptırılan ve ticarî gayesi olmayan öğrenci yurtları» şeklinde yine aynı 
maddenin (g) bendinin sonuna «küçük sanayi sitelerinden sadece yürürlükteki mevzuata göre bina inşaat harcı 
alınır. Ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave ve cezalı harç alınmaz» şeklinde yeni ilave yapılmak sure
tiyle madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin çerçeve 12 nci maddesiyle değiştirilmek istenen 22 nci maddesinin (b) bendi redaktelerle yeniden 

düzenlenmiş, madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Teklifin çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilmek istenen 2981 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (e) 

bendinin sonuncu satırında «hakkında» kelimesinden sonra «2981 sayılı Kanun ve» ibaresi eklenmiş, madde 
değişik bu şekli ile Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Teklifin çerçeve 14 üncü maddesiyle eklenmek istenen ek madde 1, önerge ile yeniden düzenlenmiş madde 
değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 14 üncü maddesi ile 2981 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci maddede yapılan değişiklikle, if
raz harcının beyan edilen değer üzerinden tahsil edilmesi esası benimsenmiştir. 

Teklifle Komisyonumuzca eklenen ek 3 üncü madde ile cami, mescit gibi ibadet yerlerinin görünümlerinin 
korunması, bunların sınırları içinde kalan arsa sahiplerine başka yerlerden arsa tahsis edilmesi sağlanmıştır. 

Teklifin 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 16 ncı maddesi ile değiştirilen 2960 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) 

bendi değiştirilerek, boğaziçi sahil şeridi, öngörünüm etkilenme ve geri görünüm bölgelerindeki yapılardan 
5 misli bina inşaat harcı ve ilave harç alınması hükme bağlanmıştır. 

Teklifin geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 
Teklifin geçici 2 nci maddesi ifade yönünden redakteye tabi tutulmuş Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Teklifin geçici 3 üncü maddesi 16 ncı maddede yapılan değişikliğe paralellik sağlamak amacıyla yeniden 

düzenlenmiştir. 
Teklifin geçici 4 üncü maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 17 ve 18 inci maddeleri Komisyonumuz

ca aynen kabul edilmiştir. 
İşbu Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İbrahim Özdemir 

İstanbul 

Üye 
İsmail Saruhan 

Ankara 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
(İmzada 'bulunamadı.) 

Üye 
M. Kemal Toğay 

İsparta 

Sözcü . 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

Üye 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir 
Kanunu yetetflii görmediğtadien 

, 

Üye 
Altınok Esen 

Konya 

muhalifim. 

Üye 
B. Doğancan Akyürek 

İstanbul 

Üye 
Fahri Şahin 

Malatya 

Kâtip -
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Recep Kaya 

Bilecik 

Naci Taşel 
Elazığ 

(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Halis Soylu 

Kars 

" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 444) 





— 8 — 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İBRAHİM ÖZDEMİR VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2981 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

Süresi içinde müracaatı yapılmayan veya belediye veya valiliğe müracaat edipte Yeminli özel Teknik Bü
rolara müracaatı yapılmayan yapılar, belediye veya valiliklerce; elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri 
kayıtlar veya haritadan incelenerek ayrıca mahallinde araştırılarak tespit ve değerlendirme işlemleri tamam
lanır. Ancak bu gibi hallerde 18 inci maddeye göre alınacak harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen 
harç beş kat ve peşin olarak alınır. 

Yeminli Özel Teknik Bürolar kendilerine intikal eden dosyaları en geç (3) ay içinde tespit ve değerlen
dirme işlemlerini bitirerek sonuçlandırılması için belediye, hazine, özel idare veya vakıflar idaresine teslim 
etmekle ve bu idareler de, kendilerine intikal tarihinden itibaren en geç (2) ay içinde işlemleri sonuçlandırmak
la görevli ve sorumludurlar. 

/ 
MADDE 2. — 2981 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
Bu tespit kapsamına, temel inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları dökülmüş olmak kaydı ile hazine, 

belediye, özel idare ve vakıflar idaresinin yetki ve tasarrufundaki arsa veya ârazilerdeki inşaatına Kanunun 
14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki tarihlerden önce başlanmış gecekondular ile imar mevzuatına, ruhsat ve 
eklerine aykırı tüm yapılar dahildir. 

Değerlendirme 'belgesi, 4 üncü maddede bahsi geçen tasnif durumunu, yapının 'bu Kanunun 18 inci 
maddesine göre hesaplanacak 'bina inşaat ve iskân harcını ve ıbu Kanuna göre hesaplanacak munzam har
cını, fennî sorumluluğu üstlenilmiş röleve planını kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda yapılmış yapılar için bu Kanunda »belirtilen esaslara göre tes
pit edilecek arsa bedelcini ihtiva edecek şekilde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanmış for
mun doldurulmasıyla elde edilir. 

MADDE 3. — 2981 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Uygulama işlemleri 

Madde 9. — a) Müstakilen kendisine ait arsa üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı yapılmış ise; 
İv Yapı, korunacak durumda ise, müracaat dilekçes'ine ekli tespit ve değerlendirme belgelerine göre ge

rekli harçlar tahsil edilmek suretiyle hemen, 
2. Yapı, İslah edilerek korunacak durumda ise, İslah edildikten sonra hemen, 
Yapı ruhsatı veya kullanma izni verilir. 

Dalha önce, imar mevzuatına aykırı olarak ruhsat verilip de, bu ruhsata ve eklerine göre inşa edilen 
veya inşa halindeki yapılarla, her ne sebeple olursa olsun ruhsat ve kullanma izni- iptal edilen yapılar için, 
tehlike arz edenler ve 14 üncü madde kapsamında kalanlar hariç, daha önce verilen ruhsat ve kullanma izin
leri kazanılmış hak kaibul edilir. Bu gi'bi yapılardan ayrıca harç ve para cezası alınmaz. Köy muhtarla
rından alınan her türlü izin, ruhsat ve iskân bu Kanun kapsamında olup, ruhsatlı ve iskânlı yapılar sayılır. 
Yâlnız konutlar hariç, işyeri, imalathane ve faibrikalar 'bu Kanuna göre hesap edilecek bina inşaat harcı ve 
ekli cetvele göre tahakkuk edecek harcı ödemek zorundadır. 

Ruhsat alınarak inşaasına başlanmış, ancak ruhsat ve eklerine aykırı olması nedeniyle mühürlenerek (5) 
yıllık ruhsat müddeti içinde tamamlanmamış yapılara, binanın 'biten kısımları için, fennî sorumluluğu üst
lenmiş röleve planı esas alınarak imar mevzuatına göre yeniden ruhsat verilmek suretiyle yapının tamamlan
masına izin verilir. 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METÎN 

24.2.1984 (Tarih (ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı (Maddelerinin Değiştirilmesi İve Bu Kanuna (Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2981 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

Bu Kanunun Geçici 3 üncü maddesinde verilen süre içinde belediye veya valiliğe müracâat etmeyen veya 
edip de Yeminli özel Teknik Bürolara başvurmayan kişilere ait yapıların, belediye veya valiliklerce; elek
trik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri kayıtlar veya haritadan incelenerek, ayrıca mahallinde araştırılarak 

tespit ve değerlendirme işlemleri tamamlanır. Ancak bu gibi hallerde 1'8 inci maddeye göre alınacak harçlar 
ve ekli cetvele göre tahakkuk etkilen harç beş kat ve peşin olarak alınır. 

Yeminli özel Teknik Bürolar kendilerine intikal eden dosyaları en ıgeç (3) ay içinde tespit ve değerlen
dirme işlemlerini bitirerelk sonuçlandırılması için belediye, haizine, özel idare veya vakıflar idaresine teslim 
etmekle ve bu idarelerde, kendilerine intikal tarihinden itibaren en geç (2) ay içinde işlemleri sonuçlandır
makla görevli ve sorumludurlar. 

MADDE 2. — 2981 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

'Bu tespit kapsamına, temel inşâatı tamamlanmış veya sömel betonları dökülmüş olmak kaydı ile hazine, 
ibelediye, il özel idarelerine ait veya vakıflar genel müdürlüğünün idare etmekte olduğu arsa veya araziler-
deki inşaatına Kanunun 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki tarihlerden önce başlanmış mesken, kısmen iş
yeri ve konut olarak kullanılan veya evvelce konut olarak kullanılıp sonra işyerine çevrilen gecekondular ile 
imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı tüm yapılar dahildir. 

Değerlendirme Ibelgesi, 4 üncü maddede bahsi geçen tasnif durumunu, yapının bu Kanunun 18 inci mad
desine göre hesaplanacak bina inşaat ve iskân harcını ve bu Kanuna göre hesaplanacak munzam harcını, 
fennî sorumluluğunu üstlenilmiş röleve planını kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda yapılmış yapılar için bu Kanunda belirtilen esaslara göre tes
pit edilecek arsa bedelini ihtiva edecek şekilde Bayındırlık ve îskân Bakanlığı tarafından hazırlanmış for
mun doldurulmasıyla elde edilir. 

MADDE 3. — 2981 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Uygulama işlemleri 

Madde 9. — a) Müstak'ileh kendisine ait arsa üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı yapılmış ise; 
1. Yapı, korunacak durumda ise, müracaat dilekçesine ekli tespit ve değerlendirme belgelerine göre 'ge

rekli harçlar tahsil edilmek suretiyle hemen, 
2. Yapı, ıslah edilerek korunacak durumda ise,- ıslah edildikten sonra hemen, 
Yapı ruhsatı veya kullanma izni verilir. 

Daha önce, imar mevzuatına aykırı olarak ruhsat verilipte, bu ruhsata ve eklerine göre inşa edilen veya 
inşa haftndeki yapılarla, her ne sdbeple olursa olsun ruhsat ve kullanma izni iptal edilen yapılar için, teh
like arz edenler ve 14 üncü madde kapsamında kalanlar hariç, daha önce verilen ruhsat ve kullanma izinleri 
kazanılmış hak katml edilir. Bu gibi yapılardan ayrıca harç >ve para cezası alınmaz. Köy muhtarlarından alı
nan her türlü izin, ruhsat ve iskân hu Kanun kapsamında olup, ruhsatlı ve iskânlı yapılar sayılır. Yalnız 
konutlar hariç, iş yeri, imalathane ve fabrikalar bu Kanuna göre hesap edilecek bina inşaat harcı ve ekli 
cebele göre tahakkuk edecek harcı ödemek zorundadır. 

Ruhsat alınarak inşaatına haşlanmış, ancak ruhsat ve eklerine aykırı olması nedeniyle mühürlenerek (5) 
yıllık ruhsat müddeti içinde tamamlanmamış yapılara, Ibinamn ıbiten kısımları için, fennî sorumluluğu üst
lenmiş röleve planı esas alınarak kırar planındaki gabarisine göre yeniden ruhsat verilmek suretiyle yapının 
tamamlanmasına izin verilir. 
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(istanbul Milletvekili İbrahim Özdemir ve 7 Arkadaşının Teklifi) 

b) Hazine, (belediye, il özel idare ve vakıflar idaresinin yetki ve tasarrufu altında bulunan arsa veya ara
ziler üzerine yapılmış gecekondular (a) fıkrasındaki hükümlere tabi olup, arsa bedeli ilgili kuruluşa peşin ve
ya en geç 4 yıl içinde 12 eşit taksitle, bu Kanun hükümlerince çıkarılacak yönetmelikte belirtilen esasla
ra göre ödenir. 

Arsa tahsis edilecek kişilere 400 m2'den fazla arazi için tahsis işlemi yapılmaz. Bu gibi fazlalıklar önce
likle islah imar planlarına göre değerlendirilir. Islah imar planına göre başka türlü değerlendirilmesi müm
kün olmayan 'fazlalıklar, rayiç bedel üzerinden, tahsis yapılan gecekondu sahibine temlik ve adına tescil 
edilir. 

c) ©aş/kasının arsa veya arazisi üzerine yapılmış (gecekondular hakkında aşağıdaki hükümler uygula
nır;: 

Arsa veya arazi sahibi ile üzerinde gecekondusu bulunan kişilerin anlaşmaları ve bu Kanundan yarar
lanmak için süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat ettiklerinin tespiti halinde, varsa ıslah imar pla
nı, yoksa binanın konumu dikkate alınarak ifrazen, gecekondu sahibine devir, temlik ve adına tescil edilir. 

Yukarıdaki fıkranın uygulanamaması halinde; gecekondu sahibi, kullandığı yerin, arsa veya arazi sa
hibine başvurduğu tarihteki rayiç değerini mahkemeden takdir ettirerek kendisine öncelikle satılmasını is
teyebilir. İstek arsa veya arazi sahibince karşılanmadığı takdirde mahkeme satış bedelini millî bankalardan 
birine bloke ettirdikten sonra, mevcut belgelere dayanarak, gecekondu hak sahibi lehine tescil kararı vere
bilir. 

Arsa veya arazi sahibi, yerinin gecekondu hak sahibine devrini isterse, müracaatı üzerine, mahkemece 
rayiç değer takdiri yaptırılarak bedelin ödenmesini talep edebilir. Gecekondu hak sahibi bu bedeli peşin 
veya anlaşmaları (halinde taksitle öder. Gecekondu hak sahibi ödemeye yanaşmaz ise, arsa veya arazi sahibi 
Türk Medenî Kanununun 649 uncu maddesinin son fıkrası gereğince işlem yapılmasını mahkemeden iste
yebilir. 

Yukarıdaki fıkraların uygulanamamasının tespiti veya lüzum görülen hallerde, üzerinde bir yerleşme ala
nı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulunan arsa veya araziler, 4.11.1983 tarih ve 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre belediye veya mücavir alan sınırları.içinde belediyeler, dışında ise 
valiliklerce kamulaştırılarak, yapılacak ıslah imar planlarına göre üzerinde gecekondusu bulunan kişilere arsa 
bedeli peşin veya en- geç 4 yıl içinde 12 eşit taksitle ödenmek kaydı ile devredilerek hak sahipleri adına 
tescil edilir,] 

Arsa bedelinin ödenmesi kamulaştırmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlar. Gerektiğinde ve ihtiyaç 
halinde valilikler kamulaştırma bedeli ödemek için özel idare kaynaklarından yararlanırlar. 

MADDE 4. — 2981 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tapu verme 

Madde 10. — a) Bu Kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresi veya vakıflar idare
sinin yetki ve tasarrufunda bulunan araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar, 12 fici mad
de hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tah
sis edilir ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgisine «Tapu Tahsis Belgesi» 
verilir. 

Tapu tahsis belgesi ıslah imar planı yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil eder. 
lb) imar mevzuatına aykırı bina yapılmış hisseli veya özel parselasyona dayalı arsa veya arazilerde, kişile

rin hisse miktarları ve fiilî kullanma durumları dikkate alınarak; 
1. Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde bu Kanunda eklenen mülkiyet tespitine dair hükümler de uy

gulanarak, 
2. Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmış yerlerde ise ilgili belediye veya valiliğin talebi üzerine -bu 

Kanunla verilen yetkiler kullanılarak, 
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bj Hazine, belediye, il özel idarelerine ai't veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya ara
zileri üzerine yapılmış gecekondular (a) fıkrasındaki hükümlere talbi olup, arsa bedeli ilgili kuruluşa peşin 
veya en geç 4 yıl içinde oniki eşit taksitle, bu Kanun hükümlerince çıikarılacak Yönetmelikte belirtilen esas
lara göre ödenir. 

Arsa tahsis edilec2k Mşilere 400 m2'den fazla arazi için tahsis işlemi yapılmaz. Bu gibi fazlalıklar önce
likle ıslah imar planlarına göre değerlendirilir. Islah imar planına göre başka türlü değerlendirilmesi müm
kün olmayan fazlalıklar, rayiç değer üzerinden tahsis yapılan [gecekondu sahibine devir ve adına tescil edi
lir. 

c) Başkasının arsa veya arazisi üzerine yapılmış gecekondular hakkında aşağıdaki hükümler uygula
nır': 

Arsa veya arazi sahibi ile üzerinde gecekondusu bulunan kişilerin anlaşmaları ve bu Kanundan yarar
lanmak için süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat ettiklerinin tespiti halinde, varsa ıslah imar pla
nı, yoksa binanın konumu dikkate alınarak ifrazen Veya hisse olarak 'gecekondu sahibine devir, temlik ve 
adına tescil edilir. , 

Yukarıdaki, fıkranın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (6) ay içinde uylgulanamaması halin
de; gecekondu sahibi, kullandığı yerin, arsa veya arazi sahibine 298)1 sayılı Kanun veya hu Kanuna göre 
Başvurduğu tarihteki rayiç değerini mahkemeden takdir ettirerek kendisine öncelikle satılmasını isteyebilir. 
îstek arsa veya arazi sahibince karşılanmadığı takdirde mahkeme satış bedelini millî bankalardan birine 
bloke ettirdikten sonra, mevcut belgelere dayanarak, gecekondu hak sahibi lehine tescil kararı verebilir. 

Gecekondu sahibinin belirtilen süre' içinde talepte bulunmaması halinde; arsa veya arazi sahibi, yerinin 
gecekondu sahibine devrini isterse, müracaatı üzerine, mahkemece rayiç değer takdiri yaptırılarak bedelin 
ödenmesini talep edebilir. Gecekondu sahibi bu bedeli peşin veya anlaşmaları halinde taksitle öderse adına 
devir ve tescil yapılır. Gecekondu sahibi ödemeye yanaşmaz ise, arsa veya arazi sahîbi Türk Medenî Kanu
nunun «49 uncu maddesinin son fıkrası gereğince işlem yapılmasını mahkemeden isteyebilir. 

Lüzum görülen hallerde yukarıdaki fıkraların uygulanması bekleniimeksizin, üzerinde bir yerleşme ala
nı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulunan arsa veya araziler, 4.11.1983 tarih ve 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu hükümlenine göre belediye veya mücavir alan sınırları içinde belediyeler, dışında ise 
valiliklerce kamulaşıtırılarak, yapılacak uslan imar planlarına göre üzerinde gecekondusu bulunan kişilere 
arsa bedeli peşin veya en geç 4 yıl içinde 12 eşit taksitle ödenmek kaydı ile devredilerek hak sahipleri adı
na tescil edilir. 

Arsa bedelinin ödenmesi kamulaştırmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlar. Gerektiğinde ve ihtiyaç 
halinde valilikler kamulaştırma bedeli ödemek için özel idare kaynaklarından yararlanırlar. 

MADDE 4. — 2981 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tapu verme : 

Madde 10. — a) 'Bu Kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresi veya vakıflar idaresinin 
yetki ve tasarrufunda bulunan araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar, 12 nci madde hü
kümlerine göre tespit ettirildikten, sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tahsis edilir 
ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine «Tapu Tahsis Belgesi» ve
rilir. 

Tapu tahsis belgesi, ıslah imar planı veya kadastro planlan yapıldıktan sonra hak sahiplerine verile
cek tapuya esas teşkil eder. 

b) Üzerinde imar mevzuatına aykırı olarak toplu binalar inşa edilmiş hisseli veya özel parselasyona 
dayalı arsa veya arazilerde, kişilerin hisse miktarları ve Mî kullanma durumları dikkate alınarak valilik 
veya belediyelerin talebi üzerine : 

1. Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde, kadastro müdürlüklerince 2981 sayılı Kanun ve bu kanunla 
eklenen mülkiyete ilişkin hükümleri de uygulanarak, 
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Kadastro müdürlüklerince ıslah imar planlarının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, 2613 sayılı Kadastro 
ve Tapu Tahriri veya 766 sayıh Tapulama Kanunu hükümlerine göre hak sahipleri tespit veya yeniden tayin 
edilerek adlarına tescil edilir. 

Bu tespit sırasında, özel parselasyon planında görülen veya hisseli satışlar sonucu fiilen oluşan yol, mey
dan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha ve benzeri hizmetlere ayrılan yerler ile bunlara ilişkin hisseler bedelsiz 
olarak resen tapudan terkin, okul, cami, karakol ve benzeri kamu hizmetlerine ayrılan yerler ise, bedelsiz ola
rak ilgili idareler adına tespit ve tescil edilir. Bu tespit ve tescil işlemi hiçbir harç veya vergiye tabi değildir. 

(Hazine, belediye, il özel idaresi veya vakıflar idaresinin yetki ve tasarrufundaki arsa veya araziler üzerinde 
yapıldığı tespit edilen gecekondular bu Kanuna eklenen Kanun hükümleri de kadastro müdürlüklerince uygu
lanmak suretiyle 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri veya 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümlerine göre 
gecekondu sahipleri adına tespit ve tescil edilir. 

(Hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin, tapuları iptal edilir. 
c) İmar mevzuatına aykırı bina yapılmış hisseli arsa ve araziler veya özel parselasyona dayalı arazilerde, 

imar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki alanlarda, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle yol 
fazlalarıyla veya Devletin- hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle birleştirmeye bunları yeniden ada ve parsellere 
ayırmaya, yapıları yeniden doğan imar âda veya parseli içinde kalanları yapı sahiplerine, yapı olmayanları di
ğer hisse sahiplerine müstakil veya hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adına tescil et
tirmeye ve tescil işlemi dışında kalanların hisselerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edi
lecek bedeli peşin ödenmek veya parsel sahipleri aleyhine kanunî ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin 
ettirmeye belediye veya valilikler resen yetkilidir. Belediye veya valiliklerin talebi halinde bu yetkiler ka
dastro müdürlüklerince de kullanılır. 

ıBu gibi arazilerde hisse sahiplerinin malik olduğu hisse üzerindeki temliki tasarruflar ve bunlarla ilgili 
takyitler, 19.7.1972 tarih ve 1617 sayılı Kanun ile 775 sayılı Gecekondu Kanunundaki hükümler dahil, uy
gulamayı durdurmaz. Bu gibi işlemlerde takyitler hisse sahibine isabet edecek müstakil parsele aynen nak
ledilir ve yapılan işlem Medenî Kanunun 927 nci maddesine göre hak sahibine bildirilir. Islah imar planı ile 
düzenlemeye tabi tutulan arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde valilik veya belediyelerce arsa ve 
arazilerin durumuna göre düzenleme ortaklık payı alınabilir. 

Bu gibi yerlere ait yapılmış olan özel parselasyon planı, ıslah imar planı olabilecek nitelikte olduğu be
lediye veya valiliklerce uygun görüldüğü takdirde aynen kabul edilerek tescil edilir. 

Tescil edilen bölge sınırları içinde kalanlar ile üzerinde yapılanma bulunanlar Devletin hüküm ve tasar
rufu altındaki yerler valiliğin talebi üzerine, belediye ve özel idareler adına resen tapuya tescil edilir. Islah 
imar planlarında genel bütçeye dahil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılan veya ayrılacak olan veya 
bir kamu hizmeti için lüzumlu görülen arsa veya araziler eski sahibi kamu idarelerine veya o işe tahsis edil
mek üzere hazineye aynı şartlarla geri verilir. 

MADDE 5. — 2981 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıda'ki (d) bendi eklenmiştir. 
d) Yapıların, bu Kanunda belirtilen tecavüzlü durumları veya aykırı kısımları, tebliğ tarihinden itiba

ren (6) ay içinde yapı sahiplerince giderilir. 
Bu süre içerisinde ıslah işlemleri sahiplerince yerine getirilmeyen yapıların, tecavüzlü durumları veya ay

kırılıkları ilgili mevzuat hükümlerine göre belediyeler veya valilklerce yerine (getirilir. 

•MADDE 6. — 2981 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (Jb) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştiri'lmıiş-
,*!ir. 

b) Hazine, belediye, il özel idaresi ve vakıflar idaresinin yetki ve tasarrufunda olan veya bu Kanun uya
rınca mülkiyetlerine geçen arsa veya araziler üzeninde, ıslaJh imar planları ile meydana getirilen imar parsel
leri içinde halk sahiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate alınarafc ıslah imar planında getirilen öl
çülere uygun şdkilde hfese tahsis edilir. Gecekondusu muhafaza ddilenreyen hak sahiplerine aynı bölgede ve-
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2. Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmış yerlerde ise-2981 sayılı Kanun ve bu kanunla verilen yet
kiler kadastro müdürlüklerince kullanılarak, 

Islah imar planlarının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın; onayların alınmasına ve ilanların yapılma
sına (askı ilanları hariç), komisyonların kurulmasına lüzum kalmaksızın 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tah
riri veya 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümlerine göre hak sahipleri tespjt veya yeniden tayin edile
rek adlarına tescil edilir. 

Bu tespit sırasında; özel parselasyon plamnda görü fen veya hisseli satışlar sonucu fiilen oluşan yol, mey
dan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha v.s. hizmetlere ayrılan yerler ile bunlara ilişkin hisseler bedelsiz ola
rak resen tapudan terkin; okul, cami ve benzer kamu hizmetlerine ayrılan yerler ise, bedelsiz olarak ilgili 
idareler adına tespit ve tescil edilir. 

Hazine, belediye veya il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare eMği arsa veya 
arazileri üzerinde yapıldığı tespit edilen gecekondular hakkında da yukarıdaki flkralar hükümleri uygulanır. 

Hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin tapuları resen iptal edilir.; 
c) îmar mevzuatına aykırı 'bina yapılmış, hisseli arsa ve araziler veya özel parselasyona dayalı arazi

lerde, imar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki alanlarda, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirle
riyle yol fazlalanyla veya Devletlin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle birleştirmeye bunları yenliden ada ve 
parsellere ayırmaya, yapıları yeniden doğan imar ada veya parseli içinde kalanları yapı sahiplerine, yapı ol
mayanları diğer hisse sahiplerine müstakil veya hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adı
na tescil esirmeye ve tescil işlemi dışında kalanların hisselerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tes
pit edilecek bedeli peşin ödenmek veya parsel sahipleri aleyhine kanunî ipotek tesis edilerek, tapu sicillinden 
terkin ettirmeye belediye veya valilikler resen yetkilidir. Belediye veya vaJiİklerin talebi hainde bu yetkiler 
kadastro müdürlerinee de kullandır. 

Bu gibi arazilerde hÜsse sahiplerinin malik olduğu bfebe üzerindeki temliki tasarruflar ve bunlarla il* 
gli takyitler 11.6,1945. tarih ve 4753, 19.7.1943 tarih ve 4486 saydi Kanunlar, 775 sayılı öecdkbndu Kanu
nundaki hükümler dahil, uygulamayı durdurmaz. Bu gibi işlemlerde takyitler hlisse sahibine isabet edecek müs-
takül parsele aynen nakledilir ve yapılan İşlem Medenî Kanunun 927 nci maddesine göre hak sahibine bildiri
lir. Islah imar planı ile düzenlemeye tabi tutulan arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde valilik veya 
belediyelerce arsa ve arazilerin durumuna göre düzenleme ortaklık payı alınabilir. 

Bu gibi yerlere ait yapılmış olan özel parselasyon planı, ıslah imar planı olabilecek niteİkte olduğu be
lediye veya valiliklerce uygun görüldüğü takdirde aynen kabul edilerek tescil edilir. 

Üzerinde yapılanma bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler valiliğin talebi üzerine, bele
diye veya özel idareler adına resen tapuya tescil edilir. Islah İmar planlarında genel bütçeye dahil dairelerin 
ihtliyaçlarını karşılamaik üzere ayrılan veya ayrılacak olan veya bir kamu hüzmetfi için lüzumlu görülen arsa 
veya araziler eski sahibi kamu idarelerine veya o işe tahsis edİmıek üzere hazineye aynı şartlarla geni verilir. 

»MADDE 5. — 2981 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki {d) bendi eMenmlişttk. 
d) Yapıların, bu Kanunda belirtilen tecavüzü durumları veya aykırı kısımları, tebliğ tarihinden i b a 

ren (6) ay içinde yapı sahiplerince giderilir. 
Bu süre içerisinde ıslah işlemleri sahiplerince yerine getirilmeyen yapıların, tecavüzlü durumları veya ay

kırılıkları ilgili mevzua't hükümlerine göre belediyeler veya valiliklerce giderilir. 

MADDE 6. — 2981 sayılı Kânunun 13 üncü maddesinin (a), <Jb) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiş-
tiriflmıiştir.' 

a) Bu kanun gereğince arsa tahsis edilecek kimselerin; kendisinin veya eşinin veya reşffit olmayan çocu
ğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya apartma
nın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü tş yeri olarak kulanılan bir yapıya sahip bulunmaması gerekir. 
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ya diğer gecekondu ıSlalh veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya hisse verilir. Tahsis edilen arsa veya 
hissenin bedeli 4.1>1.1983 tarih ve 2942 sayılı Kanun veya 6.6.1984 tarih ve 3016 sayılı Kanuna göre te'spit 
edilir. 

c) Islah imar planları belediye veya valiliklerce oıöımkün olduğu kadar fiilî durum dikkate alınarak ya
pılır veya ıbelödiye veya valifilklerce Yeminli özel Teknik Bürolara yaptırılır. En ıgeç (il) ay içinde 'belediye 
meclislerince kabul edilenler belediye başkanlarınca, il idare kurullarınca kabul edilenler valilikçe tasdik edile
rek yürürlüğe 'girer. Bu planların tescili de (1) ay içinde ivedilik ve öncelikle yapılır. 

İmar planı olan yerlerde mevcut imar planları gerektiği taktirde ıslah imar planları şeklinde yeniden 
düzenlenir. 

'MADDE 7. — 2981 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Temel inşaattı tamamlanmış veya sömel betonları dökülmüş olmak ikaydı ile hazine, belediye, özel idare 
ve vakıflar idaresinin yetiki ve tasarrufundaki arsa veya araziler üzerine inşaatına bu Kanunun 14 üncü mad
desinin (f) fıkrasındaki t'arJhlerden önoe başlanmış gecekondularla, 'kendi arsa veya arazîsi üzerinde imar 
mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapı ya da yapı 'bölümlerinin kendi katı içinde tamamlanması için «ruh
sat» ve bitimini teVsikan da «kullanma izni (belgesi» düzenlenir. Kat 'kolonları dökülmüş olan binalar da ay
nı hükme tabidir. 

'MADDE 8. — 2981 sayılı Kanunun 16 ncı maddecinin sonuna aşağıdaki fıikra eklenmiştir, 
Arsa payına 'bağlanmamış 'bağımsız bölüm sahibi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 4 üncü maddesi 

gereğince kat maliklerinin ittifakını sağlayamıyorsa, bu Kanuna göre bağımsız 'bölümüne ait 'tasdilk edilmiş ya
pı ruhsatı ve kullanıma izin belgesi ile arsa payına karşılık hesap edilen değeri, halk sahibi kat malikleri adına 
bir millî bankaya bloke ettikten sonra sulh mahkemesinden kendisine ait bağımsız bölüm için ars'a payı ay
rılarak tescilini ister. Mahkeme, meVcut belgelere dayanarak diğer kat maliklerinin muvafakatim aramaksızın 
arsa payını tespit ederek ilave bağımsız bölümün tesciline karar verir. Tescil ilamı gereğince her kat malikinin 
arsa paylarında resen düzeltme yapılır. Daha önoe düzenlenmiş yönetim planı ve diğer 'beligeler yeni bağımsız 
bölüm malikini de bağlar. Bu işlemlerden sadece 'bağımsız bölümün kayıtlı değeri üzerinden tapu tahsis harcı 
alınır. 

MADDE 9. — 2981 sayılı Kanunun 18 inci maddecinin (a) bendinin ikinci fıkrası ile '(1b), (c) ve (d) bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna Ibir fıkra eklenmiştir. 

Bir kat ve 'bir bağımsız bölümden oluşan gecekondulara • ekli cetvele göre harç tahakkuk ettirilemez ve-
alınamaz. 

b) Arsa bedelleri; 
Arsa bedellerinin tespitlinde hak sahiplerinin beyan edeceği değer esa's alınır. Ancak belediye veya valilik

lerce gerekli 'görüldüğü takdirde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre bedel tespiti yaptırılır. 
'Beyan, edilen bedel, tespit edilen bedelin 2/3'den az değilse beyan edilen bedel; şayet beyan edilen bedel, 

tespit edilen bedelin 2/3'ünden az ise tespit edilen bedel esas alınır. 
e) Düzenleme ortaklık payı; 
Islah imar planı uygulamalan gereği gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılanmış sahalarda arsanın 

% 35'ine kadar düzenleme ortaklık payı alınabilir. 
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>b) Mazine, belediye, il özel 'idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya bu 
Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa veya araziler üzerinde, ı'sMı imar planlan ite meydana getirilen Imiar 
parselleri içinde halk. sahiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslalh imar planında getirilen 
ölçülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis edilir. Gecekondusu muhafaza edilemeyen halk sahiplerine aynı 
bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde .başka ıbir arsa veya hlisse veriDir. Tahsis edilen 
arsa veya hissenin bedeli 4:11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kanun veya 6.6.1984 tarih ve 3016 sayılı Kanuna göre 
tespit edilir. 

c) Islah imar planları belediye veya valiliklerce mümkün olduğu kadar fitili durum dikkate alınarak ve 
yapılanma şartları da belirlenerek yapılır veya belediye veya valiliklerce Yeminli özel Teknik Bürolara yap
tırılır. En geç (1) ay içinde belediye meclislerince kabul edilenler /belediye meclislerince, il idare kurulların
ca kabul edilenler valilikçe tasdik edilerek yürürlüğe girer. Bu planların telsdil'i de '(II) ay içinde İvedilik ve ön
celikle yapılır. 

İmar planı olan yerlerde mevcut imar planları gerektiği takdirde ıslalh imar planları şeklinde yeniden dü
zenlenir. 

MADDE 7. — 2981 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Temel inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları dökülmüş olmak kaydı ile hazine, belediye, il özel idare
lerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresindeki arsa veya araziler üzerine inşaatına bu Kanunun 
14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki tarihlerden önce başlanmış gecekondular ile kendi arsa veya arazisi üze
rinde imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapı ya da yapı bölümlerinin kendi katı içinde tamamlanmasj 
için «ruhsat» ve bitimini tevsikan da «kullanma izni belgesi» düzenlenir. Kat kolonları dökülmüş olan binalar di 
aynı hükme tabidir. 

MADDE 8. — 2981 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Arsa payına bağlanmamış bağımsız bölüm sahibi, 63 4 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 44 üncü maddesi ge

reğince kat maliklerinin ittifakını sağlayamıyorsa, bu Kanuna göre bağımsız bölümüne ait tasdik edilmiş yapı 
ruhsatı ve kullanma izin belgesi ile arsa payına, karşılık hesap edilen değeri, hak sahibi kat malikleri adına bir 
millî bankaya bloke ettikten sonra sulh mahkemesinden kendisine ait bağımsız bölüm için arsa payı ayrıla
rak tescilini ister. Mahkeme, mevcut belgelere dayanarak diğer kat maliklerinin muvafakatini aramaksızın arsa 
payını tespit ederek ilave bağımsız bölümün tesciline karar verir. Tescil ilamı gereğince her kat malikinin arsa 
paylarında resen düzeltme yapılır. Daha önce düzenlenmiş yönetim planı ve diğer belgeler yeni bağımsız bölüm 
malikini de bağlar. Bu işlemlerden sadece bağımsız bölümün kayıtlı değeri üzerinden tapu tashih harcı alınır. 

MADDE 9. — Teklifin 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 444) 
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(İstanbul Milletvekili İbrahim özdemir ve 7 Arkadaşının Teklifi) 
d) Bu Kanun kapsamında kalan gecekondulara, ecdmisil ve arsa (kullanım bedeli tahakkuk ettirilmez ve 

alınmaz. Tahuklkuk: ettirilen veya tahukfculk ettirilip tahsil edilen ecriırniisiller ve arsa kullanım bedeli, arşa be
deline dönüşür. 

Ruhsat ve iskân harcını, lilave 'harcı, arsa bedelleri ve düzenleme ortaklık payı karşılığı olan bedellerin bu 
Kanunda belirtilen esaslara göre ödemeyenler hakkında, 6183 sayılı .Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 10. — 29811 sayıllı Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki belitler eklenmiştir. 

Ayrıca; 
a) İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile, İl özel İdareleri ve Belediye bütçelerinden karşılaman her 

türlü binalardan, 
*b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri dağlık kuruluşlarından, 
c) (Cami, mescit gibi d'inî hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan İbadethaneler, bunların 

müştemilatından, 
d) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okular ve öğrenci yurtlarından, 
e) Her türlü hayvancılık ve tarımsal tesislerden, 
f) 775 sayılı Kanun ve Kanuna ait uygulama yönetmeliğine uygun olarak yapılan yapılardan, 
g) Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna 

istinaden inşa edilmiş olan yapı ve tesislerden, 
Bu Kanunun öngördüğü bina inşaat harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave harç alınmaz. 
Muafiyet hükümlerinden yararlanmayan yapılara p.it bina inşaat harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk etti

rilen ilave harç bedelleri, 1 yıl içinde aylık eşit taksitlerle alınır. 

MADDE 11. — 2981 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Ancak zorunlu hallerde ve süratle gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren alanlarda bele

diye veya valiliklerin yaptıracakları ıslah imar planı niteliğinde o bölgedeki yapılaşmanın şekil ve şartlarını 
gösteren planlara göre uygulama yapılabilir. Bu durumu tespite belediye veya valilikler yetkilidir. Böyle zorunlu 
hallerde ve uygulama yapma zarureti olan bölgelerde yapılacak planlarda 3194 sayılı İmar Kanununun imar 
planı yapma şartları ve standartları aranmaz. 

MADDE 12. — 2981 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Bu Kanun kapsamına giren yapılarla ilgili yargı mercilerinde açılmış davalar durdurulur, durdurulan 
bu davalar ile, evvelce haklarında yıkım kararı alınmış ve kesinleşmiş olan yıkım işlemleri, bu Kanunda be
lirtilen tespit ve değerlendirme sonucuna göre işleme tabi tutulur. 

Ancak, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin arsa ve arazileri üzerine yapılmış yapılar için anlaşma sağ
lanamıyorsa kesinleşmiş yargı kararları yerine getirilir. 

MADDE 13. — 2981 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

e) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş yerlerden şehir, kasaba 
ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları ile ıslah imar planına veya imar planına konu 
olan diğer yerler, orman sınırları dışına çıkarılmış sayılır. Bu yerler hakkında bu Kanun hükümlerine göre iş
lem yapılır. 

İstanbul Adalar İlçesinde de bu hükümler uygulanmakla beraber tarihî eserler dışında 21.7.1983 tarih ve 
2863 sayılı Kanunun bu Kanun hükümlerine uymayan hükümleri geçersizdir. Ancak bu alanlarda uygulama 
belediyesince yaptırılacak ıslah imar planları ve tip projelerine göre yapılır. Tip projelerini uygulayan hak sa
hibine tapusu derhal verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Sayısı : 444) 
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(Bayındırlık, Umar, Ulaştım» ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. — 2981 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Ayrıca; 
a) İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile, Jl özel İdareleri ve Belediye bütçelerinden karşılanan 

her türlü binalardan, 
b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşlarından, 
c) Cami, mescit, Kur'an kursu gibi dinî hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan libadethane-

ler, bunların müştemilatından, 
d) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları ile dernekler 

tarafından yaptırılan ve ticarî gayesi olmayan öğrenci yurtları, 
e) Her türlü hayvancılık ve tarımsal tesislerden, 
f) 775 sayılı Kanun ve Kanuna ait uygulama Yönetmeliğine uygun olarak yapılan yapılardan, 
g) 7269 sayılı Umumî Hayata, Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 

Kanuna istinaden tinşa edilmiş olan yapı ve tesislerden, 
Bu Kanunun öngördüğü bina, inşaat harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave harç alınmaz. 
Küçük sanayi sitelerinden sadece yürürlükteki mevzuata göre bina inşaat harcı alınır. Ekli cetvele göre 

tahakkuk ettirilen ilave ve cezalı harç alınmaz. 
Muafiyet hükümlerinden yararlanmayan yapılara ait bina inşaat harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen 

ilave harç bedelleri, 18 ay içinde aylık eşit taksitlerle alınır. 

MADDE 11. — Teklifin 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 2981 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Bu Kanun kapsamına giren yapılarla ilgili yargı mercilerinde açılmış davalar durdurulur, durdurulan bu 
davalar ile evvelce haklarında yıkım kararı alınmış ve kesinleşmiş olan yıkım işlemleri, bu Kanunda belirtilen 
tespit ve değerlendirme sonucuna göre işleme tabi tutulur. 

Ancak, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin arsa veya arazileri üzerine yapılmış yapılar için anlaşma sağla
namıyorsa kesinleşmiş yargı kararları yerine getirilir. 

MADDE 13. — 2981 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
e) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş yerlerden şehir, kasaba 

ve köy yapılarının, toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları ile ıslah imar planına veya imar planına konu olan 
diğer yerler, orman sınırları dışına çıkarılmış sayılır. Bu yerler hakkında 2981 sayılı Kanun ve bu Kanun hü
kümlerine göre işlem yapılır. 

Isanbul Adaler İlçesinde de bu hükümler uygulanmakla beraber tarihî eserler dışında 21.7.1983 tarih ve 
2863 sayılı Kanunun bu Kanun hükümlerine uymayan hükümleri geçersizdir. Ancak bu alanlarda uygulama 
belediyesince yaptırılacak ıslah imar planları ve tip projelerine göre yapılır. Tip projelerini uygulayan hak sahibi
ne tapusu derhal verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 444) 
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(İstanbul Milletvekili İbrahim Özdemir ve 7 Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 14. — 2981 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK, MADDE 1. — imar hududu içinde veya ıslah imar planına konu olmayan binalı veya binasız hisseli 
arsa ve arazilerde de 9.5.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi hükümleri uygulanarak 
hisseli veya müstakil parseller oluşturulur. 

EK MADDE 2. - Bu Kanuna göre yapılacak ifraz işlemlerinde, yalnızca ifraza tabi kısım için ifraz harcı 
tahsil olunur. 

MADDE 15. — 2981 sayılı Kanun kapsamına giren yapılara uygulanacak ilave harç cetvelinin «yapı cins
leri» bölümünde yer alan «Sanayi depolama ve işyeri, işhanı» deyimi «sanayi yapıları, depo tesisleri, işyeri, 
işhanı» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 16. — 10.11.1983 tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun geçici 8 inci maddesinin ikinci fık
rasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

a) Boğaziçi sahil şeridi, öngörünüm, etkilenme ve gerigörünüm bölgelerdeki yapılardan 2981 sayılı Ka
nunda belirlenen miktar ve esaslar dahilinde ve bir defaya mahsus olmak üzere tahsil olunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde 2981 sayılı Ka
nunun değişen hükümleri ile ilgili yönetmelik, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan veya belediyenin öz mülkü olup-
ta bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığından izin alınmaksızın bele
diyelerce satılmış veya tahsis edilmiş arsalar ile ilgili satış ve tahsis işlemleri geçerlidir. 

Daha önceden bedeli tahsil edilen yerler, tahsisi yapılanlar adına tapuda tecil edilir. 
Bedeli tahsil edilmeyenler ise, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 3016 sayılı Kanunla değiştirilen 26 ncı 

maddesi uyarınca tespit edilecek arsa bedeli üzerinden tahsil olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun gereği hak sahibi olupta çeşitli nedenlerden dolayı bu hakkını kullanmak 
üzere müracaat etmeyenler bu Kanunun yayım tarihinden itibaren en geç (6) ay içinde yeni müracaat hakkına 
sahiptir. Bu süre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan işçiler ile daimî görevde bulunan
lar ve görevi yurt dışında üç aydan fazla devam edenler için (12) aydır. Bu sürelere yeminli özel teknik bü
rolara yapılacak başvuru süresi de dahil olup müracaat 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun 7 nci madde
sindeki esaslara göre yapılır. İstanbul ve Çanakkale boğazlarında bu Kanun hükümlerinden istifade edecek 
yapılar da bu hükme tabidir. Ancak, bu alanlardaki yapıların tespit ve değerlendirme işlemleri yetkili bele
diyeleri veya valiliğince yapılır ve en geç (1) yıl içindetamamlanarak sonuçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 2981 sayılı Kanuna göre işlemini tamamlayarak arsa taksitlerini ödemeye başla
mış olanlar için 18 inci maddenin (b) bendi hükümleri uygulanmaz. Taksitlendirilen veya tamamı ödenen ar
sa bedeli esas alınır. 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 18. —- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 444) 
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(Bayındırlık, Jlmar, Ulaştırıma, ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — 2981 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddefer eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — tmar planı olan yerlerde, 9.5.1985 tarih 3194 sayılı imar Kanununun 18 inci maddesi 
gereğince arsa ve arazi düzenlemelerinde, binalı veya binasız arsa ve arazilere bu Kanundan önce özel parselas
yona dayalı veya hisse karşılığı satın alınan yerler dikkate alınarak müstakil, hisseli parselleri veya üzerinde 
yapılacak binaların daire miktarları göz önünde bulundurularak kat mülkiyeti esasına göre arsa paylarını sahip
leri adlarına resen tescil ettirmeye valilik veya belediyeler yetkilidir. 

EK MADDE 2. — Bu Kanuna göre yapılacak ifraz işlemlerinde, sadece ayrılan kısmın beyan edilen değeri 
üzerinden ifraz harcı tahsil olunur. 

EK MADDE 3. — Cami, mescit, türbe gibi yerlerin sınırları içinde kalan veya bu yerlerin şuurları içinde 
kalmamakla beraber eserlerin bütünlüğünü bozan yapılar korunamayacak yapılar olup, bunlara tapu veya tapu 
tahsis belgesi verilmez. Ancak, bu hak sahiplerine başka yerden öncelikle arsa tahsis edilir. 

MADDE 15. — Teklifin 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 10.11.1983 tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun geçici 8 inci maddesinin ikinci fık
rasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

a) Boğaziçi sahil şeridi, öngörünüm, etkilenme ve geri görünüm bölgelerindeki yapılardan (5) misli bina 
inşaat harcı ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave harç bir defaya mahsus olmak üzere tahsil olunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. —Teklifin Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan veya belediyenin mülkiyetinde 
olup ta bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığından izin alınımakstzın be
lediyelerce satılmış veya tahsis edilmiş arsalar ile ilıgidıi satış ve ıtahsis işlemleri geçerlidir, daha önceden bedeli 
tahsil edilen yerler, tahsisi yapılanlar adına tapuda tescil edilir, bedeli tahsil edilmeyenler ise 775 sayılı Gece
kondu Kanununun 3016 sayılı Kanunla değiştirilen 26 nci maddesi uyarınca tespit edilecek arsa bedeli üze
rinden tahsil olunur. 

GEÇİCİ 'MADDE 3. — 2981 sayılı Kanun ve bu Kanun gereği hak sahibi ölupta çeşitli nedenlerden do
layı bu hakkını kulanmak üzere müracaat etmeyenler bu Kanunun yayım tarihinden itibaren en geç (6) ay 
içinde yemi müracaat hakkına sahiptir. Bu süre, bu Kanunun yürüdüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan 
işçiler ile daimî görevde bulunanlar ve görevi yumt dışında üç aydan fazla devam edenler için (12) aydır. IBu 
sürelere Yeminli özel Teknik 'Bürolara yapılacak başvuru süresi de dahil olup müracaat 24.2.1984 tarih ve 
2981 €ayılı Kanunun 7 nci maddesindekıî esaslara göre yapılır. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında 2981 sayılı 
Kanun ve bu Kanun Mfcümlerinden istifade edecek yapılar da tavan beton veya betonları dökülmüş otknak 
şartı (İle bu hükme tabidir. Ancak, bu alanlarda affa giren yapılardan <5) kat bina inşaat harcı ve ekli cet
vele ıgöre tahakkuk ettirilen ilave harç ayrıca alınır. Bu alanlardakıi yapıların tespit ve değerlendirme işlem
leri, yetikıi'li belediyeleri veya valiliğince yapılır ve en geç <!1) yıü içinde tamamlanarak sonuçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Teklifin Geçici 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE I7.j — Teklifin 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Teküfiin 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 444) 




