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Sayfa 
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6. — Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay'm, Adnan Mende
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larında görevlerine son verilen, 
haklarında nakil işlemi uygulanan 
ve müfettişlik sınavına tabi tutu
lan öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/15) 217 

8. — Balıkesir Milletvekili 
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10. — Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler'in, fitre, zekat, 
kurban derisi ve bağırsakların 
toplanmasında sosyal yardımlaş
ma ve dayanışma vakıflarının ba
şarılı olamadıkları iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/18) 217 

11. — Tokat Milletvekili Kâ
zım özev'in, yapımı tamamlanan 
Tokat il merkezindeki doğum
evinin hizmete açılmamasının ne
denine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/19) 217 

12. — İstanbul Milletvekili 
Mehmet Moğultay'ın, kamu ko
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kanı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı 
cevabı (7/7) 242:245 
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I. — GEÇEN 

TBMM Genel Kurulu saat • 15.001te 
açıldı, 

Adana Milletvekilli Orhan Sendağ, 
Adana Organize Sanayi Bölgesinin sorun
ları konusunda gündem dışı bir konuşma 
yaptı. 

Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Posta-
cı'mın GAP Projesi içinde yer alan Ka-
raıfcaya ve Atatürk barajları göl sahıaları 
içinde kalan ailelerin iskânları ve alınması 
gerekli önlemler konusundaki gündem dı
şı konuşmasına, Bayındırlık ve İskân Ba
kanı ismail Safa Giray; 

Zonguldak Milletvekili Tevfilk Ertü-
zün'ün, dış borçlarımızın gelişmeleri ko
nusundaki gündem dışı konuşmasınla da, 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt özal, 

Cevap verdiler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesap
larını İnceleme Komisyonunun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
1987 : 

Ocak, Şubat, Mart (5/1) (S. Sayısı: 3); 
Nisam, Mayıs, Haziran (5/4) (S. Sa

yısı : 4); 
Temmuz, Ağustos, Eylül (5/5) (S. Sa

yısı : 5); 

Ayları hesaplarına ait raporları okun
du; Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 31 
arkadaşının (11/1) ve 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
27 arkadaşının (11/2), 

Numaralı gensoru önergelerinin ön-
görüşmelıerinin 2.2.1988 tarihli 16 ncı Bir-

ANAK ÖZETİ 

leşimde kabul edilen Danışma Kurulu 
Önerisi gereğince, 11.2.1988 tarihinde, ya
pılacağı açıklandı. 

Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 
27 Arkadaşınım, Yapı Kooperatiflerinin 
içinde bulundukları sorunları ve çözüm 
yollarını tespit etmek amıacıyla bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si] (10/2) Genel Kurulun bilgisine sunul
du; Meclis araştırma önergesinin gündem
de yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sı
rasında yapılacağı bildirildi. 

Adalet Komisyonunda açık bulunan 
bir üyeliğe, ANAP Grubunca aday göste
rilen Uşak Milletvekili' Mehmet Topaç 
seçildi. 

İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt' 
in, Menemen - İzmir Karayolunun Me
nemen çıkışındaki üst ve alt geçit inşaat
larının ihalesine ve geçitlerim ne zaman-
hizmete açılacağına 'ilişkin (6/8) sorusuna 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray; 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay' . 
in, Adana İncirlik Üssünün modernizas
yonu ve Federal Alman Hükümetinin ül
kemizde alçak uçuş denemeleri yapmak 
için öneride bulunup bulunmadığına iliş
kin (6/13) sorusuna da Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de ce
vaplara karşı görüşlerini, açıkladılar 

(6/3), (6/7), (6/9), (6/12) numaralı 
sorular, ilgili bakanlar; 
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(6/6), (6/15) numaralı sorular, soru sa
hipleri ve ilgili bakanlar, 

Genel Kurulda hazır bulunmadıkla
rından ve 

(6/10) numaralı soru da, soru sahi
binin bulunmıaması nedeniyle bir defaya 
mahsus olmak üzere, 

Ertelendiler. 

Gündemde görüşülecek başka bir ko
nu bulunmadığından, 9 Şubat 1988 Salı 

8 . 2 . 1988 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya

pılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (U/390) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.1988) 

Raporlar 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ve Sayıştay Başkanlığı 1986 Malî Yılı Ke-
sinhesalbına İlişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu (5/2) (S. Sayısı: 6) (Dağıt
ma tarihi: 8.2.1988) (GÜNDEME) 

2. — Cumhurbaşkanlığının 1986 Ma
lî Yılı Kesinhesabına İlişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (3/255) (S. Sayısı: 7) 
(Dağıtma tarihi : 8.2.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
U. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-

fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki taş
kınlar neideniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve taş
kınların önlenmesi için alınacak tedbirle
re ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-

günü saat 15.00'te toplanmak üzere bir
leşime saat 1'6.48'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Esat Yıldırım Avcı 
Kâtip Üye 

Sakarya 
Mümtaz Özkök 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Pazartesi 

gesi (6/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.2.1988) 

2. —• İstanbul Milletvekili Yüksel Çen
geldin, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen plastik ve deri ter
lik ihracatına ve bu terlikler için Öestek-

. leme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapıla
cak ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/24) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 3.2.1988) 

3. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yöl'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) (Başkanlığa geliş tari
hi : 4.2.1988) 

4. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çen-
gel'in, TELETAŞtta PTT'ye ait olduğu 
'belirtilen % 40 hissenin bir kısmının özel
leştirilmesinde izlenecek yönteme ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4:2.1988) 

'5. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulu-
türk'ün, 1987 yılında alınan şeker pancarı 

II. — GELEN KAĞITLAR 
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için üreticilere ne zaman ve nasıl ödeme 
yapılacağına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1988) 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin aç
tığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Zonguldak Milletvekili Koksal 

Toptan'ın, ülkemizde 1978 - 1987 yılla
rında meydana gelen anarşi ve terör olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/42) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.2.1988) 

2. — Balıkesir M'illetvekili t. önder 
Kırlı'nın, Bakanlık yurtdışı teşkilatı için 
gerçekleştirilen büro malzemesi v© kırta
siye alımlarına ve bu teşkilata ait binala
rın güvenlik donatımına ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/43) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1988) 

3. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal' 
in, ailecek sol sempatizanı olan bir genç 
kızın bir polis memuru ile evlenmek iste
ğinin idarece önlendiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/44) .(Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1988) 

4. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'ın, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki bazı 
kasaba ve köylerin televizyon yayınların
dan yeterince yararlanabilmesi için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/45) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1988) 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Amik Ovasının su 
'baskınlarından korunması için ne gibi ted
birler alındığına ilişkin Bayındırlık ve İs

kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/46) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1988) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 

Ertüzün ve 27 arkadaşının, dış borçları
mızın 1984 - 1987 döneminde artmasının 
nedenlerini, bu artışın ekonomik, siyasal 
ve sosyal etkilerini ve konu ile ilgili ola
rak alınabilecek tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.2.1988) 

9 . 2 . İ988 Sah 
Tasarı 

1. — İşkenceye ve Diğer Zalimane, 
Gayrıinsanî Veya Küçültücü Muamele 
Veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (J/391) 
(Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.1988) 

Rapor 
1. — 6.1.1982 Tarihli ve 2576 Sayılı 

Bölge İdare' Mahkemeleri, İdare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/371) (S. Sayısı: 9) (Dağı'taa 
tarihi: 9.2.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gür-

seler'in, Kanunî Sultan Süleyman Sergi
sinin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapıla
cağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/29) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.2.1988) 

2. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 
sağlık neden'iyle yurtdışına gitmek isteyip 
'de sakıncalı göründükleri için pasaport 
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verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sö'kmenoğlu'nun, Batı Trakya Türk
lerinin sorunlarının çözümü amacıyla Yu-
nar/ıstan'dan herhangi bir güvence alınıp 
alınmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/47) (Başkanlığa geliş 
farihi: 8.2.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Bakanlık mensupları 
için alman çelik yeleklere ilişkin Dış'iş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/48) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.1988) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'a 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Çetin, bir gündem dışı konuş
ma talebiniz geldi; fakat mahiyetini öğ
renemedim. 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu*nun, tasarrufların ban
kalara çekilmesi için alman önlemlere iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru öner-' 
gesi (7/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.2.1988) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet 
Çetin ve 24 arkadaşının, enflasyon ve ha
yat pahalılığının ekonomik ve toplumsal 
yaşamda yarattığı sorunları ve bu konu
da alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.2.1988) 

•*• 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Yarın efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkürler. 

Antalya Milletvekili Sayın ibrahim 
Demir, altın sertifikası uygulaması ko
nusunda gündem dışı söz istemişlerdir. 

Sayın Demir?.. Yoklar. 

Gündeme geçiyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiti Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — .YOKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

!7.j — Fransa'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/435) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının iki 
Itezfceresi vardır, ayrı ayrı okutup, bilgi
lerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkalnığına 

Kimya Sanayilerine Bağlı Riskler 
Konulu OECD Konferansına katılmak 
üzere, 7 Şubat 1988 tarihinde Fransa'ya 
gidecek olan Devlet Bakanı Veysel 
Atasoy'un dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Federal Almanya'ya gidecek 
olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'in 
dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün 
vekillik etmesinin luygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/436) 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Şu
bat 1988 tarihinde Federal Almanya'ya 
gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ya-
zar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlı
ğına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürür'ün vekillik eitmesinin, Başbakanın 
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KURULA SUNUŞLARI 

teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, 
ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Parlamttıtolararası Birliğin yeni dö
nem çalışmalarında Türkiye Büyük Mil
let Meclisini temsil edecek Türk Grubu 
için siyasî parti gruplarınca aday olarak 
gösterilen üyelerin isimleri aşağıda su
nulmuştur. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla değişik 1 inci maddesi uya
rınca Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Parlamentolararası Birlik Türk Grubu 
Üyeleri 

Orhan Ergüder (İstanbul) 
Şevki Göğüsger (Kırşehir) 
Barlas Doğu (Ankara) 
Akgün Albayrak (Adana) 
Mehmet Şimşek (Konya) 
Türkân Akyol (İzmir) 
Onur Kumbaracılbaşı (Kocaeli) 
Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Kuzey Atlantik Assamblesi'nin 

yeni dönem çalışmalarında, TBMM'ni 
temsil edecek olan Türk grupları için si
yasî parti gruplarınca gösterilen adayla
ra ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/8) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum: 
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[Türkiye ©üyüfc Milleti Meclisi 
Genel Kuruluna 

Kuzey Atlantik Assamblesinin yeni 
Üönem çalışmalarında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil edecek Türk Gru
bu için siyasî parti gruplarınca aday ola
rak gösterilen asıl ve yedek üyelerin 
isimleri aşağıda sunulmuştur. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi. 
Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla değişik 1 inci maddesi uya
rınca Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

Yıldırım Akfoulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Gru
bu Üyeleri 

Asıl Üyeler : 
Doğancan Akyürek (İstanbul) 
Ahmet Karaevli (Tekirdağ) 
Zeki Yavuztürk (Ankara) 
Cavit Kavak (İstanbul) 
Fahir Sabuniş (Bursa) 
İlker Tuncay (Çankırı) 
İsmail Şengün (Denizli) 
Göksel Kalaycıoğlu (Ankara) 
Mehmet Tahir Köse (Amasya) 
öner Miski (Hatay) 
Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Murat Sökmenoğlu (Hatay) 
Yedek Üyeler: 
Cahit Aral (Elazığ) 
Hayrettin Elmas (İstanbul) 
Ülkü Gökalp Güney (Gümüşhane) 
İlhan Aküzüm (Kars) 
Birsel Sönmez (Niğde) 
Seçkin Fırat (Bolu) 
Akın Gönen (İzmir) 
Recep Ergun (Kayseri) 
Erol Ağagil (Ankara) 
Hasan Namal (Antalya) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGE
LERİ 

1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 27 arkadaşının, dış borçları
mızın 1984 - 1987 döneminde artmasının 
nedenlerini, bu artısın ekonomik, siyasal 
ve sosyal etkilerini ve konu ile ilgili ola
rak alınabilecek tedbirleri ?espit etmek 
amacıyla fileclis araştırması saçılmasına 
ilişkin önergesi (10/3) 

BAŞKAN — İki ayrı Meclis araştır
ması önergesi vardır; sırasıyla okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bütün gelişmekte olan ülkelerde ol
duğu gibi, ülkemizin sanayileşme ve kal
kınmasında dış kaynakların önemli rolü 
olduğu şüphesizdir. Türkiye'nin kullan
dığı dış kaynaklar içinde en büyük payın 
dış borçlara ait olması itibariyle, ülke 
ekonomisinin bugünü ve geleceği ile dış 
borçlar arasında yakın bir ilişki vardır. 

Dış borçlanma, sadece ekonomik bo
yutu olan bir finansman kaynağı değil
dir. Dış borçlanmanın sebepleri ekono
mik olduğu kadar siyasidir, sonuçları) 
hem iktisadî hem siyasî ve hem de sos
yaldir. 

Geri ödenmesi devletimizin teminatı 
altında olan dış borçların getireceği siyasî 
sonuçlarla, borç yükünün bugünkü ye 
gelecek nesiller arasındaki dağılımının 
sosyal sonuçları ihmal edilmemek ge
rekir, 

Bu özellikleriyle dış borçlanma, gün
lük ekonomi idaresinin çok üstünde bir 
millî muhtevaya sahiptir. 

ANAP'ın 1984'te iktidara gelmesiyle 
birlikte (Türkiye'nin hızla borçlandığı 
müşahade edilmektedir. 1984 başında 18 



T. B. M. M. B : 19 9 . 2 . 1938 O : 1 

milyar dolar olan dış borçlar, 1987 so
nunda 36 milyar dolara yükselmiştir. Bu 
rakama askerî borçlar, Doğu bloku ül
kelerine olan borçlar ile, Türkiye'de ika
met eden Türk vatandaşlarının bankalar
da açtırdıkları ve 4 milyar dolara ulaşan 
döviz hesapları dahil değildir. 

Türkiye, 1988 yılı başında karşılaş
tığı dış borç yükü itibariyle, Batı yarı
küresinde en ağır dış borcu olan 5 inci 
ülke ve dünyadaki en borçlu 9 uncu ül
ke konumuna gelmiştir. 

Dış borçlarımızın gayri safi yurt içi 
hâsılaya (GSYIH) oranı 1980'de yüzde 
18 iken, 1983'de yüzde 35'e, 1987'de ise 
yüzde 55'e yükselmiştir. Bu oran, 1986 
yılında bütün gelişmekte olan ülkeler için 
ortalama yüzde 39 ve en ağır borcu olan 
15 ülke için ise ortalama yüzde 49'dur. 
Türkiye'de dış borcun GSYİH'ya oranı
nın yüzde 55'e ulaşması Türk ekonomi
sinin borçlanma gücünün sınırlarına var
dığını en açık biçimde göstermektedir. 

Dış borçlarımızın yapısı da endişe 
verici bir biçimde değişmiştir. Öyle ki, 
kısa vadeli borçların toplam borçlar için
deki payı 1983'de yüzde 12 iken 1987'de 
yüzde 30'a yükselmiştir. 1984 - 87 döne
minde toplam borçlarımızın yaklaşık iki 
kat artmasına karşılık kısa vadeliler yak
laşık beş kat artış göstermiştir. Böyle 
t>ir yapı değişikliği, önümüzdeki yıllar
da Türkiye'nin borç servis yükünü ciddî 
biçimde ağırlaştırmıştır. 

Dış borçların yıllık anapara ve faiz 
taksitlerinin ihracat gelirimize oranı, 
ihracattaki artışa rağmen yükselmiştir. 
1983 - 87 döneminde 39 milyar dolarlık 
ihracat gelirine mukabil 18 milyar do
larlık anapara ve faiz ödemesi yapılmış
tır. İhraç gelirlerinin yüzde 46'sı, toplam 
döviz gelirlerinin ise yüzde 30'u borç 
ödemelerinde kullanılmıştır. 

Halbuki, ihracatın borç servisine oranı 
bütün gelişmekte olan ülkelerde 1986 yılı 
itibariyle yüzde 25, en ağır borçlu 15 
ülkede ise yüzde 50'dir. 

Ülkemizde 1984 - 87 döneminde dış 
borçların yüzde 110 artmasına mukabil, 
ihracatımız yüzde 75 artabilmiştir. Bu 
dönemde 4.6 milyar dolara düşen cari 
işlemler açığına rağmen, Türkiye'nin net 
borçlarının 18 milyar dolar artması dü
şündürücüdür. Bu sonuç, borcun döviz 
gelirleriyle değil, yeniden borçlanma ile 
ödendiğini göstermektedir. 

Dış borçların Türk Lirası itibariyle 
1983'teki 5 trilyon servisinden 1987'de 
35 trilyon TL.'na yükselerek 7 kat art
mış olması da dikkatle izlenmesi gereken 
bir gelişmedir. Dış borçların TL. karşı
lıklarını bulmak zorunda olan rtazine 
tou inanılmaz artış karşısında büyük 
çapta iç borçlanmaya gitmek zorunda 
kalmaktadır. 

Netice itibariyle, özel bir «Dış Borç 
Kurulunun» kurulmasına yol açacak de
recede ciddî bir millî mesele haline dö
nüşen ve uluslararası kuruluşları da kay
gılandıran dış borçlarımız hakkında Mec
lis araştırması yapılarak, konunun Yüce 
Mecliste tartışılmasına ve Türk Milleti
nin bilgisine sunulmasına fırsat verilmesi
ni saygıyla arz ve talep ederiz. 

Tevfifc Ertüzün 
.Zonguldak' 

Mahmut öztürk 
Niğde 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Hasan Ekinci 
.Artvin' 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
JHatay 

Zeki Çeliker 
.Siirt' 
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Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Yaşar Topçu 
.Sinop 

ismail Köse 
.Erzurum 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Mehmet Çakıroğlu 
.Trabzon 

Mehmet Tabir Şaşmaz 
Elazığ 

Fuat Kılcı 
izmir 

Hasan Namal 
Antalya 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Baki Durmaz' 
Afyon' 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Ali Rıza Septioğlu 
.Elazığ 

Orhan Şendağ 
N .Adana 

İrfan Demiralp 
Samsun' 

Cemal Alişan 
Samsun 

Mustafa Çorapçıoğlu 
.Balıkesir 

Şinasi Altıner 
Zonguldak, 

M. Halit DağU 
Adana 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Ömer Şeker 
Konya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

BAŞKAıV — önerge, gündemdeki ye
rini alaoak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması hususundaki öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet 
Çetin ve 24 arkadaşının, enflasyon ve ha-' 
yat pahalılığının ekonomik ve toplumsal 
yasamda yarattığı sorunları ve bu konu
da alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/4) . 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Enflasyonu düşürerek hayat pahalılı
ğını durdurmak Sayın özal'ın ve ANAP' 
in temel hedefi idi. Sayın Başbakanın 
1980 yılı başından beri programı, hedefi, 
enflâsyonu kısa sürede yüzde 10'nun altı
na indirmek ve böylece ortadireğin güç
lendirilmesini sağlamaktı. 24 Ocak karar
larının başta gelen amaçlarından biri de, 
enflasyonu düşürerek ekonomi de fiyat 
istikrarına ulaşmaktı. 

Aradan sekiz yıl gibi uzun bir süre 
geçmesine karşın, enflasyon düşürülüp fi
yat istikrarı sağlanamamış, hayat pahalı
lığı dayanılmaz boyutlara çıkmıştır. Cum
huriyet tarihinin en uzun süreli- ve yükr 
sek enflasyonu, istikrarın temel amaç 
alındığı bu dönemde yaşanmıştır. 

Yıllardır, Hükümet, yıllık enflasyon 
oranını yüzde 20 - 25 olarak hedef almak
ta, yatırım programlarını, maaşları, büt
çe ve politikaları buna göre 'belirlemek
te; ancak, gerçekleşen enflasyon, öngörü
len hedeflerin çok üstünde olmaktadır. 
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1987 yılında ise, enflasyon yüzde 60 do
layına çıkmıştır. Faizlerle ilgili son ka
rarlar, bu gerçeğin Hükümetçe de artık 
ka'bul edildiğini göstermektedir. Bu du
rumda, Türkiye, enflasyonda hızla üç 
rakkamlı günlere doğru gitmektedir. 

Enflasyon, Hükümetin kontrolünden 
çıkmıştır. Yıllardır süren ve son zaman
larda daha da hızlanmaya başlayan enf
lasyonun, temel ihtiyaç maddelerindeki 
sürekli artışların yol açtığı hayat pahalı
lığı, ekonomik ve toplumsal yaşamda 
onarılması güç etkiler yapmaktadır. 

Yüksek enflasyon nedeniyle gelir da
ğılımı sürekli bozulmakta, dar ve sabit ge
lirli halkımız yoksullaşmakta ve bireysel 
yoksulluk giderek toplumsal yoksulluğa 
dönüşmektedir. 

Enflasyon, adaletsiz bir vergi niteliğin
dedir. Hükümet, bütçe açıklarını kapata
bilmek ve artan borçları ödeyebilmek 
için yıllardır böylesine yaygın, adaletsiz 
ve insafsız vergi yolunu seçmektedir. Bü
tün bunlara karşın, enflasyonun yükselişi 
hızlanmış, memur, işçi, emekli, çiftçi, es
naf gibi dar ve sabit gelirli vatandaşlar 
enflasyon depremi karşısında ezilmiş ve 
büyük gelir kayıplarına uğramıştır. Enf
lasyonun ağır bedelini bu kesimler öder
ken, belirli varlıklı kesim, kaynak aktarıl
ması yolu ile enflasyondan yararlanmak
tadır. Enflasyon ve hayat pahalılığı böy
lesine yüksek ve sürekli olursa, ekonomik 
çöküntü yanında ahlak bunalımı da kaçı
nılmaz sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Hızlı enflasyon, sürekli devalüasyon 
ve yüksek faiz politikaları nedeniyle üret
ken yatırımlar yavaşlamakta, sanayileşme 
durmakta ve işsizlik artmaktadır. Üreten, 
hızla gelişen, sanayileşen ve hakça bölü
şen toplum yerine, daha çok, var olanı 
satan tüccar toplum olma politikası iz
lenmektedir. 
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Enflasyon hızı, sürekli, hedefleri aştı
ğından ekonomik ve malî dengeler alt üst 
olmakta, yıllık programlar ve bütçeler an
lamını ve işlevini yitirmektedir. 

Halkımız yıllardır büyük özveriye kat
lanmış, bu politikaların bedelini ödemiş, 
ama sonuç alınamamıştır. 

Sayın Başbakan, enflasyon ve hayat 
pahalılığı konusunda, 8 yıldan beri aynı 
şeyleri tekrarlamakta; ancak, soruna ça
re bulamamaktadır. Şimdi yeniden sekiz 
yıl öncesine, yani başa dönmektedir. Ye
niden enflasyonu azaltmaktan, ekonomi
yi daraltıp disiplin altına almaktan, büt
çeyi denkleştirmekten, vergi gelirlerini 
yükseltmekten, kamu harcamalarını kıs
maktan söz etmektedir; ancak, yıllardır 
bunların gerçekleşmediği ve enflasyonu
nun önlenemediği görülmüştür. 

Türkiye tarihinde bu denli uzun enf
lasyon yaşanmamıştır. Böylesine sürekli 
ve hızlı enflasyonun, hayat pahalılığının 
ekonomik ve toplumsal yaşamda yarattı
ğı etkilerin yol açabileceği bunalımların 
araştırılması ve bugüne kadar sonuç getir
mediği görülen politikaların yerine geçe
bilecek önlemlerin belirlenerek çözüm 
önerileriyle birlikte ortaya konulması zo
runlu görülmektedir. 

Bu nedenlerle Anayasanın 98 inci ve 
İçtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince 
«Enflasyon ve hayat pahalılığı» konusun
da Meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

ismail Hakkı Önal 
tstaribul 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 
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Beşer Baydar 
Ankara 

İlhami Binici 
Bingöl 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Adnan Keskin 
Denizli 

Ahmet Türk 
Mardin 

Vedat Altun 
Kars 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

tYusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Kenan Süzer 
Tokat 

M. îstemihan Talay 
İçel 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Mahmut Almak 
Kars 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sa
yın Yüksel Çengel ve Tokat Milletvekili 
Sayın Kâzım Özev, önergeye katıldıkla
rını beyan etmişlerdir. 

önerge, gündemdeki yerini alacak, 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hak
kındaki öngörüşme, sırasında yapılacak
tır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER (Devam) 

5. — Başbakan Turgut Özal'ın, Mısır 
Arap Cumhuriyetine yapacağı resmî zi
yarete katılmaları uygun görülen parla
menterlere ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
ve eki liste (3/434) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasa
nın 82 nci maddesine göre verilmiş bir 
tezkeresi vardır, okutup oylarınıza suna
cağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

12-15 Şubat 1988 tarihlerinde bir he
yetle birlikte Mısır Arap Cumhuriyetine 
yapacağım resmî ziyarete, ekli listede ad
ları yazılı parlamenterlerimizin de katıl
maları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre 
gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

Liste : 
M. Halit Dağlı (Adana) 
Hasan Fecri Alpaslan (Ağrı) 
Kerem Güneş ıÇKars) 
Cemal Seymen (Nevşehir) 
Na'bi Poyraz (Ordu) 
Yalçın Koçak (Sakarya) 
Mehmet Akarca (Samsun) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırma Yapılmasına Dair Öngörüş-
meler» kısmına geçiyoruz. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜ$MELER 
1. — Afyon Milletvekili Baki Dur

maz ve 27 arkadaşının, yapı kooperatif
lerinin içinde bulundukları sorunları ve 
çözüm yollarını tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/2) 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili; (Sa
ik i Duramaz ve 27 arkadaş'Uün, yapı ko
operatiflerinin içinde bulundukları sorum-
ilıaırı ve çözüm yolarını tespit etımek ama-
cıyja Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 1012 
ve 103 üncü maddeleri uyanınca bir Mec-
llis araştırması açıı'mrasına ilişik in önerge
sinin öngörüşmıeslrie başlıyoruz. 

Hükümet adıma Sayın Bakan?.. Bu
radalar. 

önerigeyi tekrar okutuyorum! : 
Türkiye ıBüyük Millet Mıeclisi Başkanllığına 

Türkiye'de 19165 yılından itibaren sa
nayileşme hamlesine parafe! olarak, kent-
llere bir nüfus hareketi başlamuş ve bu ta
rihten sonra köy nüfusu devamlı gerile
yerek, şehir nüfusu devamlı artoş göster-

. imiş ve 1985 yılı sayımıma göre, iiık defa, 
şehirde yaşayan nüfus % 53'e ulaşmış, 
ıfcöy nüfusu ise % 47'ye düşmüş buLun-
maktadır. 

Bunun neticesi olarak, sanayi yönün
den gelişmekte olan şehirferiımıizin etra
fında ait yapışız ve sağ.ıksız bir gecekon
du kuşağL oluşmuştur. Köyden ikente kıa-

1 

yan bu nüfusun iiık 'ihtiyacımın, barınacak 
ıbir'konut olduğu aşikârdır. 

Çeşitli zamıamılarıda görev yapmış hü-
. ikümıetiier, ülkenin imkânılıarı ölçüsünde 
çeşitü tedbirler aljmışlardır. Bu çabaları, 
takdirle karşılıyoruz. 1984 yılında çıka
rılan 2985 sayıllı Toplu Konut Yasası, 
ihtiyaç sahibine bir ümit kapısı olmuş ve 

yapı kooperati'fileni yurdun her yerinde, 
vatandaşlarım hayallimi * gerçekleştirecek 
bir sığmak ıgibi görünmüştür. Halikımızın 
bu ümitleri, Başbakanın ve konu lilte il-
ıgili'i Bakanların, vermiş olldükiıan beyam-
llarla pekiştirilımıiştiir. 

Ancak, aradan geçen zaman içerisin
de, gerek kurul'an fonun ve verilen kre
dilerin amiacı dışında çalıştırıfması ve ge
rekse ©ecen dört ısene zarfında % 50'lc-
re ulaşan yıllıık enflasyonun, ıkonut mali
yetime getirdiği artışlar nedeniyle, uyandı
rılan bu ümitler sönmüş ve yerimi ümitsiz
lik almıştır. ıBunun neticesi olarak, dar-
ıgelirilıi vatandaşlar büyük ümitlerle ortak 
oldukları kooperatiflerden ayrılmaya baş-
•lam'işlıar ve ayrılan bu vatandaşlarımız, 
yeıllıerini, Komuta •ihtiyacı olmayan, sa
dece yatırım ve' kâr maksadıyla hareket 
eden vatandaşlarımıza terk etmişlerdir. 
Böylece, daha önceki yıllılarda .sabit geüir-
lıi vatandaşların^ız için ıkurulan yapı ko
operatifleri, bu seibeplefıe birer konut ya
tınım kooperatifleri ve inşaat şirketleri 
hüviyetine dönüşmüştür. 

Bilhassa, 1987 yılı içerisinde temel 
inşaat malzemeleri durumunda bulunan 
demir, çimento, tuğla, Ikum, kereste dik
kate lalıındığında bile, ıkonut içim en önem
li inşaat malzemeierindeki fiyat artışları 
% 173'e ulaşmış bulunmaktadır. 

Bugün verilen konut ikredisi son yapı
lman artışlar dahül inşaat maliyetimin ancak 

• % 20 - 25'ıini karşılamaktadır. 
Bugünkü kredilenıdirme politikasıyla 

problemi çözmdk mümkün görülmemefk-
tedir. Zira, ıkonut sahibi oilması tasarla
man grup, tespit edilerek gelir düzeyi ve 
ödeme gücüyle tutark bir konut kredisi 
ve politikası (gerçekteştiriliememiştir. Bu 

— 188 — 



T. B. M. M. B : 19 9 . 2 . 1988 O : 1 

ınedtenile, Türkiye'de konut sorununun 
miaddî yönden darboğaz içerisinde dldüğu 
görü'toeiktedir. 

Konunun bütün yönleriyle değerlen
dirilmesi, uygulanan konut poilitikasınım 
'aksayan yönlerimin ortaya çıkarılması za
ruret haline gelmiştir. Bu sebeple, konut 
polıitikası ve tatbikatı yeniden gözden ge-
çirillmelıiı ve; 

Toplu Konut Fonu, Kamu Ortaklığı 
Fonundan ayrılarak sadece konut yaptı
rana kredi sağlar ihale 'getirilmelidir. 

Hiç evi d'ımıayaına kredi veriılımeli ve 
geri ödeme pı'anı vatandaşın maddî gü
cüyle bağlantılı olmalıdır. 

Verilen krediler yetersiz kallmış ve 
ımia'iiyet iç:mdeki miktarı son derece dü
şük hale gelmiştir. Krediler günün şart
larına uygun hale getirilmeli ve her yıll 
enfılasyon göz önüne alınarak yeniden 
gözden geçirilmelidir. 

(Maddî sıkıntı içiınıde bulunan koope
ratiflere acillen tamamlama kredisi' verile
rek inşaatların bitirilmesi sağlianmallıdır. 

2000 yıllıma kadar, şehirlerde yaşa
yan insanı sayısının yaklaşık olarak 20 
milyon artacağı hesaplanımlaktadır. Bu 
nedeıtf.e, senede en az 400 bin konut ilâ
vesi gerekmektedir. Bunun ıiçinı 2,5 mil
yar metrekarelıik yeni arsa üretmek la
zımdır. 'Bu hususta belediyöler dahil ma
hallî idarelere yeni yetki ve görevler ve-
rffimeüdir. ' 

GeHiır dağılımının dengesiz olduğu bi
linen ülkemizde, şehirleşme ve konut so
rununun çözümüne ayrılan kaynaklardan 
düşük ıgeliirl'i ve tasarruf ıgücü otaıayan 
kesimlerin konut sahibi olabilmesi, yapı 
kooperatif terinin içinde bulundukılan 
problemlerin araştırılarak çözüm 'yollla-
rımun bulunması amacıyla bu konunun 
araştırılması zaruret hallini alknıştır. 

'Bu nedenle, Anayasanın 98 tinoi ve İç
tüzüğün 1*012 nci maddeleri gereğince ko
nu hakkında Meclis araşturması açıima-
sını arz ve teklif ederiz, 

IBaki Durmaz 
Afyon 

ve Artoadaşlan 

ıBAŞKAN — Önergenin ömgörüşme-
sine basılıyoruz. 

Hükümet adına, Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Sayın Safa Giray; buyurun efen-
d m 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (lstambı#) 
— Sayın Başkan, sayın mill'etvekiİlleri; 
Afyon Milletvekilli Sayın Baki Durmaz 
ve .27 larkad'aş'nın, konut sorunuy'a lillgi-
l!i olarak Meclis araştırması açılması ta
lebini havi önergeleri sebebiyle, Hükü
met adıma görüş'ıeriimıizi biıldirmek üze
re huzurlarınızdayım. Hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Konut meselesi, Türikiyemizde, aslın
da, 19 uncu Asrın şortlarından itibaren, 
zaman zaman çeşitli gayretlere sahne ol
muş bir mese'edir; ancak, 1950 yılından 
itibaren -aşağı: yukarı harp yılları son
rasından itibaren demek belki daha doğ
ru Olur şehiri'eşmede bir hızlanma başla-
ımıasıı sebebiyle, konut meselesi daha bir 
ön plana çıkmaya başlamıştır. Nüfusu
muzun o zamanki dağılımıma baktığımız
da, 1950 yıllında takriben 21 milyon olan 
nüfusumuzun. yüzde 24'ü, yani aşağı yu
karı 5 milyon civarındaki bir bö'ümü şe
hirlerde yaşamakta idi. 1985 yıhna gel
diğimizde, bu oranın, şehirlerde yaşayan 
bölümün lehine Olarak yüzde 53'e ka
dar çıkmış olduğunu görüyoruz. 1985 
yılı nüfusunun takriben 50 - 51 milyon 
civanında olduğunu hesaba katarsak, de
mek ki geçen 35 yilık süre içerisinde 
şehirlerde yaşayan nüfusumuzun 5 mil1-
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yondan -'20 - 211 milyon ilave ile- takri-
ben 26 ımilyona çıkmış olduğunu görü
rüz. Bu suretle, şehirlerde meydana geilen 
büyük müflis artışının arkasından yetiş
mekte, idareler (zamanın hükümtetlıeri) 
sıkıntıya düşmüşler; bunun halllıi için bir
takım tedbirler almaya gayret etmişlerdir. 
Emlak .Kredi Bankası konut yapımına, 
konut krediılendirmesine girmiş; Sosyal' 
'Sijgorüalar Kurumu konut yapımına gir
miş, kredi vermiş; OYAK konutlara kre
di vermiş vesaire ve bir yandan da, ge
lişmekte olan gecekondulaşman un önüne 
geçmek için, 1966 yılında 775 sayılı Ge
cekondu Kanunu çıkarılmış. Böylece, çe-
•şiıtli tedbirler alıınıarak 1983 yılına kadar 
'gelinmiştir. 

Bugün manzara şudur : İstanbul1, An
kara, İzmir ve Adana gibi büyük şehirle
rimizde, bakıyoruz, şehirlerin yandan 
f-azJla nüfusu, gecekondu dediğimiz ta-
rruamıyla kaçak veya hisseli dediğiımiz, 
gayri kanunî yapıtlar içerisinde oturmak
tadır. Emlak Kredi Bankası», Sosyal Si
gortalar Kurumu, 775 sayıilı Kamun ve 
sair kredi ve konut yapma müessesese-
lerlyle yapılabilen ev sayısı, topladığınız 
zaman 700 bimi bulamamaktadır 35 se
nede. Senelik ortalaması, iaşağı yukarı 20 
bindir. Gayet tabiî ki, ıson senelere doğru 
biraz daha artan rakamlar vardır. Bu du
rumda, konut meselesine köklü bir çözüm 
gelememiş. 

Planlı dönemlere bakıldığı zaman 
konuta yüzde 3,5 mertebesinde bir kay
mak ayrıllimıştır, konut yapımının ikinci 
derecede bir yatırım alanı olarak kabul 
edildiği görülmüştür, 

775 sayıilı Gecekondu Kanunu yoluy
la yapılmış olan evilerin sayısı 1984'e ka
dar, ancak '20 bin olmuş. Ayrılan alanlar 
ufak kalmış, üretilen arsalar az kalmış

tır. Böylece, ortaya çok büyük bir ge
cekondu) problemi çıkmıştır. 

'Durum bu merkezde iken, 1984 yı
lında 2985 sayıilı Toplu Konut Fonu Ka
nunu çıkarıldı. Bu kanun çıktıktan- son
ra tatbikatında nd'er oldu? Bakınız, 1987 
yılında, Toplu Konut Fonunda yalnız bir 
yılda fiilî olarak toplanan para 606 mil
yar llira oldu. Ondan evvelki yıllarla bera
ber, 1 trilyon 700 milyar -'liralık kredi aç
ma imkânı veren ve 1 trilyon 80 milyar 
llira bilfiil ödeme yapma imkânını veren 
ıgüçllü bir konut fonu ortaya çıkmış ol
du. 1984 yıılının ortalarında (aşağı yulkâ  
rı temmuz ayında) başlayan toplu konut 
tatbikatı, 1987 sonuna kadar, 1 ıtniiıyon 
87 milyar lura bilfiil ödeme yapabilmiş
tir. Bu suretle, aşağı yukarı 570 bin ko
operatif üyesine veya ferdî kredi olarak 
kredi kullananlara kredi açılmış; kredi 
kuvlanan bu 570 bin insanımızdan 189 
b.'ni inşaatlarını bitirmiş, 380 bin civarın
daki linsanımi'zıın inşaatları da halen de
vam etmektedir. Her yıl 150 - 200 bin 
civarında konutun tamamlanarak biti
rilmesi hedeflenmiştir. 

Toplu Konut Fonu faaliyete başladı
ğında, 198)1 yılında bir kanunla kurulmuş 
olan bir başka Toplu Konut Fonu Ka
nunu vardı. Bu kanun, bütçeden yüzde 
5 ayırmak suretiyle bir fon tarif etmiş; 
ancak, o yüzde 5*ier verilemediği için, 
1983 yılı sonunda biz başladığımız za
man, ancak 21 milyar, lira kredi verilmiş 
vaziyette bulduk. Halbuki, açılmış toplam 
kredi 100 milyar liranın üzerindeydi ve 
kooperatiflerin üye sayısıı da 66 bin kişi 
idi. Buna rağmen -bütçeden- yüzde 5'ler 
ayri'Imadığı için- ancak 21 milyar lira 
kredi ödenebilmiş ve hiçbir ev bitmemiş 
durumdaydı. 1984 Temmuz ayımdan iti-' 
baren bunların tamamına parla ödenme
ye başlanmış ve bugünkü tablo itibariy-
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De 189 bin ev bitirilmiş bale gdlmiştiır 
ve 3'80 bin ev de inşa halindedir. 

Toplu Konut Fonundan, 1984 yılın
da, eski kanuna göre kredi açılmış oi'.anla-
ra 11 milyon lira ıkredi verilmekte idi. Bi-
lahara, bu rakam 1 milyon 100 bine 
çıkarıldı. Sonra tekrar, her yıl ayarlan
mak suretiyle, 198'8 yıllında Toplu Konut 
Fonundan ıkredi alanlara 4,5 milyon lira 
kredi verilir duruma gelinmiştir. Art», 
memur ve işçilere faizsiz Ikredi yoluyla 1 
milyon lira daha ıkredi verilmektedir. Ar
tı, yüzde 50'yi geçenlere 1 milyon, 'lira 
daha ikredi verilmektedir ve tamamlama 
'kredisi olarak da 1 milyon lira daha ve
rilmektedir. (Böylece, bugün Toplu Konut 
Fonundan kredi alanlara, memur ve iş
çi iseler 7,5 milyon lira, memur ve işçi 
değillerse, yani 1 milyon üralıik faizsiz 
krediyi ailamuyorlarsa 6,5 milyon lira 
kredi verilebilir halle gelinmiştir. 

IŞimdi, verilen bu kredi, konutun ne 
kadarunu, yani önergede söylendiği gibi 
yüzd 20 - 25'ini mi karşılar; yoksa daha 
.büyük bir oranı mı karşılayabilmekte
dir? Balkınız, bugün, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının konut maliyetleri bi
rim fiyatlarını gözden geçirirseniz, bitmiş 
evin metrekare birim fiyatı] 130 bin li
ra mertebesindedir. 130 bin lira... Eğer, 
lÖO metrekarelik bir ev yapacak olursanız, 
bunun maliyeti 8 milyon llima mertebesin
de bir para ollur ki, bunun 7,5 milyonu 
Toplu Konut Fonundan kredi olarak ve
rilmektedir. Eğer, 80 metreklarel'ik ev ya
pılırsa, o zaman, kredi alanın kendi ce
binden ödemesi gereken miktar biraz da
ha büyür. 100 - 150 metrekarelik konut
lar için kredi kullandığınız takdirde, el
bette ki kredi miktarı toplam maliyeti 
karşılamada düşük kalır. Zaten, Toplu 
Konut Fonundan teşvik edilmek istenen 
evlerin büyüklüğü de 60 metrekare ile 80 
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metrekare arasındadır. Onun için, 60 
metrekarelik ıev yapmak isteyenlerin ala
cakları kredinin faizi yüzde 15; 80 met
rekarelikler için yüzde 20; 100 metrekare
likler için de yüzde 25'tir. Ylanıi, Toplu 
Konut Fonunun sosyal bir amacı vardır. 
Eğer küçük ev yapmak istiyorsanız, hem 
evin maliyetinin çok büyük bir oranını 
{yüzde 90) krediyle karşılamanız müm
kündür; hem de faizi yüzde 15 gibi bü
yük sübvansiyon taşır. Buna mukabil, 
büyük ev yapmak istiyorsanız, bu da si
zin bileceğiniz iştir. Büyük evinizi yapar
sınız; ama, cebinizden ödediğiniz para 
dalha fazla olur, ayrıca da faizi daha yük
sektir. IBu suretlle, Toplu Konut Fonu, 
Türkiye'de küçük ev yapımını net bir 
şekilde desteklemektedir; böylece de 
-mümkün mertebe- fazla insanımıza ev 
yapma imkânı getirmektedir. 

Toplu Konut Fonu çalışmaya başla
dığından bu yana, inşaat metrekarelerin
de, ruhsat sayılarında çok büyük artış
lar meydana gelmiştir; Türkiye'nin 67 ili
ne dağıOan çok büyük bir faa'iyet başla-
mııştır. Bunu, 1983 yılında yurt içi çimen
to tüketimiyle, 1987 yılında yurt içi çi-> 
mento tüketimi arasındaki farktan da 
çok kolaylıkla görmemiz mümkündür. 
1983 yılında yurt içi çimento tüketimi 
takriben 10.5 milyon tondur. Üretim ise 
13.5 milyon ton civarında olup, bir mik
tar da ihraç edilmiştir. 1987 yılında ise, 
'31.5 milyon ton çimento tüketilmiş, ayrı
ca da yarım milyon ton civarında itha
lat yapılmış; yani toplanı 22 milyon ton 
çimento kullanılmıştır. Bu çimento kulla
nımlı bile, Toplu Konut Fonunun bu sa
haya topladığı'finansmanı, dikkati, gös
termeye kâfi gelir. 

'Demir konusunda da durum aynıdır. 
Demir kullanımı 1983 yılında 1.5 milyon 
ton iken, 19S7'de 2.5 miılyon tonun üze
rinde gerçekleşmiştir, 
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(Rakamlara baktığımız zaman, 775 sa
yılı Gecekondu Kanunu kanalıyla -ki, 
bu 775 sayılı Kanunla kurulan fon (Ge
cekondu Önleme Fonu) doğrudan doğru
ya bütçeye dayalı, gelirini bütçeden sağ
layan bir 'fondur- 19Ö6 yılından' 1983 yı
lıma kadar 20 bin ev bitirilmiştir. Bu, 
onyedi senede aşağıı yukarı 20 bin, yani 
senede 1 100 civarında ev demektir; ya
pılabilen budur. 

Yıllık ihtiyaçlara baktığımız zaman, 
yıllık ihtiyaçlları yıllık nüfus artışlarıma 
göre hesaplarsanız, '1984, 19815 ve 1986 
yıllarımda müfus artışımız yılda 1 milyonı 
I20Ö bin edvarımda olduğuna ıgöre, ev sa
yısı 250 - 3Ö0 bim arası idi. Bu rakam 
1970'li yıllarda 200 bim, 196011ı yıllarda 
yıılıdia 1150 bin ev mertebelerinde dolaşır
ken, 775 sayılı Kamumla yapılabilen ev 
sayısı yıida 1 000 rakamımı geçmemiş ya 
da 1 100 civanında kalmıştır. 

Bugün, 775 .sayılı Kanunla yapıltoış 
ve bitirilmiş ev sayısı 30 bime çıkmıştır. 
1984, 1985, 1986 ve 1987 yıllarında (som 
dlört yılda) 10 bin ev aynı fondan yapıl
mıştır ve yıllık ortalaması 2 500'dür. Bu 
da, bu yıllar içerisinde yapılan' tatbikatın 
-eskiyle mukayese edildiğinde- ne kadar 
yüksek olduğunu gösterebilen' bir rakam
dır. 

Yine, 1984, 1985, 1986, 1987 yıllarım
da (dört yıl içerisinde) Toplu Konut Fo
nundan yararllanııılarak bitirilmiş 189 'bin' 
evim yıllık ortalaması 50 bim olmuştur. 
Kaldı ki 1984 yıllı, aslında Toplu Konut 
Fonumun tam çalışmadığı bir yıldır. Onu 
da çıkardığımız takdirde, üç yıllda bu ka
dar ev bitirilmiş demektir ve halen in
şa hallimde olan 3'80 bin ev de, inşallah 
yıllda 150 - '200 bin seviyesimde biterek 
devam edecektir; çünkü, Toplu Komut 
Fonunun gelirleri de yıldan yıılia artış gös
termektedir. Mesela, 19816 yıllımda Toplu 

Konut Fonunun fiilî gerçekleşmesi 376 
milyar, 1987 yıhmdia '606 milyar liradıır. 
1988'de 770 milyar lira kulanılacaktır. 

önergedeki bir İddiaya dikkat ederse
niz, «Toplu Konut Fonumdan, başka sek
törlere para aktarılmakta, kullanılmak
tadır» deniyor. Toplu Konut Fonu, ko
nut meselesini bir bütün olarak, kül ola
rak almak İddiasındadır. 

Bakınız, mesela 775 sayılı Kanundan 
sonra, Konya'da bin konutluk bir ma
halle kurulmuştu; o da yarımdı, biz ta
mamladık. Bu bin adet eve baktığınız 
zaman, bunlar sadece birer yatakhane
dir. O mahallede çarşı yoktur, okul yok
tur, o mahallede cami, karakol ve in
sanların diğer ihtiyaçlarına hizmet ede
cek «Sosyal donatı» dediğimiz hiçbir şey 
yoktur. İnsanları orada oturtacaksınız, 
ondan sonra çeşitli vasıtalara bindirip 
Konya'nım diğer yerlerimde (şehrim eski 
merkezlerimde) bulunan' okullara, çalış
ma yerlerine, çarşıya, pazara gönderecek
siniz... Bunun, şehircilik yönünden, şehir 

. mimarisinde ne (gibi problemler yarattığı
nı, birazcık düşünmekle hemen bulmak 
mümkündür. 

Bugün, Toplu Konut Fonu, yeni ku
rulan mahalleleri ve uydu kentleri bir tüm 
oHarak elle almaya gayret etmektedir. An
kara'da Eryamam'da başlatılan iş bu 
amaçla başlatılmıştır. Hem örmek olmak 
hedeflenmiştir, hem de gerçek bir ihti
yacı çözmemin yolu gösterilmektedir. 
Orada yapılam iş, sadece ev değildir; oku
llu, camisi, karakolu, idare binaları, diğer 
sosyal tesisleri, işyerleri hepsi 'beraber 
yapıDacak bir iştir. Buı suretle Eryamam' 
da nihaî olarak 4!0 bim ev yapiıldığımda ve 
aşağı yukarı 200 bim müfus yerleştiğinde, 
o '200 bin nüfusun Ankara'ya gidip gele
me gibi bir problemi olmayacaktır. Ora
da yaşayacaklar, orada çalışacaklar, ora-
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dla tahsillerini yapacaklardır. Bu surede, 
şehirllerde bugün çok büyük bir problem 
hailine gelen trafik, mesdlesi de önemli 
ölçüde el© alınmış olmaktadır. 

(Bu tür yerlerin altyapıları da aynı şe
kilde Topilu Konut Fonundan finanse 
edilecektir. Bu suretle, yarım kalmış şe
hirlerin, artık, eskiden Avrupa'da baş'la-
tulan ve sonra faizde taklidi yapılan bu 
gecekondu önleme mahallelerinde oldu
ğu igibi, hiçbir şeyi olmayan, hiçbir ihti
yacı karşıılamayan; sadece geceleri yatı-
llan, çamur içindeki bu yerleşim yerleri
nin, sonunda mezbeleliğe dönüşen ma
halleler hallıine gelmesinin önüne geçilmiş 
olacaktır. 

Onun için, dikkat ederseniz, gerek 
Eryaman'da başlatılan iş, gerek İstanbul 
-Halkalı'da planlanmakta olan ve yakın
da tatbikatına başlanacak olan iş, gerek 
Anadolu Bankası vasıtasıyla başlatıDan Ve 
«Anakent» dediğimiz İstanbul'da Kadı
köy sınırları içerisinde yer alan iş ve ge
rekse de diğer şehirlerimizden Adana, 
'Erzurum, Içeil ve İzmir'de başlatılan ve 
bugün büyük çapta sonuçlan/ alınmaya 
başianmıış olan işlerin hepsinde, Toplu 
Konut Fonunun ıbu ana (görüşünün izleri 
görüllmektedir. Bu şehirler 'bittiği zaman, 
oradaki insanlar kısa çevreleri içerisin
de günlük hayatlarını yaşama imkânını 
bulacaklardır. 

IBu sebeple, Toplu Konut Fonundan 
küçük sanayi sitelerine de kredi verilme
si, Toplu Konut Fonundan altyapılara 
dla kredi verillmesi ve. gerektiği zaman 
okul gibi, cami gibi, karakol gibi yapıla
ra da kredi verillmesi öngörülmüştür. 
Oerçi, tatbikatta bunlara ayrıllan para 
büyük bir rakam olmamıştır; bununla il
gili, 1 trilyon 80 milyarlık fiilî ödeme
den ayrılabilen kısım şimdiye kadar 40 
milyar lira mertebelerindedir ama, o 40 
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milyar lirayila da vatandaşlarımızın gay
rete ıgelmelerıi sayesinde büyük iş yapııl-
mıtştır. 

Demin söylediğim gibi, inşaat malze
melerinde büyük talep artışı ortaya çıktı
ğından ve birtakım başka sahalarda bazı 
üretim eksiklikleriyle karşıllaşmak duru
munda kaldığımızdan, kanunu çıkarırken 
bunu da düşündük ve kanunda, gerektiği 
takdirde inşaat malzemeleri üreten sa
nayilere de Toplu Konut Fonundan tev
si kredileri, işletme kredileri verilmesi 
imkânını getirmiş olduk. Bu suretle tev
si ettiğimiz, mesela tuğla sanayii vardır, 
mesela çeşitli prese ahşap sanayii vardır. 
Bunlar tevsi edilmek suretiyle, mesela 
tuğıla üretiminde korkunç bir patlama 
meydana gelmiş; bugün tuğla gene de 
bulunmaz haldedir. Demek ki orada, tev
si için biraz daha para vermemiz dahi 
mümkündür. 

İnşaat malzemeleri fiyatlarımda ar
tışlar meydana 'gelmiştir. İnşaat malze
meleri bulunmaz meta haline geldiğinde, 
arz-talep kanunu nedeniyle bu konular
da artışların meydana geddiğini 'görmekte
yiz. Toplu Konut Fonu kurulduğu za
man (Iİ9S4 yıllında) 1 metrekare bina in
şaat fiyatı takriben 40 - 50 bin lira mer-
tebesindeyken, bugün 130 bin lira sevi
yesine ulaşmıştır. Bunun sebebi, inşaat 
malzemelerinde ve işçiliklerde meydana 
•gelen artışlardır. Bu sebeple, Toplu Ko
nut Fonunda da buna paralel1 ayarillama-
!iar yapılmıştır. Aslında, özellikle 80 met
rekarenin altında ev yapan hiçbir koo
peratif zor durumda değildir ve bu ko
operatiflerin hiçbirimde, önergede iddia 
edildiği gibi, ortaya bir şirketleşme çık
mamış; yüzde 90 mertebesinde, memur ve 
İşçiler tarafından kullanılmaktadır. Bun-
llarım istatistikleri ellimizde vardır ve ke
sin bilgiler halindedir. 
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Toplu Konut Fonu o ihale de geünniştir 
iki, 1987 yılındaki kredi geri dönüşleri, 
aşağı yukarı 46 miyar lira olmuştur. Bu 
dönüş miktarımı dikkate aldığımızda -her
kesin borcuma göre- bitmıiş olan evlere 
ilişkin geri ödenen kredilerin nasıl! hızila 
devreye girdiğimi ve sistemnin nasıll çalış-
ımıakta olduğunu gayet güzel görmekte
yiz. 1988 için tahmin edilen geri dönüş 
li25 mülyar liradır. 'Böylece, Toplu Ko
nut Fonunun çok iyi çalışan ıbir düzen 
halinde bulunduğunu görmek mümkün
dür. 

«İnşaat malzemelerindefci fiyat artış -
İlan yüzde 173'e ulaşmıştır» diye bir id
dia var. 

BAŞKAN — Sayıın ©akan', süreniz 
ıdolmuıştur; toparlamanızı) rica ©diyorum. 

BAYINDIRLIK VE 'İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GÎRAY ıflDevaırila) 
— Toparilıyorumı Sayın Başkanım. 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı, 'bildi
ğiniz gibi, inşaat malzemelerii fiyatları 
üzerinde sürekli bilgi toplar ve yıldan yı
la da inşaat malzemeleni fiyatilarmı, ra
yiçlerimi illan eder ve bütün Türkiye'de in
şaatlar, az çok bu referansa uygun şe
kilde yürür; kooperatiflerde ide özellikle 
bu referanslar kullanılır. Bizim gördü
ğümüz şudur : Fiyatı yüzde 173 oranında 
artan bir ihtiyaç maddesi yoktur. Tuğ
lada geçan yıla göre (1987 Ocak - 1988 
Öoak döneminde) meydana gdlen artış 
yüzde ıM3'tür ve en büyük artış da on-
dadıı. 

ERTBKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— En az yüzde 250, Sayın Bakan! 

BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKA
NI İSMAtL SAFA GtRAY (»Devamla) — 
Efendim, özel ihtiyaç malzemelerimin ha
riç olduğunu söyledim. Elbette ki, özel 
'birtakım malzemelerin rakamları daha 
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değişik olabilir; ama, biz, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının kullandığı ve tatbi
katta devamlı olarak takip ettiği fiyat
lardan bahsediyoruz. 

Bir inşaatta, inşaatın maliyetine, or
talama olarak her malzeme yüzde 100 
oranında tesir etmez; kullanıldığı oranda 
ve 'belli bir ağırlıklı ortalama ile tesir 
eder. Ortalama olarak -bunun yakında 
ilanını da yapacağız, bizini gördüğümüz 
budur- binalarda takriben yüzde 55 mer
tebesinde rayiç vereceğiz. Delmek ki, or
talama budur. 

Muhterem mille'tveki İleri, Toplu Ko
nut Fonunun yurt çapında, (67 ilin ta
mamında ve ilçelerimizin birçoğunda) 
her tarafa yayılmış bir şekilde ortaya 
çıkardığı geniş bir tatbikat vardır. Mil
letimiz, bu fonun getirdiği teşvikle ko
nut yapımıma kaynak ayırmaktadır. Ko
nut yapımı dikkat toplamış ve konut sa
yısı hızla çoğalmaktadır. Toplu Konut 
Fonundan yararlananlların yüzde 90'ının 
üzerindeki bir bölümü işçi ve memur
dur. Elimizde bu rakamlar kesin olarak 
vardır. 1 milyon liralık -ki 1 milyon li
raya yeni çıktı, bildiğiniz gibi daha ev
vel 750 bin liraydı- faizs'iz krediden kre-
ri alanların aldıkları kredinin toplamı 67 
milyar liradır. Buradan onu hesaplama
nız mümkündür. Yani, memur ve işçi
nin bu işin içine ne kadar girmiş oldu
ğunu gayet rahat gös'teren bir rakam
dır. Bu durumda, önergedeki iddialar, id
dia olmaktan ileri geçmez. Ayarlamalar 
yapılmıştır, konu 'takip edilmektedir, bu
nun için ciddî bîr idare kurulmuştur, bu 
îdare sürekli etüt yapmaktadır, ihtisas 
elemanlarını kullanmaktadır, ihtisas ban
kalarını kullanmaktadır ve konu aslımda, 
geri dönüşlerden de görüleceği şekilde, 
HalM caizse, tıkır tıkır lyürümektedir. 
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Durum budur Böyle bir konunun-
Meclis araştırması ile daha iyüeştirilebi-
leceğı halkçında hiçbir kanaatimiz yok
tur; Yüce Meclisimizin zamanını israf 
etmekten • gayri... Bunun için gereken 
idare kurulmuştur. Eğer, icra bu konu
da yenüden bir kanun ihtiyacında olursa, 
tekrar Yüce Meclîsimize gelip, kanun 
çıkarılması içlin müracaatını yapacak
tır. 

Onun için, bu konuda Meclis araş
tırması açılmasının gereksiz olduğu ka-
naaüüml belirtir, hepinize saygılar suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Sosyaİdemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Veli Aksoy; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA VELİ AK
SOY (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; konut kooperatiflerinin 
içinde bulundukları sorunları ve çözüm 
yollarını tespit etmek amacıyla Doğru 
Yol Partisine mensup arkadaşlarca veril
miş olan Meclis araştırması önergesi ko-
nususnda grubumuzun görüşlerini açık
lamak üzere söz almış bulunuyorum. He
pinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

Kırk yıllık dönem içerisinde kentte 
yaşayan nüfusun, ülkemzideki nüfusun 
yarısını aştığını görmekteyiz. Bu yüzyılın 
«onunda ise toplam nüfusumuzun dörtte 
üçü, bugünkü, kentsel nüfusun yakla
şık iki katı; yani yaklaşık 50 milyon kişi 
kentlerde yaşayacaktır. Yüzyılın sonuna 
doğru, kentleşmenin doğuracağı yeni ko
nut gereksinmesi ise en az 5 milyon do
layında olacaktır. Ülkemizin kentsel yer
leşim alanlarında karşı karşıya bulun
duğu konut sorununun ne denli büyük 
ölçeklere ulaştığı apaçık ortadadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından, 
toplumumuzun konut gereksinmesinin 
yıllık 300 bin civarında olduğu tespit 
editaıişlür. 1984 yılında 348 bin konuta 
gereksinim varken, 143 bin konuta in
şaat ruhsatı, 123 bin konuta ise yapı 
oturma raporu verilmiştir. 1984 yılında 
konut açığının 225 bin olduğu açıkça 
görülmektedir. 

1985 yılında 360 bin konuta gereksi
nim varken, 212 bin konuta inşaat ruh
satı, 118 bin konut için de oturma ra
poru verilmiştir. 1985'te konut açığının 
242 hin olduğu apaçık ortadadır. 

1986 yılında ise 386 bin konuta ge
reksinim duyulurken, 392 bin konuta in
şaat izni, 142 bin konuta da yapı kul
lanma izni verilmiştir. 1986'daki konut 
açığı 244 bind'ir. 

1987 yılında ise 400 bin konuta ge
reksinim duyulurken, 410 bin konuta ya
pı izni, 169 bin konuta da oturma ra
poru verilmiştir. 1987 yılındaki konut 
açığı 231 bindir. 

Gelir düzeyiyle 'barınma koşulları
nın, kıra ödemelerinin ve konut satın 
alma gücünün birbirleriyle yakından iliş
kili olduğu bilinen bir gerçektir. Ülke
mizde, gelir düzeyi yüksek olanların dev
let desteği olmadan konut sahibi olma-

' lan mümkündür. Ülkemizdeki gelir da
ğılımının adaletsizliği nedeniyle gelirleri 
düşük olan büyük bir kesimin konut sa
hibi olması üse mümkün görülmemekte
dir. 

Ülkemiz nüfusunun büyük bölümü
nün sadece barınak niteliğindeki evlerde 
yaşadığı ve durumun hiç de «İcraatın 
İçinden» programında, konut sorununu 
çözümlemiş gibi gösteren Sayın özal'ın 
anlattığı gibi olmadığı bir gerçektir; bu 
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da diğerleri gi'bî bir masaldır. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, gelir dağılımı
nın adaletsizliği nedeniyle gelir düzeyleri 
düşük olan alt ve orta gelir gruplarının; 
yani fakir fukaranın konut sahibi ola-
'bllmesi için, kredi sisteminin, gelir da
ğılımındaki dengesizlikleri giderici bir şe
kilde geliştirilmesi gerekmektedir. Konut 
kredilerinln, konuta ihtiyacı ollan düşük 
geürlifers ve daha yüksek oranda ve
rilmesi gerekmektedir. Böylece, gelir dü
zeyi düşük olan keşlimin gelir dağılımın
daki yeri 'bir ölçüde iyileştirilenilir. 

Krediler, bugün olduğu gibi maktu 
olarak değil, proje maliyetleri üzerinden 
oransal olarak 'sağlanmalıdır. Toplu ko
nut kredllerlinin verilnıesinde, konut so
rununun ağır bir biçimde yaşanmış ol
duğu yerlere öncelik tanınmalıdır. 

Ülkemizde, inşaat süresinin kısa ol
duğu, ağır kış ikliminin hüküm sürdü
ğü ve bu nedenle inşaat maliyetlerinin 
yüksek olduğu 'bölgelere, normal iklim 
koşullarında olan bölgelerden daha faz
la miktarda kredi verilmelidir. 

ANAP iktidarı tarafından 1984 yılı
nın mart ayında çıkarılan 2985 sayılı .Ya
sa uygulamaya başlanıldığında gerçekten 
sevinmiştik. 1984 yılının sonlarına doğru 
verilen kredilerle, gelir dağılımı bozuk 
ollan alt ve orta gelir gruplarının konut 
sahibi olmaları mümkün görülmekte idi. 
Aslında, iktidarın, konut sorununa doğ
ru bir yaklaşım getirdiğini zannetmiştik. 
1984 yılının haziran ayı ve sonrasında, 
inşaat maliyeti ve kredi oranlarını ince
leyecek olursak; 60 metrekare inşaatın 
maliyetinin 2 milyon 400 bin lira civa
rında olduğu, verilen kredinin ise 1 mil
yon 750 bin Türk lirası olduğu görül
mektedir. Kredinin maliyete oranı ise 
yüzde 73'lere tekabül etmektedir. 

1984 yılında 100 metrekarelik bir in
şaatı nazarı itibara alırsak; 100 metreka
relik bir inşaatın maliyetinin 4 milyon 61 
'bin liira civarında olduğu, verilen kredi
nin ise 2 milyon 750 bin lira olduğu ve 
verilten kredinin maliyete oranının da 
yüzde 60'a tekabül ettiği görülmektedir. 

1985 yılında 100 metrekare inşaatın 
maliyeti 5 milyon 885 bin liraya çıkmış, 
verilen kredi 3 milyon 250 bin liraya 
çıkarılmış ve kredinin maliyete oranı 
ise, bir sene önceki yüzde 60tan yüzde 
55'e 'doğru b'ir «düşüş kaydetmiştir. 

1936 yılında, 100 metrekarelik bir in
şaatın maliyeti 8 milyon 125 bin liraya 
çıkmış, verilen kredi de 4 milyon liraya 
teka'bül ettirilecek düzeye getirilmiş, kre
dinin maliyete oranı, bir sene önceki 
yüzde 55 oranına göre 5 puan daha ge
rileyerek, yüzde 50'ye düşmüştür. 

1987 sonlarında, 100 metrekare inşaa
tın maliyeti 10 milyon 563 bin liraya 
çıkmış, kredi de 4,5 milyon lira seviye
sine getirilmiş ve kredinin maliyete ora
nı, bir sene öncesine göre yüzde 8 geri
leyerek yüzde 40'a inmiştir. 

1988 yılında, 100 metrekare inşaata 
verilen kredinin 5,5 milyon Türk Lirası 
olduğu; inşaat maliyetinin de arsa payıy
la bera'ber 17 milyon lira civarında ola
cağını düşünürsek, kredinin maliyete ora
nı yüzde 32'ye tekabül etmektedir. Eğer 
'bunun içerisine arsa payını koymazsak, 
maliyete oran yüzde 36 civarındadır. 
1984'e 100 metrekare inşaatın kredi ile 
maliyeti arasındaki oran yüzde 60 iken, 
1988 yılında bu oran yüzde 32'lere, yüz
de 36'lara düşmüştür; yüzde 24 civarın
da gerileme vardır. 

1988 yılında, 100 metrekarelik inşaat 
için verilen 5,5 milyon liralık kredi ve 
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eski Emlâk Kredi Bankası tarafından ve
rilen 1,5 milyon liralık kredli verilmeye 
devam, edilirse, bu rakamların 7 milyon 
liraya çıktığını görmekteyiz. Bu durum
da bite, maliyete oran yüzde 40 ilâ yüz
de 45 arasındadır. 

ANAP'm İzmir Büyükşenir Belediye 
Başkanı Sayın Burhan Özfatura'nın baş
kanlığını yaptığı Ege Kentin yayın or
ganının Aralık 1987 sayısında, Ocak 
1987'deki kiremit fiyatlarıyla 1987 sonu, 
(yarti Aralık 1987 ayı) arasındaki kire
mit fiyatlarındaki farkın yüzde 409 ol
duğu ve yine, kumun 1987 Ocak ayı 
île aralık ayı arasındaki fiyat artışının 
yüzde 300 olduğu; onüçbuçükluk tuğla
nın da 1987 ocak ayı ile aralık ayı ara
sındaki fiyat farkının yüzde 240 olduğu
nu açıkça görmekteyiz. 

Yine aynı yayın organında, 100 met
rekarelik inşaat maliyetinin, arsa payı 
da'hiî, 1988 yılı ıbaşında 17 milyon liraya 
yükseleceğinin söylendiği yazılmaktadır. 
Sayın Balkanın dediği gibi, eğer bunun 
içersinde arsa payı yok ise, 100 metre-
karel'ük inşaatın maliyetinin 15 milyon 
Tira civarında olacağı... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
100 metrekareyi 40 milyona da, 50 mil
yona da yaparız. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Bir da
kika Sayın Bakanını. 

Sayın Balkan bunun «13 milyon lira 
duvarında olacağım» söylemişti; ama, 
ANAP'lı İzmir Büyük Şehir Belediye 
Başkanının 'başkanı olduğu Ege Kent' 
in yayın organında bu rakamın 15 mil
yon lira civarında olacağı yazılmaktadır. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bu durum bize şunu göstermektedir : 
Bir konut kooperatifinin, iyimser bir 

yaklaşımla, üç sene içerisinde konut ya
pımını tamamlayacağını düşünürsek, 100 
metrekarelik inşaat için 7 milyon liranın 
devlet tarafından karşılandığını ve üç se
nede 'hiç fiyat artışı olmadığını da dü
şünürsek, .bir üyenin, geri kalan 10 mil
yon lirayı ödeyebilmesi için ayda .277 bin 
lira civarında para ödemesi gerekmek
tedir. Bu kişinin 100 bin lira civarında 
kirayla bir evde oturduğunu da hesap-
llarsa'k, bu ailenin aylık gelirinin. Batı 
ülkelerinde 'benimsenen ilkelere göre, bu 
giderlerin üç katı olması gerektiği ve en 
•az 750 b'in lira ila 1 milyon lira arasın
da olması gerektiği inancı içerisindeyiz. 
Bu rakam, asgarî ücretle kıyaslandığın
da, fakir fukaranın bundan sonra ev sa
hibi olmasının hayal olduğu, acı bir ger
çek olarak ortadadır. Durumun, televiz
yonda Saym özal'ın anlattığı gibi ol
madığı apaçık ortadadır. 

ZİYA ERCAN (Konya) — O halde 
ibir 'saattir hayallerle niye uğraşıyorsun? 

VELİ AKSOY (Devamla) — Biz siz
leri dinledik, lütfen, siz de dinlerseniz 
memnun oluruz.' 

ZİYA ERCAN (Konya) — Bir saat
tir hayallerle uğraşıyorsun. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Ak-
soy. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Gelir 
düzeyinin düşük ve dağılımının adalet
siz Olduğu ülkemizde, gelir düzeyi düşük 
olan alt ve orta katmanlar için inşaat 
ma%el!iriin yüzde 90'ını karşılayacak şe-
'kllde konut kredisi verilmelidir. 

inşaat malzemelerinin üretim ve da
ğıtımında etkili olan tüm tekeliler kaldı
rılmalıdır. 

'Merkezî ve yerel yönetimler devreye 
girip -gerekli önlemleri almalıdır. Bu 
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amaçla, KİTlerle konut kooperatif bir
likleri arasında işbirliği .oluşturulmalıdır. 

Ayrıca, bir konut için kredi verilme
lidir, bir konuttan fazla konutu olan ki
milere kredi verilmemelidir; yan'i İzmir'in 
Güzdbahçe'slnde konut yapan, birden 
fazla konut sahibi olan bazı baklanların 
ve bazı ANAP ileri gelenlerinin ve yük
sek dereceli bürokratların' içerisinde bu
lunduğu Bal Tutanlar Kooperatifine kre
di verilme'md'i'ydi. (SHP .sıralarımdan al
kışlar) Demek ki, bu bal tutanlar sadece 
parmak yalamıyorlar, devlet kaynakl'a-
rından da yararlanarak servetlerini ar
tırıyorlar. 

Değerli milletvekilleri, Toplu Konut 
Fonundan kredlilendirilen konut sayısı 
566 130'dur. Kredi verilerek tamamla
nan konut sayısı ise, Sayın Bakanın de
diği gibi, 189 934 civarındadır. Bunların 
gerçekten iskân ruhsatı alıp almadıkları
nı da pek bilemiyoruz. 

Toplu Konut Fonunun 19*84 -. 1987 
yılları arası kümülatif geliri 1 trilyon 139 
milyar liradır. Toplu Konut Fonundan 
31.12.1987 tarihine kadar açılan kredi ise 
1 'trilyon 738 milyar liradır. Toplu Ko
nut Fonunun ödediği kredi ise 1 trilyon 
80 milyar liradır. Toplu Konut Fonunda 
1988'e kalan para ise 59 milyar liradır. 
Toplu Konut Fonundan açılan kredi ile 
ödenen kredi arasında 658 milyar liralık 
fark vardır. 1988'de 59 milyar lira mev
cut olduğuna göre, 600 milyar liralık kay
nağa ihtiyaç olduğu açıkça görülmekte
dir. 

1987 yılında ise, fon gelirimin 600 
milyar lira olduğu, 1987 yılındaki bu fon 
gelirinin 1988 yılında da yüzde 40 faz
lasıyla gerçekleşeceğimi düşünürsek, 850 
milyar liralık fon gelirinin olacağı görül
mektedir. Bu fon gelirinin yüzde 30'unun 

bütçe yasasıyla Hazineye aktarıldığını, 
yüzde 10'unuın da Fak-Fuk-Fom'a veya 
benzeri konut dışı fonlar için aktarıldığı
nı ve toplam olarak yüzde 40'ınıo ayrıl
dığını görmekteyiz. Bu durumda, geri ka
lan yüzde 60, Toplu Konut Fonuna gi
diyor demektir. Bu da 510 milyar liraya 
tekabül etmektedir. Bu durumda, 1987' 
den kalan ve Toplu Konut tarafından 
ödenmesi gereken 600 milyar liranın kar
şılanması bile mümkün görülmemektedir. 
Görülüyor ki, 1988 yılında hiçbir koope
ratife kredi açılamayacak duruma düşül
müştür. Mevcut kredi düzeninin yetersiz 
olduğu açık olarak görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal1 Sigorta
lar Kurumu bir ilkıi yıl öncesine kadar 
900 bin lira civarında kredi veriyordu. 
Yaklaşık iki yıl önce, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Kurulu ve Müdürler Ku
rulu toplanarak bu kredinin 500 bin lira 
daha artırılmasına ilişkin karar alıyorlar 
ve bu kararın o dönemin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Balkanı Sayın Mükerrem 
Taşçıoğlu tarafından onıaylanmıası bekle
niyor; 'ama, bu karar onaylaınmıyor ve 
geri çevriliyor. 

Bu verilecek ek kredi ile 11 bine ya-' 
kın konutun tamamlanması söz konu
suydu. Bu iktidarın, batan şirketleri kur-
tarmıalk için devlet kasalarım açtığını, ha
yalî ihracatçılara devlet kasalarından prim 
verildiğini; ama, fakirin fukarnın sahip 
olacağı 11 bin konut için 5,5 milyar li
rayı çok gördüğü açıkça ortaya çıkmış
tır. 

İşçimin katkısıyla oluşan Sosyal Sigor
ta Kurumu fonlarından işçilere borç ola
rak verilmesi gereken para verilmemiştir. 
Verilen kredilerle fakir fulkaraının konut 
sahibi olması mümkün değildir. İşçiler, 
memurlar, esnaf ve sanatkârlar bu durum
da konut sahibi olamayacaklardır. 
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Bu kredilerden, ANA'P'ın şemsiyesi 
altında gözüken bir avuç azınlık, sadece 
bal tutanlar ve holdingler yararlanacak 
demektir. Bu durumda, kooperatif üye
sinin sınıf değiştirdiği açıkça görülmek-
tedir. Artık, vatandaşın 100 bin lira ma
aşla bir konut sahibi olması mucizedir. 
Bu da ANAP'ın ekonomi ve konut po
litikasının iflası demektir. 

Değerli müiletvekilıleri, kooperatiflerin 
konut üretimindeki payı giderek büyü
mektedir. 1980'lerde yüzde 9'a düşmüş
ken, 1987'lerde yüzde 20'yi bulmuştur., 
özellikle Ankara'da üretilen konutların 
yarısı kooperatifiler eliyle yapılıp bitiril
miştir; fakat, 'birtakım açıkgözlerin, bu 
başarılı kooperatiflere karşı doğam güven 
duygusundan yararlanarak, «Kooperatif» 
adı altında birtakım girişimlerde bulun
dukları da bilinmektedir. 

Son yıllarda konut kooperatifleri sa
yısında çök büyük bir artış görülmüş ve 
yapı kooperatiflerinin sayısı 38 bine ulaş
mıştır; ancak, Toplu Konut idaresince 
5 500 kooperatif kredilendirilmiştir. Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının 70'e yakın 
elemanıyla bu kooperatiflerin denetlen
mesi mümkün gözükmemektedir; ortak
ların ve birliklerin kendi öz denetimini 
özendirici düzenlemeler yapılmalıdır. 

ANAP iktidarı, konut politikasında 
karma sistemden, kooperatifçilikten vaz
geçip, devlet eliyle holdingleri zengin et
me teşebbüsü içerisindedir. Arsa Ofisin
ce kamulaştırılan araziler ve arsalar, Top
lu Konut İdaresi tarafından belirlenen 
müteahhitlere verilerek kanut yapımına 
gidilmektedir. Eryaman'da, kamunun mül
kiyetinde bulunan, ilk aşamasında 4 bin 
konutun yapımı, ayrıcalıklı holdinglere, 
ayrıcalıklı yollardan, maliyet + kâr he
sabına göre verilmiş, ayrıca kendilerine 
de yüzde 40 avans verilmiştir. 
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Sayın Özal yarın televizyona çıkıp, 
«Artık kooperatiflerle falan uğraşmayın, 
Onlara bütün takanları sağlamamıza rağ
men bu işi beceremediler. Bakınız, bir 
sene içerisinde inşaatını tamamlayan fir
malar var. 'İnşaatlarınızı artık o ayrıca
lıklı fliırmıalara verin, inşaatınızı onlar 
yapsın» diyeceklerdir. {SHP sıralarından 
alkışlar) Bu da mümkün değildir. Artık, 
Sayın Özal'ın halkı inandırması mümkün 
gözükmemektedir; çünkü, halkın yüzde 
64'ü 'kendisine güvenoyu vermemiştir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Siz kaç oy aldınız? Aldığınız oy 
kadar konuşun. 

BAŞKAN — Sayın Taşar, lütfen 
efendim... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Hayalcilikle uğraşıyorsunuz. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Biz, ha
yalcilikle uğraşmıyoruz değerli dostum, 
değerli milletvekili; biz hayalcilikle uğ
raşmıyoruz, hakikî rakamlar veriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Veli Aksoy, süre
miz dolmuştur, . sözünüzü toparlayınız 
efendim. 

VELÎ AKSOY (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, Toplu Konut 
çırpınış içerisinde bulunmaktadır. Toplu 
Konut İdaresinde çalışan insanların, bu 
keyfî uygulamıalardan üzüntü duydukla
rı inancı içindeyiz. Çünkü, bu uygulama
lar holdingleri' daha zengin etmekten baş
ka bir işe yaramaz. 

Ülkemizde konut ihtiyacı haritası ha
zırlanmalı ve hangi kentin ne kadar ko
nuta ihtiyaç olduğu bilinmeli, krediler de 
ihtiyacı olan yere verilmelidir. Verilen 
kredilerin yetersiz olduğu ve doyumluk 
oktoaktan çıkarılıp, tadımlık hale getiril
diği de görülmektedir. 
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ERKAN KBMAUOĞLU (Muş) — 
En zor mevzua takıldınız. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Evet, 
öyle sayın milletvekili (ANAP sıraların
dan, «Kaynak ıbul, kaynak» sesleri) 

Kaynağını biz bul'dük: Hayalî ihra
catçılara verdileriniz... Bizdim dönemlimiz
de hayalî ihracalçılara peşkeş çekilmeye
cek,1 batan bankerler kurtarılmayacak; 
kaynağını biz bulduk. (SOP sıralarından 
alkışlar) 

Artan borç taksitleri karşısında koo-
peratliıflere aidatlarını ödeyemeyen va-
tanıdaşlarm uykularının kaçtığını ve bir
çoğunun konutlarını başkalarına devret
mek zorunda kaldıklarını biliyoruz. 

Sayın Özal'm konut ve ekonomi poli
tikasını değiştirmesi gerekmektedir. Bu 
politikasını değiştirmediği müddetçe, dev
letin taahhüt ettiği kredlim'in sağlanama-
maisı yüzündeni, ülkemizin, yarıda kalmış 
yapılarla dolu konut mezarlığına döne
ceği açık açık of tadadır. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, konuşma
nızı toparlamanızı rica edeceğim. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Sayın 
Başkanım, toparlıyorum efendim. 

'Bunların araştırılması ve gerçeklerin 
ortaya konması gerektiğine biz de ina
nıyoruz. 

Bütün bu nedenlerle, SHP Grubu ola
rak, Meclis araştırması açılması yönünde 
olumlu oy kullanacağımızı bildiriyor, he
pinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BA'ŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Veli Aklsoy, 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Baki Durmaz; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA BAKİ DUR
MAZ (Afyon) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Türkiye'de ko
nut sorunu ve yapı kooperatiflerimin için

de bulundukları durumu tespit ve gerekli 
itedbirlerü atoak amacıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclîsi Başkanlığına verdiğimiz 
Meclis araştırması önergesi nedeniyle 
Doğru Yol Partisi Gruibunun görüşlerini 
arz eltmek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. Bu vesileyle Yüce Meclislin sayın 
üyelerini saygı ile selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli üyeler, Türkiye'de, 1960'lı yıl
lardan itibaren, sanayileşme hamlesine 
paralel olarak, köylerden kentlere bir nü
fus hareketi başlamıştır. Bu tarihlerden 
sonra köy nüfusu devamlı azalma gös
terirken, şehir nüfuslarında devamlı ar-

.tışlar olmuştur. Böylece, ilk defa 1985 
nüfus sayırnında şehir nüfusu yüzde 53, 
köy nüfusu yüzde 47 olarak keridlisirii 
göstermiştir. 

Daha iyi bir hayat özlemiyle köyden 
şehirlere yapılan göçler, şehir nüfusunun 
artmasırida en büyük etken olmuştur. 
Bu nüfus kayması, daha çok, sanayileşme 
yönünde olan kentlerde kend'isıini göster
miştir ve beraberinle birçok sorunları da 
getirmliştir. Elbette ki, bu sorunların en 
önemlisi, insanların barınacağı bir yuva
dır. Bu nedenle, şehirlerin etrafımda alt
yapısız ve sağlıksız bir gecekondu kuşa
ğı oluşmuştur. 

Değerli milletvekilleri, konut olayı tek 
boyutlu bir olay değildir. Olaya, yalnız 
inşaat Qİayı olarak: da bakmak mümkün 
değildir. Bu olaya, salt ekonomi gözüy
le de bakılamaz. Konut, sosyal bir olgu
dur. En önemli yanı da, toplumun refah 
düzeyimin göstergesi oluşudur. Bu sebep
ledir ki, geçmiş hükümetler konunun/öne
mini müdrik olarak b'ir dizi etkin önlem
ler almışlardır. Bu önlemlerin en belirgin 
göstergesi, 1960'larda kurulan İmar ve 
İskân Bakanlığıdır. Bu bakanlığın kürul-
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masıyla, hızlı bir konut üıetiimine baş
lanılmıştır. 

1966 yılında 775 sayılı Yasa çıkarı
larak, gecekondu sorununa, ıslah, tasfiye, 
önleme gibi yaklaşımlarla gerçekçi çö
zümler getirilmiştir. 

Ayrıca, kalkınma planlarında, gerek
li tedbirler düşünülmüştür. 1963 - 1968 
Birinci Plan döneminde, konut yaltınm-
larının toplam yatırımlar içindeki payı
nın yüzkfe 20*yi geçme ilkesi benimsen
miştir. 1968 - 1973 İkinci Plan döne
minde bu oranın yüzde 17,9 olması iste
nilmiştir. 

1973 -. 1978 Üçüncü Plan döneminde, 
özellikle alt gelir gruplarının konut edin
mesi için yeni düzenlemeler getirilmiş
tir. 1979 - 1983 Dördüncü Plan döne
minde, olay yalnızca konut açısından 
ele alınmamış olup; konut, gecekondu, 
yerleşme alanları, kentleşme ve bölgesel 
gelişme konularıyla birlikte düşünül
müştür. 1979'da Yeni Yerleşim Alanları 
Kararnamesi; 1980'de Millî Konut Poli
tikası Kararnamesi; 1981'de 2487 sayılı 
Toplu Konut Yasası; son olarak da 
1984!te 2985 sayılı Toplu Konut Ya
sası çıkarılmıştır ve (1984 - 1989) Be
şinci Kalkınma Planında da 1 milyon 
491 bin konut yapılması yer almıştır. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, 
konut sorunu ülkemiz için yeni bir ko
nu değildir. Bu sorun geçmiş hükümet
ler zamanında da gündeme gelmiş ve 
gerçekçi yaklaşımlarla gerekli tedbirler 
«ılınmış ve de belirli mesafeler katedil-
miştir. Bütün bu çabaları takdirle kar
şılıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, konut, siyasî 
bir polemik ve demagoji konusu yapıl
mamalıdır; hele gerçek dışı beyanlarla 
övünmelerin hedefi hiç olmamalıdır. 
«Kırk yılda yapılanı iki yılda yaptık» 

gibi gerçek olmayan sözlerle vatandaşı 
kandıramazsınız. Bu sözler bizi bu ko
nuda bir yere götüremez. Kırk yıla git
meye gerek yok. Yukarıda belirttiğim 
gibi, 1963 - 1983 yılları arasında uygu
lanan Birinci ye Dördüncü Plan döne
minde 2 665 501 konut yapılmıştır. 1984 -
1989 döneminde; yani Beşinci Beş Yıl
lık Plan döneminde 1 milyon 491 bin 
konut ihtiyacı öngörülmüş ve 1 milyon 
491 bin konut yapılacağı Planda yer al
mıştır. Bu üç yılda yapılanlara baktığı
mız zaman, Planda öngörülen hedeflere 
bile ulaşılmadığını görüyoruz. îşte bunun 
için, «Boş övünmeye gerek yoktur» di
yoruz. Ayrıca, 1986'da yapılan konut sa
yısı, henüz 1979'da yapılanların sayısı 
civarındadır. Bugünkü konut ihtiyaçla
rına göre Türkiye'de senede asgarî 400 
bin konut yapılmalıdır. Halbuki, henüz 
300 bin rakamına bile ulaşılamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, 1980'de, gayri 
safî millî hâsıla içinde konut yatırımla
rının payı yüzde 4,20 iken, 1986'dâ bu 
pay yüzde 2,78'e inmiştir. Toplam yatı
rım içindeki konut payı 1980'de yüzde 
21,6 iken, 1986'da yüzde 14,9'a inmiştir. 
1981'de iskân ruhsatı verilen daire sayı
sı 118 778 iken, bu rakam 1985'te 118 205* 
tir. Görülüyor ki, konut üretiminde Tür
kiye ileride değil, gerilerdedir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, 
i 984 yılında, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Yasası yürürlüğe girmiştir. Bu 
Yasa kamuoyuna sunulduğu zaman öy
le bir siyasî hava yaratılmıştır ki, o gü
nün inşaat maliyetlerinin yüzde 70 - 80'i 
konut kredileriyle karşılanacaktı. Bu kre
diler, kaynağını, yüksek gelirlilerin tü
kettiği lüks tüketim mallarından sağla
yacak başka bir deyimle, daha doğrusu 
Sayın özafın deyimiyle, zenginden alı
nıp dargelklıiye konut yapılacaktır. Bu 
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propagandalar, Sayın Başbakanın ve fo
nuyla ilgili balkanların vermiş olduktan 
beyanlarla devamlı pekiştirilmiş ve konut 
yapacak dargeiiriiler sürefclıi destekleniyor 
izlenimi yaratılmıştır. Böylece, başını so
kacak bir sıcak yuva özlemi içinde olan 
dargelirii vatandaşlarımız bu konuda ku
rulan konut yapı kooperatiflerine alkın 
etmişler ve bu kooperatiflere üye olarak, 
tüm birikimlerini, varlarını yoklannı sa
tarak bu sektöre seve seve sunmuşlar
dır. 

1984 yılımdan itibaren bir çığ gibi ço
ğalan kooperatifler, on'bimlerce vatanda
şa ümit kapısı olmuş ve yurdun her kö
şesinde, vatandaşların hayalini gerçekleş-
•tirecek bir sığınak gibi görünmüştür; an
cak, aradan geçen zaman içerisinde, ge
rek, kurulan fonun büyük ölçüde, dıaırge-
lirlinin tükettiği mallara eklenen vergiler
den ve harçlardan sağlanması ve gerek
se fonun ve verilen kredilerin amacı dı
şında çalıştiıriıiması ve de geçen dört se
ne zarfında yüzde 50-60'lara ulaşan yıl
lık enflasyonun konut maliyetlerine ge
tirdiği artışlar, kooperatiflere üye olan 
vatandaşlarımızı şaşkına çevirmiştir. Ger
çek. dışı beyanlar, vatandaşlarda, uyandı
rılan ümMer, ümitsizlik ve bunalım ha
line dönüşmüştür. Neticede, ödeme gücü 
kalmayan vatandaşlar, büyük hayalleri© 
ortak oldukları kooperatiflerden, ödedik
leri parayı yüzde 30'a varan eksiği ile ge
ri alarak ortaklıktan 'ayrılmak zorunda 
kalmışlardır. 'Bu oran, değişik koopera
tiflerde yüzde 50 - 60'lara ulaşmaktadır. 
Ayrılan bu vatandaşlar yerlerini, konuta 
ihtiyacı olmayan, sadece yatırım ve kâr 
maksadıyla hareket eden vatandaşlarımı
za bırakmıştır. Sabit gelirli vatandaşla
rımız için kurulan bu yapı kooperatifleri 
bu sebeple, yatırım kooperatifleri ve in
şaat şirketleri hüviyetine dönüşmüştür. 
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Bu nedenle, 1983'ten bu yana Özaâ 
Hükümetinin uyguladığı yanlış politika
lar sonucu, özellikle millî gelirden 'al
dıkları pay gittikçe azalan dargelirliler 
için, konut sorunu, çözümsüzlük noktası
na ulaşmıştır. Zira, Toplu Konut Fonu
nun verdiği krediler, son artışlar dahil, 
5 milyon lira civarındadır. Bu para ile an
cak, 100 metrekarelik bir konut maliye
timin yüzde 25'i karşılanabilmektedir; ge
ri kalan yüzde 75lik kısmını iki senede 
ödemesi lazım geldiğini varsayarsak, bir 
ortağın 800 bin lira aidat ödemesi la
zımdır. Eğer bu miktarı üç senede Öde
mesi gerekiyorsa, 600 bin lira aidat öde
mesi gerekmektedir/Hangi ortak ve dar
gelirii vatandaşımız, hangi parayla bu tak-
sidi 'ödeyebilecektir? Memura, işçiye, 
emekliye verilen bugünkü ücretlenıe bu 
meblağı ödemek mümkün müdür? Sattığı 
malı geri alıp rafına koyamayan esnaf, 
eğer bir kooperatifte üye ise, bu mebla
ğı nasıl ödeyecektir? Çiftçinin ürettiği bir 
kilo pancara 20 liina taban fiyat verilirse 
ve eğer o çiftçi ide bir kooperatife üye 
ise, verilen bu 20 lira taban fiyatla bu 
600 bin liralık, 800 bin liralık aidatları 
nasıl ödeyecektir? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Pancar 36 lira kardeşim. 

BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Pan
cara verdiğiniz fiyat, 1988 sezonu sonu 
itibariyle 36 liradır. Yaptığınız zam ise, 
daha şimdiden o farkı götürmüştür. (DYP 
sıralarından alkışlar.) Bir kilo pancar fi
yatına bir tek sigara alınabilmektedir. 
Ama, siz pancarın ne olduğunu bilmiyor
sunuz, onu sadece çay bardağındaki şe
ker olarak görüyorsunuz. (DYP sıraların
dan alkışlar.) 

Bu aidatların nereden ve nasıl ödene
ceğini bilen bir değerli üyemiz varsa, lüt
fen gelsin bu kürsüden söylesin, biz de öğ-
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reaelim, vatandaş da bir çıkış yolu bul
sun, 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan 
biraz evvel burada Hükümetin görüşü
nü belirttiler ve dediler ki, «575 bin ko
nuta kredi açılmıştır, 189 bin konut bit
miştir.» Geriye 386 bin konut kalıyor. Bu 
386 bin konut nasıl tamamlanacaktır? îş-
te bunu araştıralım diyoruz. 

Yine, Sayın Bakan, «1984'te bir metre
kare binanın maliyetinin 60 bin Türk Li
rası olduğunu söylediler; doğrudur. Bu
gün ise bu «maliyetin 130 bin lira civarın
da olduğunu» söylüyorlar. 230 bin liradır 
değerli arkadaşlarım. Bu konuda dün İs
tanbul'da açılan inşaat Müteahhitleri Se
minerine katıldım; 230 bin liradan aşağı 
maliyet yoktur. (ANAP sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müza
kerelerin uzamasına vesile olmayınız. Lüt
fen efendim... 

BAKt DURMAZ (Devamla) — Bu
günkü maliyetlere göre, bir konut 23 mil
yon lira civarında para tutmaktadır. Ver
diğiniz krediyle bu 23 milyon liranın an
cak 1/4'ü karşılanmaktadır. 3/4'ünü, ge
çiminden aciz olan* vatandaş, enflasyon 
canavarının pençesinden kendini kurtara
mayan vatandaş nasıl ödeyecektir?... 

Yine, Sayın Bakan biraz evvel bura
da, «Bunlar gerçekle ilgili olmayan gerek
çelerdir» deyip, «'Meclisin zamanının alın
dığını» söylediler. 

Değerli milletvekilleri, iki aydır bu 
Mecliste memleketin kanayan yarası gibi 
dert olan birçok sorunu ortaya getirdik. 
Bu sorunları eğer görüşmekten kaçarsa
nız, hangi sorunu görüşeceğiz, bu anla
yışla memleketin hangi derdine çare bu
lacağız? Gerçekleri, acı da olsa bu kür
süden söyleyeceğiz; ta ki, doğruyu görüp, 
doğruyu yapıncaya kadar. 
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ALTAN KAVAK (İstanbul) — Yo
lunuz yanlış. 

'BAKİ DURMAZ (Devamla) — Evet, 
kimin yanlış olduğunu görüyoruz. 

Sayın üyeler, 1983 yılında, 1 inci de
receden emekli olan bir memur 1 milyon 
600 bin lira ikramiye alıyor ve bununla 
bir daire sahibi olabiliyordu. 1987 yılın
da, aynı memur 7 milyon Türk Lirası ik
ramiye alıyor; fakat, bugünkü maliyetlere 
göre dairenin üçte birini bile alamıyor. 
1983 yılında asgarî ücretle 13,5 sene çalı
şılarak alınabilen bir daire için bugün 29 
sene çalışılmak durumundadır. 

tSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Gence
cik insanlar daire sahibi oluyor. 

BAKt DURMAZ (Devamla) — Gös
terin o daireyi, biz de alalım. 

BAŞKAN — Sayın hatip, siz konuş
manıza devam edin efendim. 

BAKt DURMAZ (Devamla) — Gö
rülüyor ki, izlenen bugünkü kredilendirme 
politikasıyla, dar ve orta gelirli vatan
daşların bu problemini çözmek mümkün 
görülmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu olum
suzlukların sebebi nedir biliyor musu
nuz? Konut edinecek ihtiyaç sahipleri za
manında tespit edilmemiş, gelir düzeyi ve 
ödeme güçleriyle tutarlı bir konut proje
si gerçekleştirilememiş olmasdır. 

ALİ ŞAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Bo
zukluk sizden geliyor. 

BAKt DURMAZ (Devamla) — Bu 
husus, konut politikasının oluşturulma
sında temel bir eksikliktir. 

Bugün Türkiye'de konut sorununun 
çözümünde parasal yönden ciddî darbo
ğazlar olduğu görülüyor. Saym Özal Hü
kümeti, bu nedenle son günlerde yeni 
kaynaklar arayışı içerisine girmiştir; ko
nut tasarruf sertifikası ihraç etmeyi plan
lamaktadır. Hükümetin bir yetkilisi, «ser-
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tifikaların, inşaat sektöründeki fiyat ar
tışlarına karşı tasarruf sahiplerini koru
ma amacını taşıdığını» belirtiyor. Eğer 
gerçekten tasarruf sahibi korunmak iste
niyorsa, neden fiyat artışlarını durdurma 
yönünde etkin tedbirler alamıyorsunuz? 
Bunun hesabını verin. Her gün gelen zam 
furyası altında bunalan vatandaşların ıs
tırabı ne zaman dinecek, çilesi ne zaman 
bitecektir? «Konut sertifikası, altın serti
fikası» gibi aldatmacalarla vatandaşın ce
binden elinizi daha ne zaman çekeceksi
niz? 

Sayın milletvekilleri, konut politikası 
ile, sadece konut üretimi değil, teknik ve 
sosyal altyapıya sahip sağlıklı bir kent 
oluşturulacağı her fırsatta dile getirilir
ken, bugünkü uygulama bunun tam ter
sidir. Gerek konut büyüklükleri ve tipleri 
ve gerekse inşaat teknolojisi ve inşaat 
malzemelerine ilişkin gerçekçi ve sağlıklı 
bir araştırma yapılmamıştır. Bu entegras
yonun yapılmaması da, olayı daha kar
maşık hale getirmiştir. Bu nedenle, konut 
olayı ülkemiz için bütün boyutlarıyla 
önemli bir sorun haline gelmiştir. 2000 yı
lında nüfusun dörtte üçünün şehirlerde 
yaşayacağı ve konut ihtiyacının 5 milyo
na ulaşacağı düşünülürse, sorun daha da 
büyük boyutlara ulaşmaktadır. 

Gelir dağılımının dengesiz olduğu ül
kemizde, tasarruf gücü olmayan düşük 
ve orta gelirli vatandaşlarımızın konut fo
nundan faydalanarak ev sahibi olmasını 
sağlamak; yapı kooperatiflerinin içinde 
bulundukları problemleri araştırarak, gü
nün koşullarına uygun çözüm yolları bul
mak; başını sokacağı sıcak Mr yuva sa
hibi olma ümidini kaybeden yoksul va
tandaşlarımıza yeniden alternatifler üret
mek ve tekrar ümitlendirmek; gecekon
duların içerisinde bulunduğu gayri sıhhî 
şartlan ıslah ederek, yaşanılabilir bir 

9 . 2 . 1988 O : 1 

bölge haline getirmek için, geliniz bu 
Meclis araştırmasını kabul edelim. 

Her fırsatta Hükümetin en başarılı ol
duğunu belirttiği ve bir övünme vesilesi 
yaptığı konut konusunda, geliniz bu Mec
lis araştırmasını birlikte kabul edelim ve 
gerçekçi çözüm yollarını Yüce Meclisin 
huzuruna getirelim. 

Doğru Yol Partisinin, memleketimiz 
için hayatî önem taşıyan ve kanayan bir 
yara durumunda olan böylesine önemli 
ve çok boyutlu bu memleket sorununa 
çözüm aramak için Yüce Meclise sunu
lan Meclis araştırması önergesinin kabul 
edileceğini ümit ediyor, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Baki Durmaz. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Anka
ra Milletvekili Sayın Rıfat Diker; buyu
run efendim. 

ANAP GRUBU ADINA RİFAT Dİ
KER (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; grubum adına bu 
kutsal kürsüden ilk konuşmamı yapma
dan önce, hepinizi derin saygılarımla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

Sayın milletvekilleri, ülkenin en önem
li meselesi olan konut sorununa gerçekçi 
çözüm getirmiş Anavatan Partisine, bu 
önemli icraatını bu vesileyle burada eni
ne boyuna, göğsümüzü gere gere anlat
mak fırsatı verdikleri için, Meclis araştır
ması isteyen arkadaşlara cam gönülden 
teşekkür ediyorum. Zira biz, yapacakla -
rıyla değil, yaptıklarıyla övünen; ama, 
böyle fırsatlar doğmadıkça da bu övün
me işini bir türlü beceremeyen bir parti
yiz. (DYP sıralarından alkışlar). 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Vay anam vay!.. 
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HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Hiç yapmadığınız iş (!) 

RIFAT DİKER (Devamla) — Öyle
yiz, öyle! 

Yalnız, bu teşekkür yanında, bilgisiz
likten demeye dilim, varmıyor ama... 
(DYP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Diker, bir dakika
nızı rica edeceğim. 

Arkadaşlar, karşılıklı tahammül içeri
sinde olacağız. Lütfen, hatibi dinleyelim; 
sükûnetle müzakereleri devam ettirelim. 

Devam edin Sayın Diker. 
RİFAT DİKER (Devamla) — Arka

daşlar, ben il başkanlığından geldim, di
lim paslandı, müsaade edin biraz konuşa
yım. 

Yalnız... 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 

Alkışladık... 
BAŞKAN — Sayın Diker, Sayın Di

ker... 
RİFAT DİKER (Devamla) — Peki 

Sayın Başkanım, devam ediyorum. 

BAŞKAN — Konuşmalara cevap ver
meyiniz; devam ediniz. 

RİFAT DİKER (Devamla) — Başüs-
tüne Sayın Başkanım. 

Yalnız, bu teşekkür yanında, bilgisiz
likten demeye dilim varmıyor; ama, her -
hal'de aceleye getirilmiş bir çalışmadan 
olsa gerek; Türkiye'de sanayileşme ham
lesini 1965'te başlatan ve bu yüzden Bü
yük önder Atatürk dönemindeki, Rah
metli İsmet İnönü dönemindeki sanayi
leşme hamlelerini, hele hele misyonuna 
sahip çıkmaya çalışıp da bir türlü sahip 
çıkamadıkları Rahmetli Menderes döne
mindeki sanayileşme hamlelerini âdeta 
bir çırpıda inkâr edercesine... (DYP sıra
larından «Ne alâkası var?» sesleri, gürül
tüler). Türkiye'deki sanayileşme hamlesi
ni, kendi işlerine öyle geldiği için 1965'te 
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başlamış gibi göstermek istemeleri nede
niyle, geçmişte bu asil millete hizmet ver
miş, çalışmış vatan evlatlarının torunları 
olarak, bugün, geçmişteki hizmetleri 
unutmuş görünen bu arkadaşlara da tees
süflerimizi bildiririm. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; DYP sıra
larından gürültüler). 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — İlgisi 
yok, ilgisi yok... 

RİFAT DİKER (Devamla) — Ama, 
aramızdaki fark bu. Biz, geçmişte bu ül
keye hizmeti geçmiş, taş taş üstüne koy
muş kim varsa hepsinden Allah razı ol
sun, deriz; siz ise, biz yoksak Türkiye 
yoktur, düşüncesinden bir türlü kurtula
mıyorsunuz. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
gelelim konut meselesine: Meseleyi biraz 
gerilerden alırsak, konut sorununu günde
me getiren olayın, şehire yerleşmenin art
ması olduğu görülür. Bu kent yoğunlaş
ması, önce İstanbul'da 'başlamıştır. Bu
nun için, 1848 yılında ilk defa ve İstan
bul'daki yapılaşmaları düzenleyecek «Eb-
niye Nizamnamesi» adı altında bir dü
zenleme getirilmiştir. Bu, çeşitli değişik
liklerle zaman içinde uygulanmış; ancak, 
imar, yerleşme, konuta ilişkin mevzuat 
ve teşkilat düzenlemeleri Cumhuriyetten 
sonra önem kazanmıştır. 1923, 1930, 1933, 
1945 yıllarında devamlı arayışlar içinde 
çeşitli düzenlemeler yapılmış; ancak, Em
lak Kredi Bankasının kurulmasıyla yapı 
tasarruf kredisi sisteminin işletilmesi gün
deme gelebilmiştir; yani meseleye ilk de
fa parasal yönden ciddî bakılmıştır. Daha 
sonra 1948 ve 1956 yıllarında, yine sa
dece imar mevzuatı yönünde birtakım 
arayışlar olmuş, para konusunda çalış
malar yine unutulmuş, yine unutulmuş
tur. 
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İşte, planlama ve yapılaşma esasları 
belirlenip, altyapı müesseseleri, konut fi
nansman bankaları kurulup bina yapımı 
teşvik edilirken, bir yandan da yurdu
muzda ekonomik ve sosyal bünyedeki ge
lişmeler, tarımda makineleşmenin başla
ması ve sanayileşme gibi sebeplerle kır
dan kente hızlı bir göç hareketi devam 
etmektedir. Önce büyük kentlerimizde 
başlayan bu olay, daha sonra ülke öl
çeğinde kentsel nüfusun hızla artmasına 
neden olmuş, kentsel nüfus, toplam nü
fusun yansına ulaşmıştır. 1950 yılında 
toplam nüfusun yüzde 24'ü kentlerde ya
şarken, 1975 yılında nüfusun yüzde 42'si 
kentlerde yaşar olmuş, 1985 sayımında 
da kent nüfusunun toplam nüfusun yüzde 
53'üne yükseldiği tespit edilmiştir. 

işte bütün bunlar olurken, çök iyi ni
yetle konut sorununa çözümler arayan 
İktidarlar meseleye gerçekçi bir yolla 
yaklaşmadıkları, hatta zaman zaman, bu, 
politik istismar konusu haline getirildiği 
için, bir gecekondu sorunu Türkiye'nin 
gündem ine hızlı bir şekilde girmiştir. Bu
rada şunu iftiharla söylemeliyiz ki, Ana
vatan iktidarı döneminde, gecekondu ya
pımı minimuma inmiş ve gecekonducuya 
ilk defa Anavatan iktidarı döneminde 
gerçek manada sahip çıkılmıştır. Gece
konduya tapusunu veren ve vermeye de
vam eden, bununla da yetinmeyip bu 
bölgelerin, imar planlarını hızlı bir şekil
de çıkartarak, bir tapu yerine dört tapu
ya sahip olma yolunu açan da Anavatan 
iktidarı olmuştur. 

Bugün, ülkemizde konut ihtiyacı, 2985 
sayılı Kanun ile getirilen politika yönün
de, mkânlar çerçevesinde, sosyal yapımı
za uygun olarak ve rasyonel çözümlerle 
karşılanmaktadır. Yani, Anavatan iktida
rı 'bu konuya da, hayalperest olmadan, 
ülke gerçeklerini göz önünde tutarak yak
laşmıştır. 
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Geçmişteki konut politikalarına şöyle 
bir göz atarsak, hepsinde ya 'bütçeden 
çok kısıtlı yaklaşımlar yapılmış, ya da 
başta bütçe hazırlığında geniş tutulan ko
nut yatırımları yaklaşımları yıil içinde 
çeşitli sebeplerle tekrar kısıtlı hale getiril
miş, azaltılmıştır. Planlı dönemde dahi, 
bu gerçek biline biline, beş yillıfc planlar 
hazırlanırken konut yatırımlarına, teşvik 
edilmemesi gereken, -dikkat edin- teşvik 
edilmemesi gereken verimsiz yatırımlar 
olarak bakılmıştır^ 1960'lı yıllarda, tüm 
yatırımlar içimde yüzde 20'min üstünde 
olan konut yatırımları oranının azaltıl
ması için önleyici tedbirler getirilmiştir. 
Bu 'anlayışla hazırlanan, Birinci, İkinci, 
Üçüncü plan dönemlerimde, gayri safi 
millî hâsıla içimdeki konut yatırım payı
nın, yüzde 3,5 civarında bir oranı koru
duğunu görmekteyiz. 

Karmaşık ve çeşitli rakamlarla başı
nızı ağrıtmak yerine, özetle şunu söyle
mek mümkündür : Planlı dönemde ger
çek yıllık konut ihtiyacı belli iken, ko
nu hep ikinci öncelikli olarak ele alına 
lalına birikimler meydana gelmiş ve son 
Plan dönemi bitimimde yaklaşık 700 bin 
konut açığı ortaya çıkmıştır. 

Şimdi bu noktada nereden nereye gel
mişiz bir görmek içim, 2985 sayılı Toplu 
Konut Kanunu çıkmadan önceki duruma 
bir bakalım : Bu Kanundan önce, İmar 
ve îskân Bakanlığı, Emlak Kredi Ban
kası, Sosyal Sigortalar Kurumu, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu ve Bağ - Kur 
eliyle, özel yapılaşma dahil, toplam 700 
bin konut 39 yılda üretilmiş, halbuki 
Toplu Konut Fonu kurulduktan sonra, 
1984 yılının ikinci yarısından bugüne ka
dar geçen 3,5 yıl gibi kısa bir sürede 600 
bin konut kredilendirilmiş; bunlardan yak
laşık 200 bin konut fiilen iskân edilmiş 
olup, yaklaşık 200 bin konut da 1988 yılı 
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içinde fiilen iskân edilecektir. Bu rakam 
içinde, özel sektörce, kredi kullanmaksızın 
yapılan konutların sayısı yer almamakta
dır. Burada, konut açığı ile ilgili tarifi de 
iyi yapmak lazımdır. Eğer, biraz önce söz 
alıp konuşan SHP'li milletvekili arkada
şımın dediği, gibi, ekleye ekleye yaklaşık 
I milyon konut açığı bugün mevcut ol
saydı, Hindistan'daki gibi, 5 milyon va
tandaşımızın kaldırımlarda yatması lazım
dı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hükümetimiz, yıllardır ihmal edilen ko
nut meselesini en önemli meselelerin ba-

' şında saymış ve bu konuya programın
da yer vererek, belirli bir süre içinde tat
minkâr çözümlerin getirilmesini hedefle
miştir. Bu amaçla, bir dizi mevzuat ha-
zırlanarak uygulamaya konmuştur. Bun
lar; îmar Kanunu, İmar Affı Kanunu, 
Konut İnşaatlarının Her Türlü Vergi, Re
sim ve Harçtan Muaf Tutulması Hak
kında Kanun, Konut Edindirme Yardımı 
Hakkında Kanun ve nihayet Toplu Ko
nut Kanunudur. 

17.3.1984 tarihinde yürürlüğe konulan 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, ülke
mizdeki yeni konut politikasının esasını 
teşkil etmektedir. Bu kanun, meselenin 
özüne teşhis koymuş ve çözüm getirmiş
tir. tşte, biraz önce konuşan SHP'li ar
kadaşımın çırpınışı da bu yüzdendir. Ken
dilerine Sosyaldemokrat Halkçı Partili
yiz diyorlar; ama, bizim gibi akıllı sos
yal adaletçi olmayı bir türlü beceremi
yorlar. 

HlLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Onu kendin söylüyorsun. 

RİFAT DİKER (Devamla) — Ka
nun, meseleyi, arsa temini, altyapı, sos
yal tesis, konut üretimi, inşaat malzeme
si ve yapım teknolojisi ile bir bütün ola
rak kapsamına almıştır. Bu kanun gere-
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ğince kurulan Toplu Konut Fonundan; 
ferdî ve toplu konut kredisi, toplu konut 
iskân sahalarına arsa temini, konut alt
yapıları, toplu konut alanlarının gerektir
diği okul, karakol, ibadethane, sağlık t e 
sisleri, spor tesisleri, postane, çocuk park
ları ve benzeri tesisler ve konut sektörü 
sanayiini teşvik için yatırım ve işletme 
kredisj, turizm altyapıları kredisi, konuta 
ilişkin araştırmalar ile iş ve istihdam ya
ratmak üzere esnaf ve sanaktârlara ait iş
yerleri ve küçük sanayi teşebbüslerinin 
kredi yoluyla desteklenmesi ve afet ko
nutları için harcama yapılabilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde, gelişmişliğin bir öl
çüsü de güzel şehirleşmelerdir. Toplu Ko
nut Fonundan sağlanan imkânlarla, - siz 
ne derseniz deyin - temiz pembe kaldı
rımları, bol yeşil alanları, parkları, spor 
alanları, modern şehir anlayışının icap et
tirdiği çeşitli altyapı çalışmaları ile çeh^ 
resi değişen şehirlerimiz, çağ atlayan Tür
kiye'nin en önemli habercisidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
iftihar ediyoruz ki, toplu konut uygula
ması, bugüne kadar ciddî bir tenkit al
mamıştır. Her ne kadar, bazı tenkitler ta 
işin başından beri lâf ola yapılıyorsa da, 
yukarıda saydığım rakamlar gösteriyor 
ki, Toplu Konut Fonundan sağlanan kre
dilerle, ortadirek; çok önem verdiğimiz 
memur, işçi ve esnaf kesimi, çalışanı ve 
emeklisiyle ev sahibi olmuş ve olmaya 
devam etmektedir. Zaten bizim önemli bir 
hedefimiz de, ortadireği, emekli olma
dan, orta yaşa varmadan ev sahibi yap
maktır. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Ortadirek emekli bile olamıyor. 

RİFAT DÎKER (Devamla) — Ev 
sahibi olmanın, Türk toplumu için en 
önemli meselelerden biri olduğuna can
dan inanıyor ve Anavatan Hükümetinin 
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bu konudaki yaklaşımını takdirle karşı
lıyoruz. 

Şimdi, bu değirmenin suyu nereden 
geliyor, ona bakalım: Gelirlere şöyle bir 
göz atarsak, bunların tamamının, harca
ma imkânı fazla olanlardan ve zarurî ih
tiyaca yönelik olmayan harcamalardan 
elde edildiği görülmektedir. Bu, bizim 
akıllı sosyal adaletçiliğimizin de bir ölçü
südür. 

özellikle, geçmişte yurda kaçak giren, 
içki ve sigara yoluyla bir avuç kaçakçı 
ve yandaşlarının cebine giden paraların, 
ithalatın bu mallarda serbest bırakılma
sı ve ithalattan fona belli oranın akta
rılması suretiyle, ortadireğe konut kre
disi olarak dönüşü sağlanmıştır. 

BAKÎ DURMAZ (Afyon) — Yüzde 
kaç, yüzde kaç?.. 

RİFAT DİKER (Devamla) — Aynı 
şekilde, lüks ithalat yoluyla da, eskiden 
kaçak veya kontrolsüz olarak yapılan bu 
tür ithalat da, fon koyarak serbest bıra
kılmak suretiyle, yine ortadireğe konut 
edinme yolunda önemli bir gelir kaynağı 
olmuştur. Turizm mevsimindeki, olumlu 
diyebileceğimiz artmalar dışında da, iddia 
edildiği gibi, eskiden kaçak olarak gelen 
içki ve sigara miktarı ne ise, bugün de 
aşağı yukarı aynı şekilde ithalat yapıl
maktadır. 

1984 yılından 1987 yılı sonuna kadar 
Toplu Konut Fonunda 1 trilyon 140 mil
yar liralık bir kaynak birikmiştir. Bu kay
nakla, yaklaşık 600 bin konuta, 1 trilyon 
739 milyar liralık kredi açılmış ve bunun 
da 1 trilyon 80 milyar lirası fiilen kul
landırılmıştır. 

Biraz evvel konuşan arkadaşım, ara
daki açıktan bahsetti. Arkadaşların bir 
huyu var; meseleyi bir yerde donduruyor
lar, ondan sonraki gelişmelere hiç değin
miyorlar; çünkü, ondan sonraki geliş

melerde yine ortadireğe konut var, yine 
Türkiye'nin konut sorununun halli var. 

Diyorlar ki, «Kalan 600 milyar lirayı 
nereden bulacaksınız?..» 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Zam yapacaksınız. 

RİFAT DİKER (Devamla) — Eğer, 
arkadaşım Toplu Konut Fonuna kanun
la girecek 1988 gelirlerine de zahmet edip 
göz atmış olsaydı, asgarî limitte 1 trilyon 
liranın 1988 yılı gelirlerinde mevcut ol
duğunu, bunun 1,5 trilyon liraya çıkma 
İhtimalinin de bulunduğunu, dolayısıyla 
600 milyar liralık harcamayı yaptıktan 
sonra, geriye, aşağı yukarı 1 trilyon lira
lık daha yeni kredilendirme yapılabile
ceğini görürdü. Görmek istemiyorlar, bi
zim bunu açıklamaktan başka bîr diye
ceğimiz olamaz. 

Fonda toplanan kaynağın yüzde 95'i 
doğrudan konut üretiminde kullanılmış
tır; iddia edildiği gibi, başka yerlere bir 
kaynak aktarımı yoktur. Kalan yüzde 5'in 
4'ü ise, toplu konut alanlarının kamulaş
tırılma ve altyapı hizmetleri ile konut 
sektörü sanayiinin teşviki için yatırım 
ve işletme kredisi olarak kullanılmıştır. 
Söylenenlerin aksine, görüldüğü üzere, 
bugüne kadar Toplu Konut Fonunda top
lanan kaynağın yüzde 99'u doğrudan doğ
ruya konut sektöründe kullandırılmıştır; 
Zaten bu bir kanun emridir. 

Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak, Toplu Ko
nut Fonunun, Kamu Ortaklığı Fonunun, 
Geliştirme ve Destekleme Fonunun yö
netimini üstlenmiş bulunmaktadır. Bu 
fonlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasında tesis edilen ayrı ayrı hesaplarda 
toplanmakta ve mevzuatlarına uygun ola
rak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, yukarı-
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da ayrıntılı olarak izah edildiği gibi, Top
lu Konut Fonundan Kamu Ortaklığı Fo
nuna herhangi bir aktarıma yapılmamış
tır; ancak, belediyelerce, toplu konut ma
hallerinin oluşturulması, kamulaştırılma
sı, altyapılarının gerçekleştirilmesi için, 
Geliştirme ve Destekleme Fonuna 35 mil
yar liralık bir kaynak aktarılmıştır. So
nuç olarak, Toplu Konut Fonu, esas iti
bariyle, 2985 sayılı Toplu Konut Kanu
nunda tarif edildiği şekilde, sadece ve sa
dece konut ve şehirleşme ile ilgili faali
yetlerde kullnılmaktadır. tddia edildiği gi
bi, Toplu Konut Fonu, başka yerlerde 
kullanılmamaktadır. 

Toplu Konut Fonundan verilen kre
diler, esas itibariyle, evi olmayan vatan
daşların ev sahibi olmalarına yardım et
mekle bidikte, aynı zamanda, ülke ça
pında konut açığının yüksek olduğu kent
lerimizde konut arzını artıracak, konut 
satış ve kira fiyatlarını da mümkün ol
duğu kadar aşağı çekecektir; bu amaç
lanmaktadır. Nitekim, üç yıllık uygula
ma sonuçları da bunu doğrulamaktadır. 
Konut arzı belli bir düzeye kavuştuktan 
sonra, sözkonusu kredilerin, sadece ko
nutu olmayanlara verilmesi ileride düşü
nülmektedir. Ayrıca, halen uygulanmakta 
olan sistemde de konutu olmayanların ora
nı yüksektir. Toplu Konut Kanununun ge
çici maddesine tabi kooperatifler ile ge
cekondu önleme bölgesinde inşaat yapan 
ikooperatiflerin hak sahibi ortakları ve 
belediyeler eliyle üretilen konutların tah
sis edildiği kişiler, konutsuz ve gelir dü
zeyi düşük vatandaşlardır. Bunların ko
nutlarının el değiştirmesi halinde de bu 
konutları, ancak ve ancak, aynı şartları 
taşıyan kişiler alabilmektedirler. Ayrıca, 
açılan konut kredilerinin yüzde 85'i, sa
bit gelirli memur, işçi ve emeklilerce kul
lanılmaktadır. 
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Verilen kredilerin yetersiz kaldığı ve 
maliyet içindeki payının son derece düşük 
hale geldiği konusuna gelince: 

Saygıdeğer milletvekilleri, konut mali
yeti deyince, izafî bir kavram akla gelir. 
Eğer, konutun döşemesini mozaik yapar
san başka maliyet çıkar, parke yaparsan, 
halı kaplarsan başka maliyet çıkar; du
varını 'kireç badana yaparsan başka ma
liyet çıkar, kâğıt veya plastik badana ile 
kaplarsan başka maliyet çıkar; merdiven
lerini pamarit yaparsan başka maliyet çı
kar, mermer yaparsan başka maliyet çı
kar. Biz sosyal konuttan bahsediyoruz, 
dargelirliyi konut sahibi yapma mesele
sinden bahsediyoruz. Dolayısıyla, dünya
nın hiçbir ülkesinde, konut kredileri, ma
liyetin tamamını karşılayacak şekilde açıl
mamaktadır; mutlaka, kişinin katılımı sağ
lanmaktadır. Düzenlemeler bu şekilde ya
pılmaktadır. Biz «altınlarınızı satın, konu
ta yatırın» derken, kişinin katılımını söy
lüyoruz. Ayrıca, ülkemizde daha önceki 
dönemlerde açılan kamu kaynaklı kredi
ler de hiçbir zaman maliyet ile ilişkilen-
dirilmemiş ve maliyetin tamamını karşı-
lamamıştır. Enflasyonun, beklenenin üze
rine çıkması sonucu, Toplu Konut kredi
lerinin maliyet içerisindeki payının düş
tüğünü görmek için müneccim olmaya 
gerek yok; biz de bunu biliyoruz; an
cak, bu hususun sosyal nitelikli küçük ko
nutlara daha az yansıması için, geçen yıl
dan itibaren birtakım tedbirler alınma
ya başlanmıştır ve bu tedbirleri şöyle özet
lemek mümkündür: 

Toplu Konut Fonundan açılan kredi 
miktarları, her yıl, inşaat maliyetleri dik
kate alınarak tespit edilmektedir. Bu tes
pitlerde, küçük konut yapımını teşvik edi
ci düzenlemeler yapılmaktadır. Bu suret
le, fondan daha çok konut kredilendirile-
rek, konut arzının ve stokunun artırılma-
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sı ve konut açığının daha kısa sürede azal
tılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, küçük 
konut yapımını desteklemek için, sabit 
gelirlilerin küçük konutu tercih etmeleri 
halinde, az miktarda özfcaynak katılımı 
ile konut edinmeleri imkânı da sağlanmış 
olacaktır. 

1988 yılında, konutun büyüklüğüne ba
kılmaksızın, daha çok, konutsuz ve darge-
lirlilerin tercih edeceği küçük konutları 
teşvik edecek biçimde, krediler yeniden 
düzenlenmiştir ve tamamı için 4,5 mil
yon liraya yükseltilmiştir. Bu düzenleme
de, küçük konutların faiz oranı yüzde 
15, büyük konutların faiz oranı ise yüzde 
25 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, bu 
4,5 milyon krediye ilave olarak, inşaat 

. seviyeleri yüzde 50'ye gelince 1 milyon, 
yüzde 75'e gelince de 1 milyon olmak 
üzere, ceman 2 milyon liralık ek kredi 
açılmaktadır. Konut birim metrekare ma
liyeti 130 bin Türk Lirası kabul edildi
ğinde, 60 metrekare konutun yüzde 83'ü, 
80 metrekare konutun yüzde 63'ü, 100 
metrekare konutun yüzde 50'si ve 150 
metrekare konutun da yüzde 33'ü kredi 
olarak Toplu Konut Fonundan karşılan
maktadır. 

Ayrıca, on yıllık hizmeti olan memur, 
işçi ve işçi emeklilerine açılan faizsiz 750 
bin liralık kredi de 1988 yılında 1 mil
yon liraya çıkartılmış, bu durumda kre
diler toplamı 7,5 milyon lirayı bulmuş; 
konut maliyeti içindeki payı da küçük 
konutlarda yüzde 96'ya, 80 metrekarelik
lerde yüzde 72'ye, 100 metrekarelikte 
yüzde 58'e, 150 metrekarelikte de yüzde 
38'e Çıkmıştır. 

Belediyeler tarafından, yoksul ve dar-
gelirliler için yapılan küçük sosyal konut
ların, kooperatiflerce yapılan konutlardan 
daha ucuza mai edildiği tespit edilmiş ve 
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belediyelerin konuyla ilgili uygulamaları 
bu nedenle yaygınlaştırılmıştır. 

Ayrıca, yukarıda da belirtildiği gibi, 
belediyeler bu konutları, konutsuz ve dar-
gelirli kişiler için yapmaktadırlar. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hangi 
ülkede bunlar? 

BAŞKAN — Sayın Diker, süreniz ta
mamlanmıştır, gördüğüm kadarıyla, ko
nuşma metninizin sayfalan biraz daha 
var; lütfen kısaltınız, rica ediyorum. 

RİFAT DİKER (Devamla) — Biti
yor, toparlıyorum efendim. 

Bu dönemde belediyeler, ilik defa, ko
nut üretiminde devreye sokularak, toplu 
konutların inşa edileceği arsaların kamu
laştırılması ve altyapının yapımı için fi
nansman desteği sağlanmıştır. 

Görülüyor ki, bütün bu yasal düzen
lemelerle, fazla sınırlama getirilmeden, 
kamu kuruluşları, belediyeler, bankalar, 
sosyal yardımlaşma kurumlan, koopera
tifler ve özel sektör. arasında organizas
yon sağlanarak, tasarruf gücünden de ya
rarlanmak suretiyle, konut konusu ilk 
defa bu şekilde, Hükümetimizce bütün 
boyutlarıyla ele alınmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye'nin konut politikasının geçmişte
ki durumunu ve son üçbuçuk yıldır sü
ren seyrini mukayese ile görmeye çalış
tık. Durum şunu gösteriyor: Anavatan 
iktidarının çıkardığı kanun, getirdiği ye
nilikler ve aldığı önlemlerle, son üçbu
çuk yılda konut politikasında çizdiği ba
şarı grafiğini, geçmiş kırk yılda alınan 
mesafeyle kıyaslamak bile mümkün de
ğildir; hatta bu kıyaslamayı, konut so
runu olan dünya devletlerinden herhan
gi biriyle bile yapmak mümkün değildir. 

Bu nedenle, Türkiye'nin konut soru
nuna üçbuçuk yıl gibi kısa sürede, âdeta 
sihirli1 bir çözüm bulan Anavatan ifcti-
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darına ve ayrıca çıkarılan kanun ve alı
nan tedbirleri çok iyi uygulamaya koyan 
ve dikkatle yürüten Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı İdaresine teşekkürü bir borç 
biliriz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu güzel uygulamanın, artan başarılar
la devam ederek, evsiz tüm Vatandaşları
mızın kısa sürede ve emekli olmadan ev 
sahibi olmasını temin edecek bir ümit ka
pısı olmasının bozulmamasını da Cenabı 
Allah'tan dilerim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ge
çenlerde, bu yüce kürsüden Doğru Yol 
Partisine mensup bir milletvekilinin, de
veli canlı bir konuşmasına şahit oldunuz... 

BAŞKAN — Sayın Diker, lütfen efen-
Sdim... 

RÎFAT DİKER (Devamla) — Bir şey 
demedim efendim, ona bağlıyorum... 

BAŞKAN — Buradaki konuyu, yani 
gündemimizdeki konuyu işleyiniz... 

RİFAT DİKER (Devamla) — Onun
la ilgiliydi... 

BAŞKAN — Lütfen, başka bir arka
daşın, başka bir celsedfe söylediği sözlere 
girmeyin. (DYP sıralarından alkışlar) 

RÎFAT DİKER (Devamla) — Girmi
yorum efendim. 

Aslında, Anavatan Partisine mensup 
politikacılar, alışılmışların dışında yeni 
politikacı tipleridirler. Ben de bunlardan 
biriyim ve biz, millet hâkimiyetinin mer
kezi olan bu kutsal yere saygı duymanın 
ve onun kurallarına uymanın, Türkiye' 
nin bekasıyla ilgili olduğunun bilincinde
yiz ve bunun mesuliyetini iliklerimize ka
dar hissedip, her anımızda yaşıyoruz. Geç
mişte de bu mesuliyeti taşımayı bilme
yenlere bunu öğretmeye inşallah kararlı
yız. Ben, o (arkadaşın kıskançlık dolu ka
bulüne katılmadan, sadece benzetmesin
den hareketle, «Teşbihte hata olmaz» diye
rek ve kendisine kızmadan şöyle sesleni-
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yorum: Evet, biz, boynumuzda, yüzde 36 
küsurluk millet iradesinin bize teveccühü
nü simgeleyen çanı iftiharla taşıyoruz. Ay
rıca, onun yanında toplu konut, köprü, 
baraj, otoyol, Katma Değer Vergisi ve 
GAP gibi daha birçok güzel sesler çı
karan çanları da taşıyoruz. Sayın Doğru 
Yol Partililer; Anavatan kervanı, boy
nunda asılı güzel sesler çıkaran bu çan
ları çalarak millete gidip, millî irade ça
nını da bizim boynumuza takmasını iste^ 
diğimizde; hep, bizden önce kervanın 
önünde, millete boynunu uzatıp, o çanı 
zorla taktırmak isteyen sizleri gördük; 
fakat, sizin boynunuzda 70 sent gibi, kan 
ve gözyaşı gibi, yokluk gibi öyle büyük 
çanlar asılıydı ki, millet bunlardan yer 
bulup da, millî irade çanını sizin boynu
nuza asamadı. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından gürültüler; ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük gere
ğince, önergede birinci imza sahibi olan 
arkadaşa söz vereceğiz; fakat, Sayın Baki 
Durmaz söz hakkını - İçtüzük gereğince -
önergede imzası bulunan Sayın Ertekin 
Durutürk'e vermiştir, kendilerini kürsüye 
davet ediyorum. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Buyurun, Sayın Durutürk. 

Sayın Durutürk, süreniz 10 dakika
dır. 

ERTEKİN DURUTÜRK <Isparta) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tür-
kiyemizin bugün karşı karşıya bulunduğu 
en önemli problemlerinden birisi konut 
sorunudur. 

Değerli arkadaşlarımın Meclis araş
tırması önergesinde belirttikleri gibi, Tür
kiye'nin sanayileşmeye başlamasıyla bir
likte, köylerden, sanayisi gelişen şehirle
rimize bir nüfus akımı başlamıştır. Bu-
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nun neticesi olarak, köylerden şehirleri
mize göçen bu insanların ilk arzusu ve 
ihtiyacı, başlarını sokacak sıcak bir yu
va arayışı olmuştur. Maddî yönden ye
terli güce sahip olmayan bu vatandaşla
rımız, büyük şehirlerimizin etrafında, tek
nik özellikler taşımayan, sağlıksız ve alt
yapısız yerleşim alanları (gecekondu böl
geleri) yapmışlardır. 

1950'li yılların ortalarında başlayan bu 
nüfus hareiketine, hızlı nüfus artışımız da 
eklenince, mesele, mahallî yönetimlerin 
halledebileceği boyutları aşmış ve hükü
metlerin problemi haline gelmiştir. Bu hu
susta, 1965 yılından bu tarafa görev ba
şında bulunan hükümetler, muhtelif ta
rihlerde, ülkenin imkânları ölçüsünde gê  
rekli kanunî düzenlemeleri ve tedbirleri 
almışlardır; ancak, halen mevcut konut 
açığının büyük boyutlarda olması ve bu 
husustaki bütün gayretlere rağmen Plan 
hedeflerinin gerisinde kalınmış olması, 
konu ile ilgili çabaların ve gayretlerin 
yeterli olmadığını göstermektedir. 

Her milletin konut sorununa yaklaşım 
tarzı değişiktir. Türk Milleti, konutu, ba
şını sokacak bir yuva telakki ettiği gibi, 
bunun yanında, sosyal bir güvence ve 
yatırım aracı olarak da görmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiyemizde 
konut «orununun önündeki başlıca engel
leri aşağıdaki gibi saymak mümkündür. 

Konut maliyet artışları: 
Konut üretiminde başlıca ana inşaat 

malzemesi durumunda olan demir, çi
mento, tuğla, kereste, sıhhî tesisat mal- -
zemesi vesair inşaat malzemelerindeki 
fiyat artışları, genel fiyat artışlarının çok 
üzerinde olmaktadır. Son üç yılda, Tür
kiye ortalamasındaki fiyat artışları yüz
de 50 civarında olduğu halde, inşaat 
malzemelerindeki fiyat artışlarının yüzde 
80'in altına düşmediği bir gerçektir; hele 
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hele, 1987 yılında inşaat malzemelerin
deki fiyat artışları yüzde 80 ila yüzde 300 
arasında değişmektedir. Bu rakamlar, 
malzemenin inşaattaki ağırlıklarına göre 
oranlandığında ise, fiyat artışlarının in
şaat maliyetine yansıması yüzde 100'lerin 
üstüne çıkmıştır. 

Bilgi olması bakımından, ana inşaat 
malzemelerinin 1987 yılının başı ve sonu 
arasındaki fiyatlarına bakmakta fayda 
vardır : Demir, 1987 yılının ocak ayın
da tonu_ 208 bin lira iken, aralık ayı so
nunda 390 bin liraya çıkmış; artış yüz
desi yüzde 87'dir ve bugün 420 bin lira
ya satılmaktadır. 

Onüçbuçukluk tuğla, 1987 yılı ocak 
ayı başında tanesi 40 Türk Lirasıdır, ara
lık ayı sonunda 130 liraya çıkmış; bu
gün 160 liradır. 

Çimento, 1987 yılı ocak ayında tonu 
32 bin lira iken, aralık ayı sonunda 53 
bin liradır ve artış yüzdesi yüzde 65'tir. 

Kiremit, 1987 yılı ocak ayında tanesi 
60 lira iken, aralık ayı sonunda 225 li
rayı aşmış; bugün tam 300 liradır. 

Kereste - üçüncü sınıf çam - 1987 
yılı ocak ayı başında metreküpü 80 bin 
lira iken, aralık ayı sonunda 200 bin lira 
olmuş ve bugün 280 bin liraya satılmak
tadır, 

Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı
mızın söylediği fiyatlar, bana biraz afa
kî görünmektedir. Eğer kendilerinin bu 
fiyatlara itirazları varsa, Sayın Bakanla 
beraber çıkarız ve beraberce bir fiyat 
araştırması yaparız; bu fiyatlardan han-
gimizinkinin doğru olduğu ve hangimizin 
doğru söylediği görülür. 

Fiyat artışlarının korkunçluğu orta 
yerdedir. 

Arsa bedeli ve altyapı harcamaları 
hariç olmak üzere inşaatların metrekare 
birim maliyeti, Devlet İstatistik Enstitü-
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sünün rakamlarına göre, 1986 yılı eylül 
ayında 75 593 Türk Lirasıdır, 1987 yılı 
eylül ayında ise 104 057 Türk Lirasına 
ulaşmıştır; 29 Kasım seçimlerinden son
raki fiyat artışlarıyla birlikte, inşaatların 
metrekare birim fiyatı 135 bin Türk Li
rasına ulaşmıştır. Bu rakama, yüzde 30 
asgarî arsa ve altyapı bedeli ilave edildi
ğinde, inşaatın metrekare birim maliyeti 
175 bin Türk Lirasını bulmaktadır. Kal
dı ki, Sayın Bakanın söylediği gibi 130 
bin liralık rakamlar artık gülünç rakam
lardır; 100 metrekarelik bir inşaatın ma
liyeti 17,5 milyon lirayı bulmaktadır. İn
şaatta kullanılan malzemenin özelliğine 
göre fiyatının değiştiği doğrudur; ancak, 
bugünkü fiyatlarla, 17 milyonun altında 
daire sahibi olmak mümkün değildir. 

1980 yılında 100 metrekarelik konut 
maliyeti 1 047 000 lira idi ve 1980 yılın
da birinci dereceden emekli olan bir me
mur gayet kolaylıkla bir daire sahibi ola
bilirken, bugün aynı dereceden emekli 
elan bir memur, bir dairenin sadece 1/3' 
üne sahip olabilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1988 yılının 
Ocak ayı içerisinde fiyat artışları orta
lama yüzde 8'i bulmuştur. Sayın Baka
nımın yüzde 55 fark vereceğiz dediği ra
kamlardan yüzde 8'i, bugünden düşmek 
gerekmektedir. 

İkinci sebep ise kredi yetersizliğidir. 

Muhterem milletvekilleri, konut so
rununun önündeki başlıca engellerden bi
ri de kredi yetersizliğidir. Son yapılan 
artışlarla birlikte, konut kredileri 4,5 
milyon Türk Lirasına çıkmıştır. Kredi 
alacak kimsenin işçi ve memur olması 
halinde, 1 milyon Türk Lirası da faiz
siz kredi eklendiğinde, toplam 5,5 mil
yon lirayı bulmaktadır. Tamamlama kre
disi ile birlikte, bu raakm 6,5 milyon li
radır. 
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Bir inşaatın bitim süresi normal ola
rak iki senedir; ancak, bu hayat paha
lılığında, üç senede biten inşaatları da 
normal karşılamak gerekir. 1988 fiyatla
rı ile 18 milyon Türk Lirası olan bir dai
renin maliyeti, yıllık yüzde 30 fiyat artı
şı nazara alındığında ikinci senenin so
nunda 26 milyon 100 bin Türk lirasına, 
üçüncü senenin sonumda ise 28 milyon 
800 bin Türk lirasına ulaşır. Bu rakam
lardan kredi miktarları düşüldüğü tak
dirde, konut sahi'bi olacak vatandaş, iki 
sene içinde, toplam 20 milyon 600 bin 
lira, -ki, ayda 858 bin liraya tekabül et
mektedir- üç sene içerisinde -inşaatın bit
mesi kabul edilirse- 23 milyon 300 bin 
lira toplam -ayda 647 bin lira bedel öde
mesi gerekmektedir; bunun imkânsızlığı 
ise orta yerdedir. Biz bu rakamı ödeye
bilecek ortadireğli tanımıyoruz, ayda 647 
ıbin lira ve 858 bin Ira -bütün zarurî 
'İhtiyaçlarını; k'ira, yiyecek, giyecek, 
elektrik, su, telefon, çocukların eğitim 
güderi çıktıktan sonra- ödeyebilecek bir 
orta direği tanımıyoruz. Eğer siz tanı
yorsanız, bu adamın işi nedir, nerede 
oturur, biz de bilmek İsteriz. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bırakalım 
ortadireği, en yüksek maaşı alan biz mil-
ıletve'kilerin'in bile kooperatiflerden ev sa
hibi olmamız, bunu ödememiz mümkün 
değildir arkadaşlar. 

îş'te bu nedenle, 1984 yılında çıkartı
lan ve herkesin büyük ümitler bağladığı 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu gere- " 
ğince kurulan toplu konut kooperatifleri, 
bilhassa fiyat artışlarının yüksekliğine ve 
kredi yetersizliğine yenilmişler ve ihtiyaç 
sahibi üyeler kooperatiflerden teker te
ker ayrılarak, yerlerini konuta İhtiyacı 
olmayan, sadece kâr maksadıyla hareket 
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eden vatandaşlarla bırakmışlardır. Böyle
ce, konut yapı kooperatifleri inşaat ya
tırım şirketlerine dönüşmüştür. 

Bizce bu hususta alınması gereken 
tedbirler şunlardır : 

Krediler, en kısa süredb, vatandaşın 
Ödeme gücünün dışında kalan miktarın 
tamamını karşılayacak şekilde yeniden 
tanzim edİl'melİdir. 

Krediler, yıllık fiyat artışları nazara 
alınarak, her sene sonunda yeniden göz
den geç'irillme'l'i; günün şartlarına ve ger
çeğe uygun olarak düzenlenmelidir. 

Malî sıkıntı içinde bulunan koopera
tiflere verilen tamamlatma kredisi, düzen
lenecek keşiflere 'göre artırılmalı ve böy
lece, yarım kalan inşaatlar tamamlan
mazdır. 

Verilen kredi'Ier'in geri ödemeleri, öde
yecek vatandaşın maddî gücü ile para
lel hale getirilmelidir. 

1988 yılından itibaren açılacak kre
diler, münhasıran, hiç evi olmayanlara 
veriHmelidir. 

'İnşaat malzemelerîndeki KDV oran^ 
lan düşürülmek suretiyle, inşaat mal'iyeti 
ucuzlatıltmalidır. örnek olarak, inşaat 
malzemelerinde KDV oranı yüzde 2'ye 
düşürülse, inşaat maliyetlerinde yüzde 10' 
luk bir ucuzlama meydana getirecektir. 

Arsa üretiminin yetersizliği : 
Arsa, konutun yapılmasında başfak

tördür. Bugünkü rakamlarlla, 'arsa mali
yetinin konut mallyet'indeki yeri yüzde 
20-30*llaria ulaşmaktadır. Yeterli arsa üre
timi sağlandığı takdirde, arsa maliyeti
nin konut maliyetindeki yerini 'yüzde 5 
düşürmek mümkündür. Bu nedenle, ma
hallî idarelere (Belediyeler, özel idareler) 
yeni görev ve yetkiler vererek yeterli 
•arsa üretimi temcin edilmelidir. Belediye, 
vakıf, orman ve savunana ile ilgili arazi-
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ler dışında kalan elverişli arazi parça
ları parsellenerek arsa haline getirilip, 
münhasıran, evi olmayanlara fa'izsîz ve 
uzun vadeli satılmalıdır. 

Kooperatif yönetimlerinin, amatör 
yöneticiler ile yapılması, kooperatiflerin 
Ibiaşari'sınt engellemektedir. Günümüzde, 
gelişen kooperatiflerde yöneticilik yeni 
bir anlayışla ele alınmalıdır. Kooperatif 
yöneticilği ayrı bir uzmanlık dalı haline 
gelmiştir. Yöneticilerin seçilmiş olma 
özelliği bozulmadan, yönetim kuruları
na uzman kooperatifçilerin alınması, hiç 
değilse yönetim ficinde veya- denetim or
ganlarında memur yöneticilere yer ve
rilmesi gerekecektir. 

Ayrıca, Toplu Konut Fonu, kredi ver
diği kooperatiflerin yönetimini sürekli 
Olarak denetlemelidir. 

'Muhterem mille'üvekİTleri, 2985 sayılı 
Toplu Konut Kanunu ile kurulan Toplu 
Konut Fonunun kamuoyuna takdiminde 
iki önemli propagan'da yapılmıştır : 

•1. Toplu Konut Fonu ile konut ya
pımının hızllandığı ve Uı sayede, eskisi
nin çok üzerinde konut üretildiği. 

Toplu Konut Fonunun, 1980 yıların
dan sonra yavaşlayan konut yapımına 
'belirli bir hız verdiği bîr gerçektir; an
cak, istatistiklere baktığımız'da, 1979 se
nesinde Türkiye'de üretilen konut sayı
sının 240 bin olduğunu görürüz. 1987 yı
lında yapılan konut sayısı ise, Sayın Ba
kanın izahına göre, sadece 189 bin ol
muştur. Bu, pek övünülecek bir sonuç 
gibi de 'görünmemektedir. Konut üreti
minde, hâlâ 1979 seviyesinde bulunmak
tayız. 

Değerli arkadaşarım, yapı kullanıma 
izin kâğıtları, Devlet İstatistik Enstitü
sünden alınan rakamlara göre 1981 'de 
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1118 bin, 1982'de 115 bin, 1983'te 113 
'biti, 1984<te 122 bin, 1985*te 118 bin, 
1987'de 189 bine uaşmıştır. Demek ki, 
halen 1979 senesindeki boyutlara gele
memişiz. 

2. Toplu Konut Fonunun gelir kay
naklarının daha ziyade lüks tüketim mal
larından sağlandığı. 

Bu konuya gelince, böylece lüks tü
ketim mallarını kullanan zengin zümre
den kaynak almanak, düşük gelir gru
bundaki vatandaşa kaynak sağlandığı 
anlatılmıştır. Halbuki, fonun gelirleri tet
kik ed'ildiğinlde, fona, kuruluşundan bu 
yana gelen paraların yüzde 33 ünün al
kollü ve alkolsüz içkilerden, yüzde 28' 
'inin akaryakıttan, yüzde 25'in'in ithalat
tan, yüzde 7's'inin yurda giriş ve çıkış
lardan, yüzde 7'sin'in ise teşkil olunan 
'diğer fon kaynaklarından sağlandığı gö
rülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, demek ki, fo
nun gelinleri, ısınmak için fuel-öil yakan 
vatandaştan, tarlasını süren çiftçinin kul
landığı mazottan, Hac ibadeti de dahil 
ötmak üzere yurt dışına çıkan vatandaş
lardan da sağlanmaktadır. 

(BAŞKAN — Sayın milletvekili, lüt
fen toparlayınız efendim. 

ERTEK'IN DURUTÜRK (Devamla) 
Görüldüğü ve söylediği gibi, meseleyi 
sadece sigara kaçakçısının cebine güden 
paranın fona aktarılması gibi görmek de 
yanlıştır. 

Toplu Konut Fonu yeniden düzenlen
melidir. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanu
nu gereğince kurulan Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı Fonu, konut meseles'iy-
le yeteri kadar iî'gİlenememektedir. 

Toplu Konut Fonu, Kamu Ortaklığı 
Fonundan ayrılarak muştaki hale geti-

ritaeliiı ve münhasıran konula kredi ve
rir durumda olmalıdır. 

Fonun kanyakları artırılmalı, yeni ve 
daha gerçekçi kaynaklar bulunmalıdır. 

Toplu Konut Fonu, belediyeler ve 
kooperatifler, müştereken, kiralık konut 
yapımına başlamalı ve fonda buna im
kân verecek kanunî düzenlemeler yapıl-
miaüıdır. Normal inşaatta fondan verilen 
kredi faizi düşürülmeli, yazlık ve lüks 
inşaata verilen kredi faizi ise yüksek 
üituÜmaİKİır. 

(Sayın rriiie'tvekilleri, konunun önemi 
açıktır. Şayet araştırma önergemiz ka
bul edilirse, aksaklıklar görülecek ve bu 
'hususta daha iyi tedbirlerin alınması sağ
lanacaktır. Konunun araştırılmasının 
kimseye 'bir zararı yoktur; ancak, mil
yonlarca insanın ümidi olan bir konu 
bütün detayı ile gün ışığına çıkacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve 
SHP sıralarından akışlar) 

BAŞKAN-/— Teşekkür ederim efen
dim. 

»Meclis araştırması açılmasına dair 
önerge üzerindeki öngörüşmeler tamam
lanmıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul! edilmemiştir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
'Bakan iki elini birden kaldırdı Sayın 
'Başkan. 

'BAŞKAN — Öyledir efendim; İçtü
zük müsait. Sakın zehaba kapılmayın, 
Anayasa gereğidir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sa
yın Başkan, bakanlar vekâletlerini ibraz 
etsinler efendim. 

BAŞKAN — Guddemin «Sözlü So
rular» kısmına geçiyoruz. 
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VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. >-*- Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde bazı okul binalarının askerî amaçla 
ya da karakol olarak kullanıldığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru iönergesi {6/3} 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Hakkâri 
Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağan
üstü hal ilan edilen illerde bazı okul bi
nalarının askerî amaçla ya da karakol 
olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Cumhur Keskin?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
iSoru ertelenmiştir. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

'BAŞKAN — 2 ndi sırada, Tekirdağ 
Milletvekili Erii's Tütüncü'nün, Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Enis Tütüncü?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yfok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, 1987 yılı sonunda yayınla
nan «İcraatın İçinden Programında Kü
tahya İli Merkez İlçesine bağlı Köprü-
ören Köyüne yer verilmesinin nedenine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/7) 

. BAŞKAN — 3 üncü «ırada, Kütahya 
Milletvekilli Sayın Mehmet Korkmaz'ın, 
Barbakandan sorusu vardır. 
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VE CEVAPLAR 

Sayın Korkmaz?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru erteten'rriiş'ti'r, 
4. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 

Kırlının, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında 
bir A.B.D. firmasının tercih edilmesinin 
nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/9) 

BAŞKAN — 4 üncü 'sırada, Ba'lıke-
'sir 'Milletvekili önder Kırlı'nnı, Milî Sa
vununa Bakanından .sorusu vardır. 

(Sayın Kırfı?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertdenmiş'tir. 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'in, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

BAŞKAN — 5 'indi sırada, Siirt Mil
letvekili Abdurrezalk Ceylan'm, îdişleri 
Bakanından soru'su vardır. 

Sayın Ceylan?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Adnan Menderes Havaalanı' 
nın teknik donanımının eksik olduğu id
diasına ve diğer havaalanlarında da bu 
tür eksiklikler bulunup bulunmadığına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/12) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Diyarbakır 
Milletvekili Fuat Atalay'ın, Ulaştırma 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Buradalar. 
Cevap Verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelfcnm'işftir. 

21* — 



T. B. M. M. B : 19 9 . 2 . 1988 O : 1 

7. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevlerine 
son verilen, haklarında nakil işlemi uy
gulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Denizli Mil
letvekili Adnan Keskin'in, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu var
dır, 

Sayın Keskin?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Balkan?.. Yok. 
ISoru ertelenmiştir. 

8. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoglu'nun, Balıkesir İline yeni bir 
televizyon yansıtıcısının ne zaman kuru
lacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/16) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Balıkesir 
Milletvekili Mustafa Çorapçıoglu'nun, 
Devlet Bakanından sorusu ̂ vardır. 

Sayın Çorapçıoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 6.11.1983 - 31.12.1987 tarihleri 
arasında hangi ülkelerden ne miktar borç 
alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/17) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Tunceli 
Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Genç?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, fitre, zekat, kurban derisi 
ve bağırsakların toplanmasında sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının 
başarılı olamadıkları iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/18) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Tekirdağ 
Milletvekili Güneş Gürseler'in, Devlet 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürseler?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
'Soru ertelenmiştir. 

11. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev' 
in, yapımı tamamlanan Tokat il merke
zindeki doğumevinin hizmete açılmama
sının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/19) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Tokat 
Milletvekili Kâzım özev'in Sağlık Ve Sos
yal Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın özev?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi {6/20) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İstanbul 
Milletvekili Sayın Mehmet Moğultay'ın 
sorusu, Sayın Moğultay'ın izinli olması 
sebebiyle ertelenmiştir. 

Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer iş
ler» kısmına geçiyoruz.' 
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VII. — KANUN TASARI VE TEKL 
GELEN I 

1. — Bakanlıkların Kuruluş ve Gö
rev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 
8) (1) 

BAŞKAN — Bakanlıkların Kuruluş 
ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayı
lı Kanunun Bir Maddesinde Değişliktik 
Yaprlmalsına Dair Kânun Tasarısının gö
rüşmelerine .'başlıyoruz. 

Komisyon Ve Hükümet yerlerini al
mışlarıdır. 

Komisyon raporunun okunup okun
masını oylarınıza sunuyorum: Komisyon 
raporunun okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... KomÜsyon raporunun okun
maması kaJbul edilmiştir. 

'ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂ'MİÎL T. OOŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Sayın Başkan müsaade ederseniz 
bir noktayı arz edeceğim. 

(RIZA YIUMAZ (Ankara) — Okun
mamasına karar veriîdÜ Sayın Başkan; 
söz alamaz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. OOŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Hayır; okunup okunmaması konu
sunda değil efendim. 

BAŞKAN — Efendim bundan başka 
bir konuda Komisyon söz istiyor; bu ko
nuda değil efendim; bilmiyorum hangi ko
nuda söz istiyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA*. 
NI KÂMİL T. OOŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Efendim; Komisyonda toplantıda 

(1) 8 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 

İFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
SER İŞLER 

bulunmayan bir arkadaşımız, komisyon 
kararına muhalefet şerhi ile imza etmiş 
oluyor. 

BAŞKAN — Evet?.. 
ANAYASA KÖMttSYÖNU BAŞKA

NI KÂMİL T. OOŞKUNOĞLU (Anka
ra) •— Bu, İçtüzüğümüze aykırıdır. Bu 
itibarla, Sayın Yaşar Topçu'nun imzası
nın rapordan çıkarılmasını arz edliyorum. 
Toplantıda bulunmamıştır efendim. 

BAŞKAN — Bakıyoruz efendim... îç-
. tüzüğün 43 ütecü maddesindeki, «Komis

yon raporumsı tümüne veya belli kısım
larına çekinser veya muhalif kalan ko ; 

misyon üyeleri rapora çekinserlik veya 
aykırılık görüşlerini eklemek hakkına sa
hiptirler» hükmü ile «Daha önceki top
lantılara katılmış olup tasarı veya tekli
fin tümünün son oylamasında hazır bu
lunamayan komisyon üyeleri varsa gerek
çeli muhalefetlerini de yazarak raporu 
imzalayabilirler» hükmüne göre; komis
yon toplantılarına girmeyen sayın mil-
leitvekillerinin şerh vermesi mümkün ol
madığı gibi, bugüne kadar da bu yoflda 
herhangi bir tatbikat mevcut değildir. 
Bu itibarla imzası çıkarılmıştır. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Yasar Topçu'ya söz veriyorum; buyu
run efendim. 

AHMET KARABVLÎ (Tekirdağ) — 
Aleyhinde konuşamaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel ko
nuyu aydınlattık. Kaldı k'i, komisyonda 
bulunsa dahi, muhalefet şerhini göstermiş 
oluyor. 

Sayın Topçu, süreye riayet edelim... 
DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOP

ÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; Meclisimizin gün
demine giren 3046 sayılı Kanunun 4 ün-
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cü maddesinin (b) bendinin değiştirilip, 
devlet bakanlıklarının sayısını 10'dan 15'e 
çıkaran bu kanun tasarısı, bundan on-
beş gün önce Anayasa Komisyonuna gel
mişken, hükümetçe geri istenmişti. Bu 
defa gördük ki, aynı tasarı, iki satırlık 
usulî bir gerekçe eklenerek, yeniden ko
misyona, oradan da Genel Kurula indi
rilmiş bulunmaktadır. 

Hükümet gerekçesinde - aynen oku
yorum - «Son zamanlarda ekonominin 
tek elden ve gereği gibi yürütülmesi ama
cıyla Başbakanlığa kanunlar ve kanun 
hükmünde kararnamelerle yeni kuruluş
lar bağlanmış veya bazı kuruluşlar Baş
bakanlıkla ilgilendirilmişlerdir» denile
rek, 5 yeni devlet bakanlığının ihdası is
tenmektedir. 

Devlet bakanlıklarının 7'den 10'a çı
karılmasına dair 15.10.1986 tarihli ve 
3313 sayılı Kanunun Meclise sevk ta
sarısında, Başbakanlığa bağlanan ve il
gilendirilen kuruluşların hemen hepsi sa
yılmış olduğu halde, bu tasarıda ve is
tekte böyle bir listeye rastlamak müm
kün değil. Yani, tasarı gerekçesinde, Dev
let bakanlıklarının 7'den 10'a çıkarılma
sını öngören 3313 sayılı Kanunun ka
bulünden bu yana geçen onaltı ay zar
fında, hangi kuruluşların yeniden kurul
duğuna veya başka bakanlıklar bünyesin
de bulunan hangi kuruluşların Başbakan
lığa bağlandığına veya onunla ilgilendi-
rildiğine dair, en küçük bir kayıt bulun
mamaktadır; çünkü, bulunmayışının se
bebi var; o tarihten bu tarafa böyle yeni 
bir kuruluş kurulmamıştır. Yeni bir ku
ruluş kurulmadığı gibi, başka bakanlık
lar bünyesinde olan kuruluşlardan hiçbir 
tanesi de Başbakanlığa, bu tarihler ara
sında (onaltı ay içerisinde) bağlanmamış
tır. Esasen, kısa bir süre önce ilan edilen 
hükümet içerisinde bulunan 10 devlet ba-
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kanlığının hangi kuruluşlara bakacakları 
karara bağlanmış, hatta - bize gelmedi 
ama - iktidar partisi üyelerine dağıtılmış 
ve açıklanmıştır. 

Esasen, hükümet kurulmuşken, devlet 
bakanlıklarının ilgilenecekleri görevler 
Başbakan tarafından tayin edilmişken, 
bizim devlet ve hükümet yapımız itiba-
,-iyle, herhangi bir kuruluşun bir bakan
lık bünyesi dışında kaldığını düşünmek 
abes olur, yasalarımıza aykırı olur, Ana
yasaya aykırı olur. Esasen, Başbakamğı 
ilgilendiren, Başbakanlığa bağlı bütün 
kuruluşlar, bir devlet bakanlığıyla ilgi-
lendirilmiştir. Yani, şu anda «Bir bakan 
tayin olsa da bize baksa, biz boşta kal
dık» filan diye, bekleyen bir kuruluş 
bulunmamaktadır, böyle bir kuruluş yok
tur; varsa, hükümet buradadır, çıkar söy
ler. Biz bütün kanunları, kanun hük
münde kararnameleri taradık. Bu süre 
içerisinde Başbakanlığa ve Bakanlar Ku
ruluna yüklenen görevler, sadece yasa
ma organının çıkarmış olduğu yasalarla 
veya kanun hükmünde kararnamelerle 
hükümetin kendi koymuş olduğu düzen
lemeleri yürütme görevidir; yani, kanun
ları yürütme görevidir. Bunun dışında, 
Başbakanlığa bağlanmış bir kuruluş bu
lunmadığı gibi, ilgilendirilmiş bir kuru
luş da yoktur; yenisi kurulmuş da değil
dir. 

Bu tespitten sonra, değiştirilmek is
tenen 3046 sayılı Kanunun kabul tarihi
nin 27 Eylül 1984 olduğunu belirtmek 
istiyorum. Bu kanun, Meclis orijinli bir 
kanun değildir, hükümet orijinli bir ka
nundur. 3046 sayılı Kanun, hükümet ta
rafından 13 Aralık 1983 tarihinde ve 
174 sayılı Kanua Hükmünde Kararname 
ile düzenlenip, yine 18 Haziran 1984 ta
rihinde Resmî Gazetede yayınlanan yani 
bu düzenlemeden takriben yedi ay sonra 
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202 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile değiştirilip kabul edilen düzenleme-. 
nin, Meclisçe 3046 sayılı Kanun âdı al
tında. yeniden bazı ilave ve değişiklikler
le kabulünden ibaret bir olaydır. Son 
olarak, 15 Ekim 1986 tarihinde, yine bu 
3046 sayılı Kanunu değiştiren, demin 
numarasını zikrettiğim, 3313 sayılı Ka
nunla 50 ayda, bir konuyu dördüncü de
fa değiştiriyor ve yeni düzenlemeye gi
diyorsunuz. Böyle olunca, saygıdeğer 
hükümetimizin istikrar anlayışına selam 
ederiz; bu bir. (DYP sıralarından alkış
lar) 

İkincisi : Hükümet önce söyledikleri
ni şimdi inkâr ederek ve her zaman yap
tığı gibi, kanunların arkasına dolaşmaya 
çalışarak işleri halletmeye çalışmaktadır. 
Bu kanun tasarısı bunun yeni bir örne
ğidir. Bakın nasıl : 

Anayasanın 113 üncü maddesi önceki 
anayasalardan farklı bir düzenleme ge
tirmektedir. Tasarıdaki metnin bugünkü 
şekliyle değiştirilip kabul edilmesini sa
vunan o zamanki Anayasa Komisyonu 
sözcüsü - aynen zabıtlardan aldım - di
yor ki : «Bakanlıkların Kuruluşu Hak
kındaki 1946 tarihli 4951 sayılı Kanun
la Başbakanın tezkeresi ile ve Cumhur
başkanının da uygun bulmasıyla bakan
lıkların kurulup kaldırılmasını; böylece, 
bif hükümet kurulacağı zaman (X) ba
kanlığındaki şu, şu daireler, (Y) bakan
lığındaki şu, şu daireler alınıp bir 'araya 
getirilmesi'yle bir bakanlık kurulabilmiş
tir. Bu uygulama sonucu, Türkiye'de, 
ömüdeni bir yılı bile doldurmayan ba
kanlıklar kurulmuştur.» 1982 Anayasası
nın müzakeresi sırasında, Anayasa Komis
yonu sözcüsünün söylediği sözler bunlar. 
Devam ediyor, «İşte, bunun önüne geç
mek için yeni bir düzenleme getirdik. Bu 
düzenleme ile, bir tezkere ile bakanlık 

9 . 2 . 1988 0 : 1 

kurup kaldırmamak liçim her türlü tedbiri 
aildık» Tekrar ediyorum, bunları söyleyen 
o zamanki Anayasa Komisyonu sözcüsü 
ve Anayasa Komisyonunun teklifi doğ
rultusunda, 1982 Anayasasının 113 üncü 
maddesi tedvin ediliyor, bugünkü hailini 
alıyor. 

Diğer yandan, 3046 sayılı Kanunun 
görüşülmesi sırasında, o zamanki iktidar 
partisinin kanuna getirmiş olduğu gerek
çeyi metinden aynen okuyorum : «Ba
kanlıkların ciddî bir etüt ve araştırmaya 
bağlı kalınmadan kurulabilmesi, kuruluş
ta büyük malî külfetlere neden olan ba
kanlıkların aynı sekilide kaldırılabilmesi, 
sonuçta, hem çok büyük rakamlara ula
şan harcamaların boşa gitmesine hem de 
gliderilmesi güç karışıklık ve aksaklıklara 
neden olmaktadır.» Bu gerekçelerle, 3046 
sayılı Kanunun, tecviz edilmesi liısıtenıriıiş-
tir. 

Ne var ki, kısa bir süre sonra; yani, 
bu •lafların henüz mürekkebi kurumadan, 
15 Ekim 1986 tarih Jnde kabul edilen 3313 
sayılı Kanunla devlet bakanilıklıarı 7'den 
10'a çıkarılmakla kalmıyor; 3046 sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesine bir ilave ya
pılıyor ve deniyor ki «Bağlı kuruluşlar, 
Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının 
onayı ile, diğer biır bakanlığa bağlana
bilir.» 

Böylece 1982 Anayasasının getirdiği 
kayıtların arkasına dolaşılıyor ve dolaşıl
ma yolları açılıyor. 

İşte, görüldüğü gibi, bundan onaltı ay 
önce sadece 7 adet Devlet Bakanlığı ile 
yetinen Hükümet; önce 10'a, sonra da 
15'e çıkarmak suretiyle, 30 üyeli -14 tane
si hizmet, 15 tanesi de ikramiyeli- Hü
kümet yapısı oluşturulmak istenmektedir. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışta) 

— 220 — 



T. B. M. M. B: 19 9 . 2 . 1988 O : 1 

1983 yılı sanımda Hükümeti kurarken 
Türkiye'nin halen yüzde 55'inin geçim 
kaynağını teşkil eden tarımla, ilgili odan 
Tarım Bakanlığını, Türkiye'nin yüzde 20' 
sinden fazıla bir kısmını kapsayan orman
larla ilgili olan Orman Bakanlığını ve bü
tün köylerimizin tamamen teknik hizmet-
lerini yürüten Koyişleri Bakanlığını kal
dırıp bir bakanlık yapacaksınız, sonra da 
«Üç bakanlık bir arada yürütülemiyor, 
zor oluyor; balkan yardımcılıkları ihdas 
edelim» diyeceksiniz... Millî Eğitim Ba
kanlığının yükü azmış gibi sırtına Genç
lik ve Spor Bakanlığını yükleyeceksiniz, 
'Sonra da dönüp «Gençlik Sorunlarının 
Koordinasyonu» -burada elimdeki listede 
yazılı olduğu giibi- adı :altında bir Devlet 
Bakanını yardımcı göndereceksiniz... Sa
nayi Bakanlığının sırtına Ticaret Bakanlı
ğını yükleyeceksiniz, sonra da bu bakan
lıktan bazı kuruluşları ayırıp «Başbakan
lığa bağladım» deyip, başına Devlet Ba
kanı getireceksiniz... Bunları yaparken de 
«Türkiye'de bakanlığın sayısı çok, Türki
ye on beş, yirmi bakanlıkla yönetilebilir; 
işlerin daha verimi, daha düzenli, daha 
ekonomik olması için biz Bakan! ıklarin 
sayısını 14'e indirdik» diye övüneceksi
niz!.. Arkasından, kazın ayağının öyle ol
madığını öğrenince, yeni tasarılarla, yap
tıklarınızı başka yönden bozmaya kalka
caksınız... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Tür
kiye gelişiyor. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet, 
16 ayda 7'den 15'e bakanlık çıkaracak 
kadar hızlı gelişiyoruz efendim. 

MUSTAFA ŞAHÎN (Kayseri) — Ge
lişmesine devam ediyor. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet, 
aynen dediğiniz gibi; biraz sıabıdı olun 
bakın ne oluyor, ben size şimdi anlata
yım. 

ŞEVKİ GÖÖÜSGER (Kırşehir) — 
İmar ediyoruz, imar! 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî 
tab;î, imar ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efend'm, karşılıklı ko
nuşmayınız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tür
kiye gelişiyorsa, böyle yapacağınıza, bize 
ıgeiip de, «Üç bakanlığı bir arada idare 
etmek zor o'iuyor, onun için bakan yar-
diimcilılklari' istiyoruz» diyeceğinize; -her
kes ihata yapabilir, hatasız kul olmaz, ha
tadan münezzeh olan Allah- «Biz hata 
yapmışız, 14 bakanlıkta Türkiye'nin ida
re edilemeyeceğini 'gördük» dersiniz, tek
lifinizi getirirsiniz. Ormanı ayırırsınız; 
Orman Türkiye'nin! hayatiyetiyle (ilgili
dir. Tarımı ayırırsınız; o Tarım ki, Tür
kiye'yi dünyanın yedi ülkesinden birisi 
yapmıştır; sizin hiçe saydığınız o Tarım 
Bakanlığı. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (İSivas) — Konut mu yapılıyor; 
orman'a ne alakası, var? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... Ala
kası var efendim. Lütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Devama) — Tek
i l getirirsiniz, Koyişleri Bakanlığın», Ti
caret Bakanlığını', İmar ve İskân Bakan-
llığını, Gençlik ve Spor Bakanlığını yeni
den kurarsınız. Niye hile-i şer'iye arıyor
sunuz? 

Konuşmamın başında dedim1 ki, bu
gün için biz hepsini taradık, bugün için, 
yeni bir devlet bakanlığı kurulmasını ge
rektirecek yeni bir kuruluş olmadığı gibi, 
bakanaklar bünyesindeki bazı kuruluş
ların yeniden Başbakanlıkla ilgilendiril
mesi suretiyle açıkta kalmış, devilet ba
kanlığı lihdas edilip oraya 'bağlanması ge
reken bir kuruluş bulunmamaktadır. 

'O halde, böyle olmuş olsa bile -bir an 
ıgeriye gidiyorum- Sanayi İBakanıhğından 
falanca kuruluşu aldınız getirdiniz devlet 
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ıbakanilığıma bağladınız. Devfet Bakanla
rı, Başbakanın verdiği görevleri yıapiarllar. 
Başbakan, kabinenin başıdır ve onxın ko
ordinasyonuyla, yürütümüyle görevli, bü
tün icraatından sorumlu bir kişidir. Sa
nayi Bakanlığına bağl* bir kuruluşum Sa
nayi ©akanının emrinde kalmasıı ille dev
let ıbakanının emrinde kalmasının ne far
kı var? Niye oradan alıp, buraya getiri
yorsunuz? 

ıŞimıdi, şuradan size bazıı kuruluşlar 
slöyıeyeceğim; buna da, «daha rasyoneli 
oluyor» diyorsunuz. Toplu 'Konut ve Ka
mu Ortaklığı İdaresi ile PETKllM'in, Sü-
ımerbamk'ım; Türlk Standartları1 Enstitüsü 
ille 'Basın Yayın ve Enformasyonun ne 
alakası var? Hiç biri ile alakası* olmayan 
kuruluşllan getirip, «Devlet Bakanlığı» 
adı altımda aynı kişinin koordinasyonu
na veriyorsunuz ve bunun adına da «yö
netim» diyorsunuz. 

Bizim kanaatimize göre, bizim tespi
tlimize göre, devlet bakanlığının l'dam 
15'e çıkarıilmasımım sebebi, oradan laf 
atan arkadaşımızın söylediği gibi «Tür
kiye'nin hızlüı gelişmesi» değildir. Bunun 
sebebi, 'iktidar partisi içerisinde makam 
ve koltuk verilmesi gereken bazı kişilere 
makam ve koltuk bulmaktır. (DYP ve 
SHP sıralarından «(Bravo» sesleri, alkış-
liar) 

Şimdi ben size bir hikâye anllatayım : 
18 inci Yüzyjllm başlarında İngiliz Parla
mentosunda, hükümet lehine, çoğunluk 
lehime oy kullanan parlamenterüere ödül 
verilirdi, hatta para verilirdi. 'ıBu, biraz 
da resmî, yarı resmî bir işti. «Siyasal 
(Devlet Sekreterliği» diye ıbir sekreterlik' 
kurulmuştu; oyunuzu kullanırdınız yahut 
oyunuzu kulllanmadan evvel gişenin önü
ne gider, ikramiyenizi alırdınız. (ANAP 
ısırtanlarından gürültüler) Tabiî... Biraz sa-
'b'üriîı olun... Sabırlı olum. 

Bu «Siyasal Devlet SekreterMği»mim 
adı daha sonra «Patronaj SekreterliğbMie 
dönüştü. Sebebi şu idiı : O sekreter, hü
kümet görevine getirilecek olanları da 
tayin etmeye başlamıştı. Bununla da ye
tinmemiş, devf.etin bütün imkânlarımı, yi
ne maliyenin bütün imkânlarını1, iktidar 
partisinin mensupları arasında taksim 
etmişti. İşte onun için kendisine «patro
naj sekreter» denmiştir. 

Taibiî, biz biraz da mecazî anlamda 
söyleyelim; Avrupa'yı çok geriden takip 
ediyoruz : Hani siz «Çağ atladık» diyor
dunuz yâ, tngiıltere'ninı XVIII inci Yüz-
yıCda içinde bulunduğu noktaya 250 se
ne sonra koltuk ikram ederek geliyorsu
nuz! Bunun maması budur. '(SHP ve DYP 
sıralarından a'kışlar) 

MEHMET KIOR1KMAZ (Kütahya) 
— İtiraz eden yok. 

YAŞAR TOPÇU '(Devamla) — Baş
ka bir şey daha söyleyeceğim. Şurada, 
her konu gelişinde, «Meclisimiz işgal edi
niyor» diyorsunuz. Biz hu* Meclise geleli 
iki ay öldü; işte Başkanımız buradla, siz
ler buradasınız, bizler buradayız; mu
halefetim getirmiş olduğu birkaç denetim 
yolu dışında, iktidar partisinin getirmiş 
olduğu iki konu vardır; birisi, 1987 yılı 
bütçesini uzatan kanun, öteki budur. Ya
ni, iktidar partisi açısından gündem boş
tur. Halbuki, size me söylüyorlar bilmi
yoruz; ama, halk, çaresizjlik içerisinde
dir, Hükümetin almış olduğu kararlarım 
şoku içindedir. Kararlar şok değildir; 
ama, halk şak içindedir, ezilmiştir, yit
miştir, Meclisten çare beklemektedir; 
Meclis, koltuk ikram eden kanunları gö
rüşmekle meşguldür. Bunun, Türkçede 
bir adı var, adıı şu; diyorlar ki : «Koyun 
can derdinde, kasap et derdimde». 

MEHMET IMÜİKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) —- Kasap kim?.. 
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YASAR TOPÇU l(Devamlla) — Kim 
olduğunu biliyor. 

Biz, Türkiye bu dorumdayken, Mec
lisi bu işlerle meşgul etmenin vebali oıl-
duğuna inanıyoruz, bu vebale de, muha
lefet olarak iştirak etmek istemiyoruz. 
Onun için, sizin iç meselelerinizi, denıge 
ımıeseleleriınizi, kanunların bu şekilde üze
rimde oynayarak ve devuetiın koltukları 
likramı edilerek bu Meclis halletmek zo-
nınıda değildir. Siz aksini düşünüyorsa-
mıız, tabiî, parmağınızı kaldırıp bu işi 
hallederseniz; ama, bu işi yalnız Anava
tan Partisi Grubu yapmış olur, biz or
tak olmayız. 

Hepinizle saygı sunuyorum. ((SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Sosyaldemökrat Halkçı' 
Parti Grubu adlına, Sayın Turan Baya-
zıt. ı(SHP sıralarından aUkışlar) 

(Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA -M. TURAN 
BAYAZIT ı(lzmir) — Sayım Başkan, de
ğerdi millet vek ileri;; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına ve şahsen' yü
ce heyete saygılar sunuyorum. 

IBu tasları, «yürütme» ve «yürürlük» 
maddeleri gibi veya aksesuarını bir tarafa 
atarsanız, bir kaç cümle gibi, dış görünü
şlüyle tek cümlelik ve masum bir tasarı; 
ancak, 'bunun sevkimdeki gerçek niyeti, 
bu tasarınım kanunlaşmasıyla gerçekleş
tirilmek istenileni hedefi göz önüne serdi
ğimizde anlaşılacaktır ki, bu tasarı, say
falarca tutan bir tasarı kadar, devlet ha
yatının önemli noktasına hitap etmekte
dir ve bu açıdan önemlidir. 

(d) fıkrasını değiştirerek «Devlet ba
kanlıklarının sayısı 15'i geçemez» diyor. 
Anayasanun 109 uncu maddesindeki «ba
lkan 'atanır» şeklindeki kesin' ifade, «ba
kanlıklar kanumlk kurulur, kaldırılır» şek-
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ilindeki kesin ifade, bir taraftan göz ardı 
ediliyor; siyasî amacınıza uygun da oH-
sa, bu üslupla devlet 'bakanlıklarını, san
ki bir vergi cetvelinin üst düzeyini orta
ya koyar gibi, bir hukukî düzenleme 
iç'nde getiriyorsunuz. 

Geçen dönemden hatırlıyorum; bir sa
yın devlet balkanı ve tesadüfen, bugün, 
Hükümet adıma, Hükümeti temsil eden 
Sayın (Bozer, hazırlaman tasarıllardaki tek
nik hatalar», tasarnlardaki bu kabil hu
susları düzeltmekle görevliydiler. De
min dediğim gibi, bu üslup belki siyasî 
maksadınıza uygundur; belki değil, ta
mamen uygundur; ama, Amayasanım ke
sin hükmü karşısında devlet bakanlıkları
mı, «şu sayıyı geçemez» diye bir rakam
la nitelendirmek, kanımızca mümkün' 
değildir; bunun gözden nasıl kaçtığımın 
aç ık'ianmasunda yarar vardır. 

Yine bir hususun açıkiammiasımdia ya
rar vardır; bunu komisyonda da söyle-
mişt'ık, burada da sebebinim açıklanma
sını istiyoruz : Hükümet, ilk sevk ettiği 
•tasarıyı niçin çekmiştir? Biliyorsunuz, o 
tasarıda bir iyileştirme veya herhangi bir 
değişiklik yapmak istedikleri zarnıan, ko
misyonda bu mümkündür; o partinin mil
letvekilleri önerge verirler ve düzeltilir. 
Niçin çekmiştir? Acaba, ilk maddenin 
bütün cümleleriyle Anayasaya aykırı ol
duğunu ve bu nedenile 4 üncü (maddenin 
tümü hakkımda bir iptali davası açma yet
kisinin doğduğunu mu düşünmüştür? Bu 
hususum da, Hükümet tarafımdan yüce 
heyete açıklanması zorunludur. 

Sayın Başkan, ben, önce Hükümetin' 
sevk yazlısından 'başlayacağımı. Koımisr 
yomdan -Partideki bir toplantım nedeniy
le- konuşmamdan sonra ayrıldığım. için, 
bana veriden cevabı dimleyemedim; an
cak, naklen, «Bir temennidir» şeklinde 
değerlemdirilmi'iş. Hükümetin sevk yazı-
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sında aynen şu ifade vardır : «Komisyon-
llarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedii-
llikle görüşülmesini arz ederiım». 

Sayın Başkan, İçtüzük incelendiğinde, 
Hükümetin bu aşamada öncelik ve ive
dilik talep etme hakkı olmadığı ortaya 
çıkacaktır, özellikle komisyonlarda, Hü
kümetin, öncdıik ve ivedilik talep etme 
hakkı yoktur. Danışma Kurulu, 37 nci 
maddenin ikinci fıkrasına göre ivedilik 
talep edebilir; ama, Hükümet, sevk ya
zısında, (Meclisten ivedilik talebinde ve 
öncelik talebinde bulunamaz; hele Genel 
Kurula gelince. Genel Kurulda her ne 
ikadar İçtüzüğün 53 üncü maddesi ve 50 
inci maddesinin altıncı' fıkrası, Hükümete 
doğrudan doğruya veyahut da Danışma 
Kurulu aracılığıyla, bir öncelik ve ivedi-
llik talep etme yetkisini vermekteyse de, 
bu, yine hiçbir zaman sevk yazısıyla me
riyete konulamaz, sadece rapor düzenle
nip gündeme girdikten sonra talep ediie-
bilıir. Arkadaşlar, bu, önemli bir nokta
dır bence; çünkü, anayasal kuruluşlar 
arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi özeti 
açıdan değerLendirülemez. Anayasal ku
ruluşlar arasındaki: ilişkiler, İçtüzük ve 
Anayasa prosedürü içinde düzenlenir ve 
yürütülür. Bu nedenıle, Meclis Başkanlı
ğının, münasip bir üslupla Hükümeti 
uyarmasını tailep ediyoruz. 

ISayın Başkan, devlet bakanlığı sis
teminin, Türkiye'deki tarihi gelişimi ne-
ıdliır? Ben bu konuyu, Türkiye'nin siyasal 
miadına göre -Çünkü, bu Genei Kurul
la artık belirlenmiştir, Türkiye'nin bir 
siyasal miladı vardır; Anavatan Partisi
nin iktidara gelişi- Türkiye'nin siyasal mi
ladına göre değerlendireceğim; milattan 
önce durum neydi, milattan sonra durum' 
nedir? Yasalarımızı incelediğimizde, 1937 
tarih'nde 3117 sayılı Yasayla; çok calibi 
dikkattir, kanun metininde «Vekâlietsiz ve

killer» tabiri geçerek, bu devlet bakanlığı 
sisteminin getirildiğini görüyoruz; ama, 
uygulanmamış; çünkü, o kanunun illgili 
maddesinde, bugün Anavatan iktidarının 
çok arzuladığı, ancak, Anayasanın mü
sait olmaması nedeniyle gerçekleştireme
diği siyasal müsteşarlıik mekanizması var. 
IBu, bir ölçüde uygulanmış; fakat, 8 Şu
bat 1937 tarihli bu kanun 29 Kasım 1937' 
de tümüyi.e kalkmış ve yürürlükten çııka-
rıilmuş. Esas devlet bakanlığı, 1946 yılın
da Recep Peker'in Başbakanlığı zamanın
da bir yasa ille konulmuş. Dikkat eder
seniz, 1946 yılının iç ve dış politik so
runları; içte, 1946 seçiımlerini takip eden 
siyasal atmosfer, dışta, Rusların Türkiye 
üzerindeki talepleri... Esas amacı, Baş
bakanı asiste etmek, Başbakana yardım 
etmek ve Başbakanı, daha doğrusu ka
bineyi bilgisi ve görgüsü ile değerlendir
mek olan devlet bakanlığı müessesesinin 
getiriimesi sonucunu yaratmış ve iılk defa 
ciddî devlet bakanlığı müessesesi bu uy-
gulamayila girmiş. Hatta, gerekçe bunu 
çok güzel dile getiriyor ve diyor ki, «Ba-
kan'ar Kurutanda düşüncesinden, görü
şünden yararlanacak devlet adamYarının 
bulunması...» Tabiî, buradaki «Devlet 
adamları» tabirinin altını çizmek gereki
yor. Bu gerekçenin birisi ve bir de koor
dinasyonun sağ'anması konusu var. 

Bu tarihî gelişim içerisinde devlet ba
kanlığı müessesesi nasııl uygulanmış? Tek 
parti döneminde devlet bakanlığı sayısı 
en fazla 2'dir. Birinci, ikinci, üçüncü 
Menderes hükümetlerinde 2'dir; üçüncü 
ve dördüncü Menderes hükümetlerinde 
3'tür, Gürse1!, birinci, ikinci, üçüncü İnö
nü; Ürgüplü, birinci, ikinci Erim; Me
len, Talu, Irmak hükümetlerinde, genel-
ılikle 4'tür. Ki, bu hükümetlerin çoğunun 
resmî veya kapallı koalisyon hükümeti ol
duğunu dikkatinize sunarım. Birinci, ikin
ci, üçüncü, dördüncü ve beşinci Demire! 
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hükümetlerinde 3 illa 7 arasında değiş
mektedir ve bunlardan 3 tanesi başba
kan yardumcısıdır. Sadece Üçüncü Ece-
vit Hükümeti zamanında 10 tane devlet 
hakanlığının ihdas edindiğini görüyoruz; 
bu da, hiçbir zaman, bir hizmet bakanlığı 
haliine, bir icra bakanlığı haline dönüş
memiştir. Üçüncü Ecevit Hükümeti za
manında çevre sağlığı, yurt dışında çalı
şanlarım sorunlarr, doğal afetler, ekono
mik işT.er, iç güveniiık, Kıbrıs, sosyal iş
ler ıgibi koordinasyon kurullarınım kurul
ması nedeniyle ve devlet bakanlığı mü
essesesinin ihdasımın tek sebebi olan, 
gerçek sebebi olan koordinasyonu sağla
mak nedeniyle, bu kadar sayıda devlet 
bakanlığı ihdas edilmiştir; ama, bütün 
buruların müşterek niteliği, hiçbiri hiç
bir zaman bir icra bakanlığı, bir hizmet 
bakanlığı dlmamııştıır ve hepsi başbakana 
yardımcı olmuştur, yardımcılık yapmak 
için ihdas edilmiştir, koordinasyonu sağ
lamak için ihdas edilmiştir. Bunların ba
zen koalisyonlar nedeniyle rakamları art
mıştır; hepsinden önemlisi*, başka bakan-
lık'iarın statü'erime dokunu'1imamıştır. Ta
biî, Anavatan Partili miü'etvekili arka
daşlarımız, «Biz bu yöntemi yeğted;k» 
diyebilıirler, buna saygı duyarız; ancak, 
biraz sonra arz edeceğ'm şekilde, yönte
min bir perde arkası olmasaydı... 

Sayım milletvekilleri, milattan sonra 
durum nedir? Anavatan Partisinin belge
lerine baktığımızda; Anavatan Partisinin 
Programını, Birinci özalı Hükümetinin 
Programını, ikinci özal Hükümetinin 
Programımı inoei'ediğimîzde, bu gidişi te
yit eden, bu gidişe bir «olur» ışığı tutan 
hiçbir yaklaşım yoktur. Bakın ne diyor 
Anavatan Partisinin Programı : «Bakan
lık ve her seviyede teşkilat «ayışınım asga
riye lindirillmesl zorunludur.» Gene Bi
rinci özal Hükümetinin programımda da , 

iftihar edilerek, rakamlar verilerek; «Biz
den önce 'bakandık sayısı 30 küsurdu, 20 
küsurdu, biz şuna indirdik» diye ift:har 
edilerek, bakanlık sayısının azaltıldığı 
açıklanmakta. Bu programın 82 nci say
fasındaki o kısmı müsaadenizle çok kı-
saca size arz etmek istiyorum, «tık ku-
ru'uşunda Başbakan dahil 12 bakandan 
teşekkül eden Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti» d'ye başlıyor, «35 sanda'yeye 
kadar yükse'mişti» diyor ve sonunda, if
tiharla, «Hükümetimiz zamanımda 21'e 
andlirilinrşti» deniyor. 

Şimdi, '21 icra bakanlığıma karşın 15 
tane devlet bakanlığı!.. Bunu takdirinize 
sunmak ister'nı. 

Yine bir başka husus : 3046 saydı 
Yasanın 4 üncü maddesmde, bunların ni
çin lüzum'u o'duğu, devlet bakanlığına 
niçin lüzum görü'düğü çok açıkça göste
rilmiş; onu da hatır'atmak istiyorum1. 

Yasanın 4 üncü maddesi, devlet ba
kanlarımın «Başbakana yardım etmek, 
Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağ
lamak, özel önem ve öncelik taşıyan ko
nularda tecrübe ve bi'lgTerinden istifade 
edrmek amacıyla...» görev! endirilebilece-
ğ;ni amirdir. Demek ki, maddenin özün
de, bugünkü yapıllanmayı gerektirecek bir 
amaç ve bir hedef yoktur. 

Bütün bum'an izahtan arzım, biraz 
sonra gerçek amacı vurgularken, haklılı-
ğıımızr, arkadaşlarımızın hiç değilse bir 
vicdan muhasebesi yaparak kabulÜenme-
lerimi sağfamak içindir. 

ISayın Başkan, 3313 sayılı Yasayla sa
yı 7'dem 10'a çıkarıldı ve hatırlayacaksı
nız, bu 10 devlet bakanımın sadece 1 ta
nesi ve zorunlu olarak AT ile ilgili dev
let balkanı kullanıldı ve İkinci özal Hü
kümetinin kurulduğu tarihe kadar 2 tane 
devret bakanlığı boş tutuldu; fiilen 8 dev
let bakanı1 istihdam edikti, kullanıldı. Ni-
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çili o zaman rakam yükseltildi? O zaman 
da dille getirmiştim; bu yasanım bir 2 nci 
maddesi var, biraz sonra arz edeceğim, 
bakaniiıküarım ilgili kuruluşlarını değil, 
bağlı tkuruluşüarıniı alıma yetkisi tanıyan 
bîr maddesi var; sânuınım iki, bu kamufle 
edillmdk amacı daha ıhâıkimdi. 

(Bugünkü durum; '10 o İlan devlet ba
kanlığı sayısını ve 14 olan dcria, ihizmıet 
bakanlığı sayısını değerlendird iğimizde, 
hizmet bakanlıkları muhafaza edilecek ve 
devlet bakanlığı sayısını -15'e çıkanllmı-
yor, gerekçedeki ifadeler ık'asıtilıı olarak 
yanlış ıküllanılmuş- 1'5'e kadar yükseltmıe-
ye Sayın Başbakana yetki tanıyacak. 

Muhterem arkadaşlarıım, bu 15 raka-
mıı kullanıldığı zaman; 1'5'i de kullanılsa, 
Sayın (Başbakanını bir 'tezkeresiyle, Sayın 
Cumhurbaşkanınıın atamasıyla ıdevlet ba-
kanlığıı ihdas ediDecek; ama Sayın Cum
hurbaşkanı dahi, o atadığı devlet baka
nının hangi görevi üstleneceğinde, hangi 
görevi üstlendiğimde bir bügiı ve bir ta
sarruf yetkisinıe sahip olmayacak. Bırakın 
Meclisi -bunu bîr idarî tasarruf diye de
ğer İlendirdiğiniz takdirde- icramın, Ana
yasaya göre, başı olan Cumhurbaşkanlıı-
ğıı müessesesi, Sayın Cumhurbaşkanı) da
hi, atadığı -gerçi, kahun «atar» demiyor, 
«görevlen di riliir» idi yor, orada işi biraz 
hafifletiyor ama- görevlendirdiği devlet 
bakanının hangi hizmetleri yapacağını 
bilmez duruma girecek ve tabiî, Curnhur-
başkanlhğiı makamı da bir noktada dış
lanmış olacak. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, uygulaması
nı gördük Hükümette, lütfen çok sakim 
dinleyim. 

MİM 'Eğitim GenÇiiiık-ve Spor Bakan
lığımın bir fonksiyon allamu olan gençlik 
alanıy bir sayın devlet bakanına verildi. 

•Bu bakanlığa vücut veren kamum ıhüfc« 
ımünde kararname yürürlükte; 1'79 sayılı 
bu IKanun Hükmünde Kararnamenin 2 
nci maddesi, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığınım sorumluluğunu sayı
yor. )Bu bakanlığım sorumluluğu içerisin
de, bugün Sayın Devlet IBakanına veri-
ilen görevler de var. Yine bu kararname
nin! 4 üncü maddesini incelediğinizde, 
«gençlik ve spor» Ikıısmıına verilen' görev-
ılerin, sayt olanak, gençliği istihdaf etmesi 
balkıımından, Türkiye Cumhuriyetimin, 
Türk Milletimin geleceği açışımdan önemi 
bakımından, ötekinden daha fazla oldu
ğunu görüyorsunuz. Bugün, Sayım Dev
let ©akanı bu görevleri yürütürken, si
yasî sorumJluluğa muhatap ollacialk bir du-
trumıa girerse -kişisel sorumiluluğu bir ta
rafa atıyoruz- kanunen bunun muhata
bının Sayın Millî Eğitim 'Balkanı olması 
gerekirken, Sayın Milî Eğitim Bakanına 
bu siyasal sorumluluğu yüklemenin! insa
fı öJaoak mudur? 

Yaşadık yakın zamanda, Sayın Devlet 
Bakan inin, gençlik sorunlarıyla görevli, 
Türk gençliğini birllıeştirmeklle görevli, 
Türk gençliğimi -her zamanki yaklaşımı
nıza saygı duyarak, uyarak ve benimse
yerek söylüyorum- bütün siyasî fraksi
yonlardan arındırarak, Türkiye Cumhu
riyeti, 'Atatürk ilkeleri, Atatürk devrim
leri içinde birer fert ıhıaline getirmekle 
görevli Sayın Gençlik ve Spor Bakanı
nın, kısa bir süne önce, bu memleketin 
bir kıısıım yurttaşlarına küfrettiği gazete
lerde yazıldı arkadaşlarımı. 

RIZA YIUMAZ (Ankara) — O Ba
kan, ne dediğimi biHmiyor. 

M. TURAN BAYAZIT iflDevarma) — 
Bu bir siyasal sorumluluk meselesidir. 
İBiz bu siyasal sorumlulukta, bugünkü 
ıSayıın Millî Eğitim Bakanunum bir ıkaba-
ıhatini nasıll ararız? Ama, Sayın Millî Eği-
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tim Bıâkanr, bu hizmetlerin hukuken so-
rumilusudur. O halde, yapacağınız ayar-
Damajarlla, lütfen, bu düşülecek bunalıım-
Üarıı önceden önlemeyi de göz ardı etme
yiniz. 

Sayın Başkanım,, sayım milletvekilli 
ankadaşlıanım; şiımdi bir ıkonuyu dile ge
tirmek istiyorum. Gerekçenin bir parag
rafı var; onu okumak istiyorum; çünkü, 
biz gerekçeyi ciddiye alıyoruz arkadaş'iar. 
Yani, gerekçe rasgele .yazılmış bir metin 
değMir, gerekçe, ıkanunun özüdür, ruhu
dur, onun iiçin biz gerekçelere önem at
federek ona dayanıyoruz. Gerekçenin bif 
paragrafımda deniliyor iki, «(Bu hizmetle
rim! çok olması sebebiylle, mevcut devlet 
bakanları eliyle yürütülmesi mümkün 
olamamaktadır.» Bir işim mümkün ola
maması, bir noktada bir başarısızlığım 
mevcudiyetimi de gündeme getirir. Ben 
sayım devüet bakanılarıımııza böyle bir şeyi 
yüklemek istemiyorum1; ama, soruyorum; 
bir sayım devlet bakanimız, Vakıflardan, 
IDİyanet İşlerinden, Vakıflar Bankasından, 
TÜPRAŞ'dan, İPRAŞ'toan, Petrol Ofise 
ikadar bütün bu hercümerç içinde, bir 
Igruplla görevliydi; bu devlet balkanımız, 
•şu tasarımın sevk edildiği tarihe kadar, 
herhanigi bir başarısızlığa mı uğradı? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (ISivas) — Daha başarılı öldü. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
O sizim görüşünüz, ben, «Başarısızlığa mı 
uğradu?» diye. soruyorum». Bu, gerekçe
mizde var. Gerekçenizi eğer ciddiyetle- de
ğerlendirirseniz sayım bakan, -biz ciddi
yetle değerlendiriyoruz- igerekçenizde bir 
başarısızlığın dile getirilme -en azımdam-
bilinçâlıtu arzusu var. 

BAŞKAN — Sayın ıBayazıt, lütfen 
toparlayınız. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
ISayıın (Başkanım, toparlıyorum ©fendim. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
gerçek amaç nedir? Gerçek amaç, biri 
görünen, biri örtülü olmak üzere, bize 
göre iki tanedir. Görünen amacı, biraz 
önce Doğru Yol Partisi adına konuşan 
arkadaşımız açıkladı. Bittabi ben, iki 
parti arasındaki samimiyet üslûbuna gir
meyeceğim. Ben, Sayın Başbakanın parti 
içindeki dengeleri kollamak zorunluğun-
dan. bu dengeleri kollamak mecburiyeti 
ile karşılaştığı için yeni bakanlıklar ih
das etme mecburiyetini, zorunluluğunu 
hissettiğimi söylemek istiyorum. 

Hukukta iki türlü müessese vardır : 
Birinci müessese muvazaadır; çok hafif 
ve her zaman başvurulan bir yoldur; ger
çek niyet saklanır ve görünen bir niyet 
ortaya konur; siz hibe etmek istersiniz; 
ama, satış işlemi yaparsınız. Bu biraz, bu 
işlemdeki amaç karşısında hafif kalır. 
İkinci müessese,, kanuna karşı hiledir. De
ğerli arkadaşlarım, bağışlayın, bu, mu
hatabı olan kanun Anayasa olması iti
bariyle, bu kanuna karşı, Anayasaya kar
şı bir hiledir. 

Bugüne kadar, devlet olanaklarını 
parti çıkarı için kullanan Anavatan ik
tidarı, bu tasarıyla, devleti, parti çıkarı 
için kullanmak yoluna girmiştir. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

İkinci ve gerçek amaç nedir? 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

bugün, ekonomi denilen hasta, eski de
yimiyle halinez'idedir, komaya girmiştir, 
klinikte büyük bir telaş vardır; asistan
lar, uzmanlar ve diğer üst kademedekiler, 
hastayı kurtaramamak durumundadır. 
Duruma, klinik şefinin doğrudan doğru
ya müdahale etmesi ve bütün hatası ve 
sevabıyla, her şeyi üstlenebileceği bir 
zemini hazırlaması şarttır. Bu amacın bi
ri budur arkadaşlarım. 

ikinci konu nedir?.. 
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LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İs
tanbul) — Size de doktor lazımsa, gön
derelim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Hanımsınız, size söyleyemem; ama, 
sanırım dört yıldır sizi tanıyorum; doktor 
bana lazım değil efendim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

İkinci önemli konu nedir? Bu, Sayın 
Başbaaknın bir amacının, Türkiye Cum
huriyeti Devletine mutlak ve tek egemen 
olma amacının altyapısını hazırlamaktır. 

Biliyorsunuz, yakın zamana kadar her 
gün, gazeteler, «Sayın Başbakanımız bu
gün Cumhurbaşkanı olmaya mı, yoksa 
Başbakan olmaya mı niyetlendiler?» di
ye takip edilirdi. İnanın ki, bunu ben de 
merakla takip eder, kalkar kalkmaz ga
zeteleri elime aldığımda, önce ona ba
kardım. Sayın Başbakanımız, eğer bun
dan sonra değişmezse, son defa Başba
kanlıkta kalmaya karar verdiler. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Rakip mi olacaksınız? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, toparla
yınız, vaktiniz hayli geçti efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, işte şu olu
şum - sayın bakanların dikkatini çekiyo
rum - hükümet içerisinde bir çekirdek 
kabine oluşturmaya; bakanların, siyasî 
sorumlulukları Anayasa karşısında müş
terek olmasına rağmen, yetkileri ellerin
den alınarak - buna istediğiniz kadar 
itiraz edin, gerçektir bu - hükümeti sa
dece Sayın Başbakanın ve onun yakın 
ve güvendiklerinin şevki idaresine verme
ye yöneliktir. Arz ettiğim bu iki amaç, 
bizim için, bu tasarının ana ve örtülü 
amaçlarıdır. 

BAŞKAN — Saym B'ayazıt, lütfen 
bağlayınız efendim. 
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M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Başkan, sözlerimi bitirirken 
bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, vaktimiz 
hayli ilerledi. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
Sayın Başkanım, bitti efendim, toparlı
yorum; sözlerimden kimse alınmaz, me
rak etmeyin. 

Ben komisyonda, «Devlet bakanları 
vali muavini düzeyinde, dahi değildir» 
demiştim; arkadan, Sayın Bakan bana 
«Başbakan vali midir, bakanlar vali mua
vini midir?» diye cevap vermişti. Ben, 
yetki mukayesesi yaptım; ne Sayın Baş
bakanımı, devleti temsil eden ve mes
lektaşları olmakla gurur duyduğum vali 
arkadaşlarımla mukayese ettim; ne de 
devlet bakanlarını, bir vali muavini mu
kayesesi içinde gördüm; ama, açınız 11 
İdaresi Kanununun «Vali muavini, va
linin verdiği görevi yapar...» işte açınız 
ibu kanunu «Devlet bakanları, Başbaka
nın verdiği görevi yapar...» 

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum, say
gılar sunuyorum. 

Bu bir ihtiyaçtır; ihtiyacı bittabi he
pimizin kabul etmemiz gerekir; ama, Sa
yın Başbakanın Irak seyahatinden sonra 
bana verdiği Hazreti Ali'nin Mısır Va
lisine mektubunda -bu konuyu çok kul
landım ve belki de Sayın Başbakan bunu 
bana verdiğine çok pişman oldular- ve 
genel inanışta bir şey vardır: «Haddi aş
mayınız» 

Teşekkür ediyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bayazıt. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Reşit Ülker, buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA REŞİT ÜL
KER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; bu, bir fıkralık 
kanun tasarısı üzerinde Anavatan Partisi 
Grubunun görüşlerini kısaca arz etmek 
istiyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yarın 
da bir başka grubun tabiî... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, ar
kadaşları bu sözlere muhatap kılmaya
lım. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI Anka
ra) — Talakı selasilen de bahsetseler da
ha iyi olur. 

BAŞKAN — Efendim, zannediyorum 
söylememek daha iyidir. 

Devam edin Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ko

nuşulmakta olan konu, «Devlet bakan
larının sayısı 15'i geçemez»den ibarettir. 
Daha evvelki kanunun maddesi «Devlet 
bakanlarının sayısı 10'u geçemez» şek
linde idi. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımın, değer
li grup sözcülerinin durumunu takdir 
ediyorum; tabiî, belli bir süre verilmiştir 
ve bu belli sürenin içinde konuşmak ge
rekmektedir, onlar da muhalefet olarak 
bu vazifelerini yaptılar; ancak, meseleye, 
parlamenter demokrasi açısından yakla
şıldığı takdirde, değerli arkadaşlarımızın 
söylediklerinin büyük bir kısmına katıl
mak mümkün değildir. 

Parlamenter demokrasinin temelinde 
seçim vardır; seçimden sonra da, parla
mento gelenekleri, demokrasi gelenekle
ri vardır. Yalnız bize mahsus olanı de
ğil, biz, ileri Batı ülkelerinin kabul ettiği 
ilkeleri de benimsemek zorundayız ve be
nimsemişiz. 

Bunların başında, iktidar partisinin, 
yani çoğunluğu alan partinin anayasa çer
çevesi içinde, muhalefetin uyarılarının 
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da sürdüğü bir sırada görevini yapması 
gelir. Ancak bu şekilde bir çalışma ne
ticesinde sorumluluk doğabilir. Yani bu
nunla, parlamenter demokrasilerde ikti
dara gelen partiler, çoğunlukta bulun
dukları sırada, anayasa çerçevesi içinde 
serbestçe hareket ederler. Bakanlar ku
rulunu serbestçe oluştururlar; sayısını 
azaltırlar, geerkli görürlerse çoğaltırlar. 
Mecliste muhalefetin vazifesi, yanlışlık
larında onları engellemektir; fakat, ço
ğunluğun sağlanmasının sebebi, belli bir 
dönemi, yani beş seneyi serbestçe yük
lenmeleridir. Onun içindir ki, son yıl
larda, Türkiye'nin koalisyon hükümetle
rinden kaçınması gerekmiştir. Doğrudur; 
çünkü, böyle olduğu takdirde, sorumlu
luğun kimde olduğu belli değildir. Bir 
sayın başbakan, (bugün Anavatan Parti
sinin Başbakanı, yarın başka bir parti
nin, başka bir çoğunluğun başbakanı) ba
kanlarının sayışım, Anayasa çerçevesi içe
risinde, istediği gibi tayin etme yetkisine 
sahiptir; çünkü, sorumluluğu, ancak böy
le olabilir. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Sonsuza kadar!.. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Anayasanın 84 üncü maddesini rafa kal
dırmalı! 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bir ba
kanlık da size verebilir belki. 

BAŞKAN — Söz atmayalım efen
dim. Rica ediyorum, sabırla dinleyelim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, istediğiniz kadar laf 
atabilirsiniz; dozajı kaçmadıkça, bunla
ra cevap vermeye gerek görmüyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Anaya
sa işletilseydi, o kürsüden konuşamazdı
nız şimdi. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi, 
Anayasa bu ilkeyi kabul edince; bakan-
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lar kurulunun nasıl teşekkül edeceği, na* 
sil seçileceği, bakan sayılarının nasıl azal
tılacağı ve çoğaltılacağı ortadadır. 

iBu maddeyi sevk ederken, ikinci bir 
gerçeği kalbul etmek mecburiyetindeyiz; 
Türkiye, büyüyen, atılımlar yapan, ge
nişleyen, bugün 55 milyonluk, yarın 80 
milyonluk bir Türkiye'dir. Bu Türkiye'de, 
ufak gibi gözüken meselelerin her biri, 
büyük meseleler haline gelmiştir. Bugün 
kendi yaşamımızdan ölçüp biçelim, biz 
Ibelli konulara bile yetişemiyoruz -biz 
derken, bütün Parlamento üyelerini kas
tediyorum - ve her konuyu takip etme
mize imkân yok. Basında, gazetelerde çı
kan yazıları ciddî bir şekilde takip etmek 
isteyen bir arkadaşın, günde altı yedi saat 
gazete okuması lazım gelir; ciddî bir 
şekilde takip etmek istiyorsa. Böyle b'ir 
ülkede, elbette ki gereken ne ise, o yapı
lacaktır. 

Şimdi, demokraside örnek bir ülke ve 
bütün demokrasilerin çıkışında da katkı
sı bulunmuş bir ülke olan İngiltere var. 
İngiltere'nin başarılı bir Başbakanı var; 
İngiliz tarihinde üçüncü kez seçilen bir 
Başbakan. Şimdi, onun kabinesine baka
lım. Burada resmî rakamlar var; 22 tane 
kabine bakanı var, 32 tane minister of 
state var (devlet bakam) onun altında da 
32 tane under secretary yar; yani, top-
larsak 80 küsur oluyor. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
292 yapalım, bir de sana verelim. 

(BAŞKAN — Sayüı Cumhur Keskin, 
lütfen efendim... Vakit ilerledi kabul edi
yorum; ama, tahammül edeceksiniz efen
dim. Lütfen... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, demek ki, nüfusu bi
zimkine yakın bir ülke, başarılı bir ülke, 
orada da başarılı bir uygulama var; çün
kü Thatdhertoı başarılı olduğu, seçimleri 
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kazanması ile ortada. Demek ki meseleyi, 
ilkelerinden, temelinden aldığımız zaman, 
Türkiye'nin, ülkenin ve çağdaş hükümet 
yapmanın bir ihtiyacı ile karşı karşıya 
bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasaya ay
kırılık konusuna gelince... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 84 ün
cü maddeyi Anayasadan çıkaralım. 

BAŞKAN — Efendim, buna Sayın 
Ülker'in cevap vermesine niçin imkân 
hazırlıyorsunuz? Ne gerek var efendim? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Cevap 
veremez ki Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, siz bunun sor

gu memuru musunuz? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Hiç 
şaşırmam, merak etmeyin. 

Anayasanın biraz evvel bahsedilen 113 
üncü maddesi, «Bakanlıkların kurulması, 
kaldırılması görevleri, yetkileri ve teşki
latı kanunla düzenlenir» demektedir; biz 
de burada kanunla düzenleme yapmak
tayız. 

Geriye doğru gittiğimizde; Türkiye'de, 
bu maddedeki hükmün özü, 1961 ve on
dan evvelki anayasalarda da aynı şekil
de mevcuttu ve anayasalarda temel de
ğil, ifade değişiklikleriyle hemen hemen 
aynı olan maddelere göre devlet bakan
lıkları kurulmuş, sayısı artırılmış ve bu
güne ulaşılmıştır. Binaenaleyh, Anayasa
ya aykırılık diye bir şey yoktur. 

Bugün, Alman Anayasasında da bi
zimkine benzer bir hüküm vardır ve ge
rek devlet bakanlıklarını gerekse bakan 
yardımcılıklarını Almanya çıkarmıştır ve 
hiç kimse bunların anayasaya aykırı ol-
dunu bu ana kadar söylememiştir. De
mek ki, anayasaya aykırı değildir. Hem 
Türkiye'nin geçmiş tatbikatı, hem bu or
tadadır. 
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Değerli arkadaşlarım örtülü niyetten 
bahsediyorlar. Tabiîdir ki, herkesin bir 
niyeti vardır; ama, buraya getirilen me
tin, bakanlıklarla ilgili bir metindir ve 
'burada açıkça söylemek istedikleri hu
sus, - onlar örtülü söylemiyorlar - parti 
dengeleri bakımından böyle bir ihtiyaç 
duyulduğunu ifade etmektedirler; fakat, 
aynı zamanda aynı noktada başka bir çe
lişkiye düşmektedirler; Başbakanın bü
tün yetkileri tek elde toplamak istediğini 
ifade etmektedirler. Sayın Başbakan yet
kileri hem tek elde toplamak istiyor, 
hem de yanında devlet bakanlığı yapa
cakların sayısını 15'e çıkarıyor... 

Tek el yönetimlerinde mümkün oldu
ğu kadar az adam bulundurulur, bunla
rın içerisinde kimse kendini beğendirip 
ortaya çıkmasın istenir, azlık hâkimdir; 
eğer böyle bir düşünce varsa, bunların 
sayısını çoğaltmak değil, azaltmak gere
kir. Onun için, buna da iltifat edilemez. 

Burada bir çelişkiyi daha arz etmek 
isterim. Eğer yanılmıyorsam, bu kürsü
den konuşmalar yapılırken GAP için ay
rı bir bakanlığın kurulması istendi ve da
ha birçok konuda bakanlıklar kurulması 
istendi. Tabiî burada belli bir disiplin 
içinde konuşulduğu için, rahat olarak ko
nuşulduğu zaman, her büyük konunun 
'bir bakanlıkla idare edilmesi veya başın
da bir devlet bakanının bulunması lazım 
geldiği ifade ediliyor; ama, kanun tasa
rısı huzurunuza geldiği zaman, bunun 
başka türlü ifadesi oluyor; onu da, anla
yışla karşılıyoruz. 

Elimizde bulunan kanunun bununla 
ilgili maddesini okuyunca, bunun ne an
lam taşıdığı ve kouşulanların hangi ölçü
de gerçeklere uyup uymadığı <laha iyi 
anlaşılacaktır. «Devlet bakanları : Başba
kana yardım etmek, Bakanlar Kurulunda 
koordinasyonu sağlamak, özel önem ve 

öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bil
gilerinden istifade edilmek amacıyla, 
Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının 
onayı ile devlet bakanları görevlendirile
bilir». Gayet açık olarak belirtilmiş. Bu, 
şimdi çıkarmış olduğumuz bir konu da 
değil; daha evvelden çıkarılmış bir yasa. 
Devlet bakanlarının hangi görevleri ya
pacağı açıkça gözükmektedir. 

Bu arada bir gerçeğe daha temas et
mek istiyorum. Burada konuşan değerli 
hatiplerden 'birisi, «koalisyonlar sırasında 
bakanlıkların sayısının artırıldığını» ifade 
ettiler. Demek ki, bir parlamentoda, çe
şitli nedenlerle bakanlıkların sayısı ve 
devlet bakanlarının sayısı artırılabilir. Ya
ni, günün birinde bu Parlamentoda bir 
koalisyon olursa, o zaman, «Bu bakanlık
ların sayısı artırılmayacaktır» diye bir hu
susun konuşulup konuşulmayacağını dü
şünüyorum ve geçmişteki hadiseleri de, 
arkadaşlarımın söylediği gibi, hatırlıyo
rum. 

Onun için, «Anayasanın arkasından 
dolaşılıyor»; yani «Hile-i şer'iye yapılı
yor» iddiasının hiçbir ciddî temeli yok
tur. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Geçen 
dönem, 84 üncü maddeden dolaştın. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Reşit Ülker, 84 üncü maddeye 
tabi değildir; tabi olması gereken insanlar 
sizlersiniz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz ta
lisiniz 84'e; ona rağmen oturuyorsunuz 
orada. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ben 
cevap vermiyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) :— Gasp edilmiş bir partinin de
vamısınız; Halkçı Partiyi gasp ettiniz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — tyi gö
rev vermişler size. 

231 — 



T. B. M. M. B : 19 9 . 2 . 1988 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen 
efendim... 

Devam ediniz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiri

yorum efendim. 
BAŞKAN — Ve nihayet, «84» diye 

diye, karşılıklı söze vesile verdiniz efen
dim. Lütfen... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, bir sayın hatip, «günde
min boş olduğunu» ifade ettiler. Oysa, 
bunu ifade ettikleri sırada, bu Meclis, 
Türkiye'nin en önemli meselelerini konu
şuyordu ve ş;mdi de bir kanunu görüşü
yor. Anayasadan ve içtüzükten gelen en
gellemeler olmadığı için, benim hatırla
yabildiğim kadarıyla, şu Meclis, en ça
buk çalışmaya başlamış ve en verimli bir 
Meclistir; onun için, arkadaşımın ifadesi
ni haklı bulmuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ülker, sözünüzü 
toparlayınız efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tamam 
efendim. 

Bu bakımdan, bu temel ilkeler göz 
önünde bulundurulduğu takdirde, bu ta
sarısı, parlamenter demokrasiye uygun 
bir tasarısıdır. Hükümet, yeni görüşler 
getiren, memlekete çağ atlatmak isteyen, 
gerçekte ona uygun hareketlerde bulu
nan bir hükümet olduğundan, kendisine 
hareket kabiliyeti ve daha çok insanın 
Türkiye'nin meselelerine eğilmesini iste
mektedir. Bunun neticesi de, Türkiye'nin 
ve hepimizin başarısı olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yaşar Topçu, şahsınız adına da 

söz istemişsiniz. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Vazgeç

tim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Hükümet olarak, buyurun Sayın Bo-

zsr. 
DEVLET BAKANI ALÎ BOZER 

(İçel) — Sayın Başkanım, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; müsade buyurursanız, 
önce, yüksek heyetinizin huzuruna sevk 
edilmiş bulunan tasarının konusunu sı
nırlayalım, ondan sonra da, bu sınır için
de müzakerelerimizi yürütelim ve izin ve
rirseniz, biz de Hükümet olarak bu sınır 
içinde kalmak kaydıyla, görüş ve düşün
celerimizi yüce heyetinize arz edelim. 

Evvela bir hususu belirtmek istiyorum 
çok değerli arkadaşlarım. Bir kanun tah
lile tâbi tutulduğu zaman şu noktalar gö
ze çarpar: Kanunda bir madde vardır, o 
kanunda bir de gerekçe vardır. O gerekçe, 
işte o maddenin, o kanunun sevk sebebi
ni gösterir. Bir üçüncü unsur daha var; 
her kanunun da bir saiki vardır. Demek 
ki, maddenin dışında, maddelerin dışında, 
bir kanunda gerekçe vardır, bir de o 
maddenin sevk edilmesinin saiki vardır. 
Sebep ve saik, hukuk dilinde birbirinden 
ayrı iki kavramdır; iki müessesedir. 

Şimdi, çok değerli arkadaşlarım mü
talaalarını söylerken maddeye taalluk 
eden mütalaalardan ziyade, sebebe taal
luk eden mütalaalardan ziyade, kanunun 
sevk saikine taalluk eden görüşlerini ifa
de ettiler. «Kanunun sevk saiki nedir? di
yorlar ve «Kanunun temel saiki, Sayın 
Özal'ın bütün yetkileri elinde bulundur
ması ve paye dağıtmasıdır» diyorlar. 

Çok değerli arkadaşlarım, saikler, süb
jektiftir. Bu, sizin saikiniz, sizin değer
lendirmeniz. (ANAP sıralarından alkış
lar). Ama, kanunun bir gerekçesi vardır, 
kanunun o gerekçesinde açıkça, «değişen 
toplum ihtiyaçlarına cevap vermek için 
devlet bakanlıklarının sayısının artırıldı
ğı» ifade edilmektedir. 
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MUSA GÖKBEL (Muğla) — Birbu-
çuk ayda mı değişti koşullar? 

DEVLET BAKANI ALÎ BOZER 
(Devamla) — Müsaade ederseniz arz ede
ceğim. Ben sizi sükûnetle dinledim, isti
fade ettim; hepsini arz edeceğim. 

Binaenaleyh, saikle gerekçeyi ayıra
lım. 

HÎLMt ZtYA POSTACI (Aydın) — 
Yalnız, Türkçe konuşun. 

DEVLET BAKANI ALÎ BOZER 
(Devamla) — «Saik» Türkçedir; siz öz 
Türkçesini biliyorsanız, öğrenmek iste
rim. 

BAŞKAN — Siz de bizim gibi, 60 ya
şına gelseydiniz, o terimleri kullanırdınız. 

HlLMl ZIYA POSTACI (Aydın) — 
Gerekçe... 

DEVLET BAKANI ALÎ BOZER 
(Devamla) — Başka şeyler. 

İkincisi, arkadaşlarımın ileri sürdüğü 
bazı mütalaalar, kanunun sınırları dışına 
taşıyor. Bunları kısaca özetlemek istiyo
rum. 

Hizmet ünitelerinin bakanlıklar ara
sında tevziine değindiler. (SHP sıraların
dan gürültüler). 

Efendim, müsaade ederseniz, başta da 
ifade ettiğim gibi, konumu sınırlamak 
istiyorum. Onun için, çok değerli arka
daşlarımın kendi görüşlerini de, partile
rini temsilen ifade ettikleri görüşlerde 
yer alan, hizmet birimlerinin bakanlık
lar arasındaki tevziine, yeni kurulup ku
rulmadığına, - buna bilahara değineceğim 
bir ölçüde - bakan yardımcılığı ihdas 
edilip edilmediğine, devlet bakanlıkları
nın hizmet bakanlığına inkılâp ettirilece
ğine ilişkin mütalaalarına cevap arz et
meyeceğim. Neden?... Çünkü, bunlar, 
kanunun hedefine, kapsamına giren ko
nular değildir. Kanun, tek bir maddenin 
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değiştirilmesünden ibarettir. Devlet Ba
kanlıklarının sayısı 15'e çıkarılmaktadır; 
«15'i geçemez» denilmektedir. 

Şimdi, çok değerli arkadaşım Sayın 
Bayazıt'ın ifade ettiği iki hussu var. Bi
rincisi, «Siz, böyle bir tadil yapmak su
retiyle, Anayasaya karşı hile yapıyorsu
nuz» dediler. Bu, bizim Hükümet olarak 
görevimizdir; bunu cevaplamak mecbu
riyetindeyiz. 

HİLMİ ZIYA POSTACI (Aydın) — 
Hile yapmalk mı göreviniz?! 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER 
(Devamla) — Bu, Anayasaya karşı hile 
değildir. 

İkinci husus: ANAP Grubunu ve 
•aynı zamanda bütün Yüce Meclisi, 
SHP'yi ve Doğru Yol Partisi Grubunu 
temsil eden arkadaşlarımı vicdanlarıyla 
başbaka bırakıyorlar. Yani bunun anla
mı şudur: Biz, vicdana sığmayan bir ta
sarıyı Yüce Meclisin huzuruna sevk et
tik... Hayır arkadaşlarım, Yüce Mecli
sin huzurunda açıkça ifade ediyorum; 
vicdanımız rahat olarak, Anayasa doğrul
tusunda, bu tasarıyı Yüce Meclisin hu
zuruna sevk etmiş bulunuyoruz; sizin 
de tasviplerinizi bekliyoruz. Bunları 
şimdi açıklayacağım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, müsamahanızı 
istirham ediyorum. Ben samimiyette siz-
lere. görüşümü arz edeceğim; çünkü, ki
şisel bir mesele de var; bir hukukçu ola
rak huzurunuzda bulunuyorum. Bu, be
nim de, nihayet meslekî sorumluluğumu 
angaje eden bir keyfiyettir. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Size ıfcimse bir şey demiyor Sayın Bakan. 
Beklenti içindesiniz. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Dersimizin adı ne? 
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DEVLET BAKANI ALİ BOZER 
(Devamla) — Ders değil bu; b;en ders 
vermiyorum, arkadaşlarıma hitap ediyo
rum. 

Devlet bakanlıklarının sayısını düzen
leyen 3046 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desinin (b) bendi, devlet hizmetlerinin 
toplumun her an değişen ihtiyaçlarına 
uygun bir şekilde yürütülmesine, idarî 
yapıya işlerlik kazandınlmas'ina, kamu 
yönetiminde bakanların etkinliğinin artı
rılmasına ve işlerin süratle yapılmasına 
imkân sağlamak amacıyla sevk edilmiş
tir. Başka bir deyimle, 3046 sayılı Ka
nun kendisinde, sosyal hayatın gelişmele
rine uymak ilkesi yatmaktadır. Dinamik 
bir yapıya sahip kanundur; işte o [espri 
içinde, bu dinamizmi, bu hareketliliği ta
kip etmek mecburiyetindeyiz. 

Anayasanın 112 noi maddesinin 1 inci 
fıkrasına göre, Başbakan, Bakanlar Ku
rulunun başkanı olarak, bakanlıklar ara
sında işbirliğini sağlar ve Hükümetin ge
nel siyasetinin yürütülmesini gözetir. 
Aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre, 
Başbakan, bakanların görevlerinin Ana
yasaya ve kanunlara uygun olarak yerine 
getirilmesini göze'fcmek ve düzeltici ön-
lemlerii almakla yükümlüdür. Ayrıca, yi
ne Başbakan, Başbakanlık kuruluşunun 
en üst amiridir. 

Bütün bakanlıkları alakalandıran ve 
dolayısıyla, muayyen bir bakanlığa bağ
lanmayan veya devletin genel siyasetine 
ilişkin hizmetller, Başbakanlık makamına 
bağlı bulunan hizmetlerdir. Türkiye, ge
lişen çağın teknolojisine ayak uydurma
yı amaçlayan bir ülkedir. Siyasî, ekono
mik ve sosyal hayat süratli bir biçimde 
gelişmektedir. Bu gelişımöye paralel ola
rak, Başbakanın işleri de çoğalmakta
dır. Bu sebeple, Bakanlıkların Kuruluş 
ve Görev Esasları Haikkında 3046 sayılı 

— 234 

9 . 2 . 1988 0 : 1 

Kanunun 4 üncü maddesinde «Hizmet 
bakanlıklarından ayrı olarak, Başbakana 
yardım etmek, ©akanlar Kurulunda 
koordinasyonu sağlamak, özel önem ve 
öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bil
gilerinden istifade edilmek amacıyla, Baş
bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının 
onayı ile Devlet balkanları görevlendiri
lebileceği» hükmü yör almıştır. 

Devlet bakanı tayini keyfiyeti, bu 
kanunun uygulamasıyla da 'başlamış de
ğildir; Türk idare hukukunda farklı 
amaçlarla da olsa bu uygulama çok es
kilere dayanmaktadır. İmparatorluk dev
rinde de «Meclisi vükelaya memur» adıy
la, muayyen bir görevi olmayan, yalnız 
Bakanlar Kurulu toplantılarına katılan 
nazırlar tayin edilirdi. Bunlar, çoğunluk
la eski sadrazamlardan seçilirdi ve mak
sat, kabineyi kuvvetlendirmek ve bu zat
ların şahsî nüfuz ve tecrübelerinden ya
rarlanmaktı, Cumhuriyet dönemindıe, 
12 Eylül 1946 tarih ve 4951 sayılı Ka
nunla, bakanlardan ayrı olarak dev
let bakanlıkları tayin edileceği ka
bul edilmiş. 1946 yılında Recep 
Peker Hükümeti zamanında, biri 
Başbakan yardımcısı olmak üzere, iki 
devlet bakanı görevlendirilmiştir. Cum
huriyet döneminde, 1946 yılında yapılan 
bu uygulamaya, - çeşitli başbakanlar 
zamanında daima artma eğilimi göstere
rek - Türk idare sisteminde devam edil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Bozer, bir daki
kanızı rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının mü
zakeresi tamamlanmak üzeredir. Tasa
rının müzakeresi sonuna kadar sürenin 
uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. I 
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Buyurun efendim, devam »diniz. 
DEVLET BAKANI ALİ BOZER 

(Devamla) — Devlet Bakanı sayısı 
1975'te Sayın Demirel Hükümetinde 
7'ye, 1978'de Sayın Ecevit Hükümetinde 
10'a çıkarılmıştır. 

3046 sayılı Kanunun meriyetinden 
önce", yani 4951 sayılı Kanuna göre, 
devlet daireleri, Barbakanın teklifi Cum
hurbaşkanının onayı ile bakanlıklara ve
riliyordu. Bakanlıkların ihdası, devlet 
'bakanlarının sayısı» Başbakanın ve Cum
hurbaşkanının takdir yetkisine dayanı
yordu. 4951 sayılı Kanunu zikretmemin 
temel sebebi, bugünkü düzenlemenin te
melinde de bu kanun, yatmaktadır, 
Devlet hizmetleri; okuyacağım belgeleri... 

M. TURAN BAYEZİT (İzmir) — 
Uygulaması yatmıyor... 

DEVLET BAKANI ALÎ BOZER 
(Devamla) — Ayrı iş o; o takdirî me
sele. 

Devlet daireleri arasında yapılacak 
işbölümü, günün icap ve ihtiyaçlarına 
göre siyasî ve takdirî esaslar çerçevesin
de gerçökleştiriLiyordu, 4951'de. Bu se
beple', bakanlıkların ve devlet bakanlık
larının sayısı, kanunla o zaman tespit 
edilmemişti. 1961 Anayasasının 106 
ncı maddesine paralel olarak düzenlenen 
bu iki madde arasında ciddî bir benzer
lik vardır. 1982 Anayasasının 113 üncü 
maddesi, bakanlıkların kurulması, kaldı
rılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı
nın kanunla düzenleneceği hususunu hük
me bağlamıştır. Bu amir hükmün gere
ği, 3046 sayılı Kanun yürürlüğe kon
muş, 4 üncü maddeyle «Devlet bakan
larının sayısı yediyi geçemez» denilmiş
tir, daha sonra 7 sayısı 10'a çıkarılmıştır. 
Devlet bakanlarının sayısını belirleyen 
bu hüküm, kamu yönetiminde bakanların 
etkinliğinin artırılmasına ve işin süratle 
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yapılmasına; devlet hizmetlerinin, toplu
mun her an değişen ihtiyaçlarına uygun 
bir şekilde yürütülmesine ve idarî ya
pıya işlerlik kazandırılnıasına yönelik 
olmak üzere, özellikle devlet bakanları
nın sayısı açısından ve Anayasaya uygun 
olarak, yürütmenin esnekliği esası göz 
önünde bulundurulmak suretiyle düzen
lenmiştir. 

Danışma Meclisinin, 1982 Anayasa
sında tecelli eden iradesi de bu yönde
dir ve devlet bakanlıklarının sayısının 
tespiti hususunda, yasama organının ira
desine esneklik ve üstünlük tanınmıştır. 
Danışma 'Meclisinin, 2.9.1982 tarihli 
Birleşiminde, Anayasanın 113 üncü mad
desi görüşülürken, Sayın Avni Şahin, 
Anayasa Komisyonu Başkanı tarafından 
cevaplandırılması istemiyle şu soruyu 
sormuştur: «Kanunla kurulacak bakan
lıklar arasında devlet bakanlıkları da 
var mıdır? Yani, devlet bakanlıkları da 
kanunla mı kurulup, kanunla mı kaldırı
lacaktır; yoksa, Başbakanın kontrolünde 
ayrı bir salahiyet mi olacaktır?» Soru 
çok açık. Anayasa Komisyonu Başkanı 
Sayın Orhan Aldıkaçtı, 'bu soruya şu 
cevabı vermiştir: «Bunu kanunun içeriği 
tespit eder efendim. Gerekli görürse, 
kanunu koyacak Meclis, bunları ayrı 
ayrı sayar ve tespit eder efendim.» Vur
gulamak istiyorum, «Gerekli görürse» 
demiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu hale göre, 
devlet bakanlıklarının sayısını kanun tes
pit edecektir. Yüce Meclis, ge'rekli gö
rürse ayrı ayrı sayarak bunları tespit 
edecek; buna gerek duymazsa, azamî 
miktarı belirlemekle yetinecektir. Yüce 
Meclisin, burada takdir yetkisi mutlak
tır. 

Diğer taraftan, ıbu cevaptan hemen 
sonra, Sayın Tutum, Sayın Komisyon 
Başkanına yine bir sual tevcih etmiştir. 
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Komisyon Başlkanınm bu suale verdiği 
cevap şudur: «Burada,, bir çerçeve yasa
sı 'içerisinde Başbakana imkân veren bir 
sistem düşündük.» Bundan daha açıik ve 
sarih bir cevap olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, bir maddenin, 
herhangi bir kanunun bir maddesinin 
Anayasaya uygun olup olmadığı değer
lendirilirken, hiç şüphesiz ki, Anayasa
nın, gerekçesi, komisyonda ve Genel 
Kurulda yapılan müzakereleri önem 
taşır; onlar maddeye ışık tutar. Danış
ma Meclisinde yapılan müzakereler açık
ça göstermiştir ki, Başbakana imkân ta
nımak maksadıyla sevk edilmiş bir mad
dedir. Bu itibarla, 'kanun ikoyucu, devlet 
bakanlıklarının sayısını kesin biçimde tes
pit etmek mecburiyetinde değildir. Bu 
tamamen, kanun koyucunun takdirine 
tevcih edilmiş bir keyfiyettir. 

Şimdi bir çerçeve yasası olan Ba
kanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında 3046 sayılı Kanun ile devlet 
bakanlarının atanması konusunda Baş
bakana imkân veren sistem (bu sistem) 
nasıl bir sistemdir? Bu, huzurunuza ge
tirdiğimiz tasanda ve daha önceki dü
zenlemede v de öngörülen sistemdir. 

Bilindiği gibi, muayyen ikamu hiz
metleri konusunda, kanunla görevli ve 
yetkili 'kılınmış olan ve bir merkez teş
kilatı bulunan bakanlıklar hizmet bakan
lıklarıdır. Devlet bakanlıklarının, görev
leri ve1 durumları gereği teşkilatı bulun
mamaktadır. Devlet bakanları, Başbaka
na yardım etmek, Bakanlar Kurulunda 
koordinasyonu sağlamak, özel önem ve 
öncelik taşıyan konularda . tecrübe ve 
bilgilerinden istifade edilebilmek ama
cıyla atanmaktadır. Bu sebeple, 3046 sa
yılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) 
bendinde azamî miktar belirlemesine gi

dilmiş, Başbakana bu miktara kadar 
devlet bakanı atama yetkisi verilmiştir. 

1961 Anayasasında yer alan 106 ncı 
madde ile bugünkü Anayasamızdaki 
113 üncü madde arasında tam bir muta
bakat olduğundan söz etmiştim. Şimdi, 
müsaade1 ederseniz, 1961 Anayasasının 
106 ncı maddesinin gerekçesini de size 
okumak istiyorum. 

«Bakanlar Kurulunun kaç bakandan 
kurulacağı genel olarak Cumhurbaşkanı
nın ve Başbakanın tespit etme"si gereken 
bir husustur. 

Gerçekten, Hükümetin programının 
istikamet ve mahiyetine göre, amme hiz
metlerinin sevk ve idaresi bakanlar ara
sında serbestçe tevzi edilebilmelidir. Ni
tekim, 13 Eylül 1946 tarihli ve 4951 sa
yılı Kanun da bu istikamettedir. Bu is
tikameti kapamamak için birinci fıikra 
sevk edilmiştir.» 4951 sayılı Kanunun, 
bu Anayasa hükümlerinin temelinde yat
tığına da biraz evvel işaret etmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, gecenin bu saa
tinde sizleri meşgul etmek istemiyorum; 
ancak, benim notlarımda, Batı Avrupa 
ülkelerinde devlet bakanlıklarının ne şe
kilde işlediği ve sayılarının nasıl tespit 
edildiğine dair ayrıntılı pasajlar -var; bun
larla vaktinizi almayacağım. Yalnız, şu
nu söylemek istiyorum. Bunlar incelen
miştir. Batı ülkelerinde devlet bakanlık
larınım sayısı hiçbir surette katı bir bi
çimde kanunlarla tespit edilmiş değildir. 
Fransa, İtalya, Almanya örneği; yazısız 
anayasası olması itibariyle, İngiltere'nin 
bu örneğe uyacağında da hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. 

Mesele şudur: Şimdi, bir kanun mad
desinin tadili tasarısı getiriyoruz. Bu ta
dil tasarısı, tümüyle Anayasaya uygun
dur. Bu tadil tasarısı, asrımızın gelişme
lerine tamamen uygundur. Bu tadil ta
sarısıyla, Hükümet, 'kanunlarla 'kendine 
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verilen görevi yerline getirmek malksa-
dıyla böyle bir tadile gerek görmektedir. 
Bundan sonra yapılacak iş, Yüce Mec
lisin, Hükümete bu imkânı vererek de
netimi devam ettirmesinden ibarettir. 
Sizlerin bu tadil tasarısını tasvip edece
ğiniz ümidini taşıyorum. 

Hizmet ünitelerinin artıp artmaması 
bir kanun maddesinin şevki için yeter
li bir sebep değildir. Hizmet ünteleri 
artmayabilir; fakat, hizmet yoğun ise, 
işlerin hacmi artmış ise, buna paralel 
olarak da devlet bakanlıktan ihdas edi
lebilir. 

Bu tasarıyı tasvip edeceğiniz ümidi
ni taşıyorum. Bu vesileyle bfcni dinlemiş 
olduğunuz için de, içten gelen saygıla
rımı ve teşekkürlerimi sunarım değerli 
arkadaşlarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekür ederiz Sayın 
Bakan. 

Tasarı üzerinde başka söz isteyen?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kar 

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 27.9.1984 tarihli ve 
3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
nin, 15.10.1986 tarihli ve 3313 sayılı Ka
nunla değişik (b) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«b) Devlet Bakanlarının sayısı on-
beşi geçemez.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, DYP 
Grubu adına Sayın Topçu, buyurun. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOP
ÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin saygıdeğer üyeleri; Sevgili Hocamı
zın burada Anayasa konusundaki ger
çekleri bile bile değiştirmeden okuduğu 
metinler doğrudur; ancak, değişik yerlerini 
okudular. Okumamış olsalardı, bu madde 
üzerinde söz almayacaktım. 

Şimdi, Anayasanın 113 üncü madde
sine bugünkü şeklini veren bir sayın üye, 
aranızda, Anavatan Partisi sıralarında 
oturmaktadır : İsmail Şengün. Bu madde 
hakkındaki teklifi Mehmet Pamak'la be
raber vermiştir. Ben, komisyon sözcüsü
nün, onların bu teklifine katılarak, söy
lediği sözleri buradan okudum. Hocamın 
dediği gibi değil, hocam başka şeyler oku
yor. Diyor ki, «Binaenaleyh, bir hükümet 
kurulacağı zaman, Başbakan diyelim ki, 
-Demin okudum- (x) bakanlığından filan, 
filan dairenin (y) bakanlığına da şu,. şu 
dairenin alınmasıyla, şu bakanlık kurul
muştur diye tezkereyle Cumhurbaşkanına 
bildirmekteydi, Cumhurbaşkanı da uygun 
gördüğü takdirde bu yeni bakanlık kurul
muş olmaktaydı. Bu uygulama Türkiye'de 
zaman zaman çok kolay kullanılabilmiştir 
ve bu çok kolay kullanmanın sonucu ola
rak da, ömürleri bir yılı bile doldurmavan 
bakanlıklar görülmüştür» diye devam edi
yor. Ben vaktinizi almayayım. Nitekim, 
1961 Anayasasındaki ilgili madde böyle 
değildir. O madde aynen şöyledir : «Ba
kanlıklar, kanunun koyduğu esaslara göre 
kurulur» 106 ncı madde böyle dediği için, 
1946 tarihli 4951 sayılı Kanun değiştiril
meden uygulanmıştır. Eğer, 106 ncı madde 
ile 113 üncü madde arasında paralellik ol
saydı, yani Sayın Bakanımızın, Sevgili 
Hocamızın dediği gibi, Başbakana böyle 
bir imkân vermek için bu kanun çıkarıl
mış olsaydı, aynı mahiyette olurdu ve 
4951 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılma-
yabilirdi. Burada «Kanunla kurulur» de-
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yip, bir de üst sınır getirmekle, niye ifa
de «15'i geçemez» şeklinde? Dese ki, Baş
bakanın istediği kadar kurulur. Niye üst 
sınır koyuyor? Meclis murakabesi için 
koyuyor. Meclis, murakabesini nasıl ya
pacak? Bizim sorduğumuz da odur. De
min kendisi burada açıkladı, onun için 
sormadık. «Yeni hizmet birimleri kurul
ması şart değil, yoğunlaşınca da olur» 
dedi. oyla dediği için soruyu sormadık; 
hangi hizmet birimlerini kurdunuz diye 
soracaktık. Demin ifade ettim. 16 ay ev
vel, (1986'da) 10'a çıkarılması için ge
tirilen tasarıda yani 3313 sayılı Kanun
da bütün kurumlar tek tek sayılmış.; ni
ye burada yok? 

Şimdi, bu arada şunu söylemeye ça
lışıyorum : Ben, bu uygulamayla Ana
yasanın arkasına dolaşıklığını söyledim; 
doğrudur. Şimdi 3046 sayılı Kanunun 10 
uncu maddesini değiştiriyorsunuz, Bakan
lıkların Kuruluşu Hakkındaki Kanuna 
rağmen, bazı bakanlıklardaki kuruluşları, 
mesela Demir-Çelik İşletmelerini falan
ca bakanlıktan alıp Başbakanlıkla ilgi
lendiriyorsunuz, Selülbz'u falanca bakan
lıktan alıp Başbakanlıkla ilgilendiriyorsu
nuz; bilmem hangi kuruluşu alıp Başba
kanlıkla ilgilendiriyor, sonra da «Bakan
lıkların sayısını çoğaltın, ben buraya ba
kan tayin edeceğim» diyorsunuz. 

Demin, Sayın İsmail Şengün'e ve 
Mehmet Pamak'a atfen, bu maddenin de
ğişikliği önergesinin gerekçesini okurken 
söylediğim işten ne farkı var? Burada da 
ISayın Başbakan lüzum gösteriyor. Cum
hurbaşkanı tasdik edince, o genel müdür
lük veya kuruluş, bulunduğu yerden çı
kıp Başbakanlığa bağlanıyor. Başbakan
lığa bağlanınca, «ihtiyacım var, bakan ve
rin» diyor. Yapılan iş kanuna karşı hile 
değil de ne? 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRÂK (istan
bul) — Senin düşüncen o. 
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YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim düşüncemiz değil; Hocamız, «Kanu
nun saiki üzerinde durdular» dedi. Tama
men katılıyoruz. Evet, saiki üzerinde şu
nun için durduk : Anavatan Partisi Gru
bu adına konuşan saygı değer arkada
şımız, «Yanlış değerlendiriyorlar; Hü
kümetin, mevki, makam ikramı gi'bi bir 
niyeti yok. Kendileri geçen gün burada 
GAP ile ilgili olarak yapılan konuşma
da, bunun bir bakanlığa verilmesini iste
diler. Bunun için ihtiyaç var» dedi. Şim
di okuyorum; Reşit Ülker arkadaşımız da 
dinleyebilir. Yazı örneği elinde yoksa, 
bende fotokopisi var. 

3046 sayılı Kanunun 4 üncü madde
sinin (b) bendini değiştirip devlet bakan
lıklarını 7'den lO'a çıkaran 15.10.1986 ta
rihli ve 3313 sayılı Kanunun gerekçesin
den bir bölümü okuyorum; bu, devlet 
bakanlıkları için gösterilen gerekçelerden 
birisidir : «Güneydoğu Anadolu ile ilgili 
meseleler...» GAP, 1986 yılında devlet 
bakanlığı için gerekçe gösterilmiş; ama, 
kullanılmamıştır. (DYP sıralarından alkış
lar.) 

Sevgili Hocam; onun için saik üze
rinde duruyoruz. 5 tane ilave istiyorsu
nuz, «Türkiye'nin dinamik yapısı» diyor-
yorsunuz; biz de, «16 ay geçti» diyoruz. 

Sonra, misal olarak Ecevit Hükümeti 
gösteriliyor; çok yanlış. Kötü, emsal ol
maz. Ecevit Hükümetinin, devlet bakan
lığı sayısını ne sebeple 10'a çıkardığını 
(hepimiz biliyoruz. Zaten, biz de burada 
demin aynı şeyi söyledik, «Siz bunları 
ikram etmek için çıkarıyorsunuz» dedik. 
Bizim karşı olduğumuz husus o; Mec
lisin de murakabesine konunun alınma
sının sebebi bu. Yoksa, yine sevgili ho
camız çok iyi bilir ki, kanun koyucu 
eğer hocamız gibi düşünüyor olsaydı, ya
ni Başbakana, bu konuda bir seyyaliyet 
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tanıyor, olsaydı, 113 üncü maddeye bir 
hüküm konurdu, denirdi ki, «Devlet ba
kanlıkları hariç...» Öyle deyince, devlet 
bakanlıkları, o günkü sayın başbakan 
kimse, onun lüzum gördüğü kadar ihdas 
edilir, onun lüzum gördüğü şekilde ça
lışırdı. Ayrı tutulmadığına göre, efen
dim, «113 üncü madde Başbakana imkân 
tanımak için getirilmiştir» denirse - ho
camız bizi bağışlasın- biz o görüşe katı
lamayacağız. O zaman, bize demin, «Ben 
ders vermiyorum» dedi; ama, derste söy
lediklerinin aksi kanaatlere varmış olu
ruz, okuduklarımızı inkâr etmek anlamı
na gelir. 

Maruzatımız bundan ibarettir. 
Daha fazla vaktinizi almak istemi

yoruz. Biliyoruz, siz çoğunluktasınız, 
parmaklan kaldırıp tasarıyı kabul ede
ceksiniz; ama, birtakım şeyleri bilmekte, 
(burada söylemekte, sizlerin de bilmeniz
de fayda var, onun için arz ettim. 

Hepinize saygılar sunuyorum, sağ 
olun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — (Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, deeğrli üyeler; bakıyorum ANAP 
Grubu tam kadro burada, Talbiî, devlet 
(bakanlıkları sayısı artacak, herhalde ar
kadaşlarımıza devlet bakanlıkları düşe
cek. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından «Size de düşer» ses
leri) 

ABDÜUKADÎR AKSU (Diyarba
kır) — Sen de bize gel. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa* 
yın arkadaşlar, şimdi bakanların koltuk
larını sayıyorum; üç, sekiz, aşağı yuka
rı. .a 
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BAŞKAN — Sayın Genç, hitabınız 
Genel Kurula olacaktır. 

(KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, bir dakika... Tabiî, Genel Kurula... 

Şuradaki bakan koltuklarını sayıyo
rum hemen alt baştan... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen konu
yu hafife almayın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şim
di, arkadaşlar yeni getirilen tasarı ile ar
tırılacak bakanları nereye oturtacağız? 
Şimdi acaba buraya yeniden koltuk mu 
ilave edeceğiz? Buranın mimarî bir proje
si var; herhalde, bir duble sistem geti
renleyiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 

biraz ciddiyete davet ediniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi 

ciddiyeti göstereceğim beyefendi. 

Sayın arkadaşlar, sayın bakan çıktı
lar, burada, Anayasamın! bir yorumunu 
yaptılar. Hepıirnkin, bu Anayasaınan yo
rumumu yapabilecek ıgüıcü var. Danış
ma Meclisinde yapılan•'•bir müzakeremin 
bir cümlesine bağlı kalınarak, Amayasa-
nın yorumu yapılmaz. Getirilen tasarı 
Anayasaya aykırıdır. Neden? Çünkü Ana
yasanın kabul ettiği sistemde, Bakanlar 
iKurulu üye sayısının tam olarak öeJlirttül-
mesi lazım. Bakamlar Kurulu üye sayısı 
belirtildiği zaman, «deivl'et bakanlığı» 
veyahut da '«hfemet bakanlığı» adı altın
da bir töfrik olamaz; yanli, değer itiba
riyle ikisi de aynıdır. Devlet bakanlığı 
Ikanuınıda sayılmalıdır hizmet bakanlığı 
saylknıamahdır veya hiitemet bakanlığı 
sayılmalıdır devlet bakanlığı sayılmama
lıdır diye bilir prenslîip yoktur. 

Anayasanın 1İ1'3 üncü maddesinin 
ilik fıkrasında, «Bakanlıkların kurul
ması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve 
DeşlkiJliajtı kanılınla düzenlenir» deniyor. 
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Sxm fıkrasında ise, ^Herhangi bir sebep
le boşalan: balkaniığa em' (geç onbeş gün 
içinde atama yapılır» deniyor., 

S/imdii, aklımda kaldığıma göre, ge
çen dönemde lilkli tiaıcıe devlet bakanlığı 
boş bırakıldı). Anayasanın getirdiği 'sis
tem, Başbakana!, birtakım devlet bakan-
Mdajrımı »boş bırakarak, parti içinde 
veya Igrup içinde Başbakana karşı gelen 
insanları veyahut da belli kişileri sustur
ma payı olarak elimde Mr koz (bulundur
ma yetkislilnli bırakmıştı. Bu itibarla, Anaj-
yajsa, o bakanlıkların zamanında doldu
rulması Ükesinü ıgetfiırmiştir. 

Anayasanın 110 uncu maddesi de, 
«Bakanlar Kurulunun lıiısitesii tam ola-
ıralk Türkiye Büyük IMilet Meclisime 
sunulur» diyor. Yani, sizin fcalbul ettiği
niz ıbir kanunda eğer Bakanlar Kurulu 
sayısı 35 ise, ilk hükümet kurulduğu an
da 35 ki'şinira tam listesini vermek zorun
dasınız. Daha sonra, yani Meclis ça
lışmaya başladıktan sonra, bakanllardam 
birkaçı liistiıfa ederse veyahut da bu ka
nunla getirilen sistemle yeniden bakanlık 
kadroları lihdas edilirse, yine onların da 
onbeş gün içinde doldurulması lazımdır. 

Şiımdiı, bu hükümleri birlikte yorum-
ıladığımız zaman Devlet ©akanımız Sa
yın Bozsr'in burada getirdiği yorumun 
ve kanun tasarısıyla getirilmek istenilen 
bakanlık sayısının belirtilmemesinin Ana-1 

yasanın özüne ve ruhuna aykırı oldu
ğuna inanıyorum. Neden devlet bakan
lığı sayısına 12 veya 13 demiyorsunuz 
da, «ıl5'i geçemez» diyorsunuz? O hal
de bunun sayısını belirtin. 

Arkadaşlar, biz buraya iki aydır ge
liyoruz, Hükümet, daha, doğru dürüst 
bir kanun 'tasarısını sevk etmedi. Zaten, 
gelen tasarı da buradan geçiyor; iktidar 
partisi 292 oya sahip, eller anında kal
kıyor ve üıniyor. O halde, kanunlarda 

Anayasaya karşı hile kullanarak, onu 
zorlayarak Meclisin geleceğini kötüm
ser gösterecek, birtakım zamlar alltında 
bırakacak şekilde uygulamalar yaparak 
bizleri böyle işlemler karşısında bırak
maya, bence, ne Hükümetin, ne de bu 
kanun tasarısını bu şekliyle Genel Ku
rula getiren komisyonun hakkı vardır. 

BAŞKAN — Sözlerinizi toparlayınız 
efendim, süreniz doldu. 

'KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
itibarla, Anayasanın İ'IO ve 113 üncü 
maddeleri birlikte yorumlandığı takdir
de, getirilen kanun tasarısında Bakan
lar Kurulu üye sayısının açık bir raka
ma bağlanmaması, hükümete ve özellik
le Başbakana, devlet bakanlık sayısını! 
tayin etme yetkisinin verilımesi, kesin
likle inanıyorum Anayasaya aykırıdır. 

•'1'13 üncü maddenin Danışma Mec
lisindeki müzakereleri belidim ve o za
man Konseyde de müzakereleri yapıl
mıştır; ama, bütün bunlara rağmen bir 
kanun tasarısı Anayasa çerçevesinde 
burada görüşülürken, herhangi bir hük
mü yorumlanırken, incelenirken, Ana
yasanın temel ilkelerini ve konuyla ilgi
li bütün maddelerinü bir arada yorumla
mamız gerekiyor. 

Bu itibarla, getirilen 'bu hüküm Ana
yasaya aykırıdır. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul dtaıeyenler,.. Mad
de kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 

tarihinde yüjrürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka-
'bul edilllrnişitiır. 

3 üncü ımaddeyi okutuyorum1: 
MADDE 3. — Bu Kanun hüküm-

îenini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKlAN — Madde üzerinde söz 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
miiştiır. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Oyunun rengini belli etmek «üzere, 
Sayın HitaHi Ziya Postacı aleyhte söz 

. istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum; 
buyurun efendim. '(SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayan Postacı, ıbu konuşma kısa, öz 
ve maksadına matuf olacak... 

HİLMİ POSTACI (Aydın) — Sayım 
Başkan, sayın milletvekilleri; İçtüzüğün 
87 nci maddesine göre söz aldığım için 
özür dillerim. 

Muhalefet sözcüsü arkadaşlarımın 
söylediklerine aynen katılıyorum ve o 
yüzden de bu teklife kabuH oyu vereme
yeceğim; ama, Sayın Başbakanın da 
sıkıntılarını anıliıyoırum. 

Kabul oyu vermeyişimin sebebi, ge
tirilen gerekçelerin hepsine katıldığım 
içindir, biır yanlışlığı çok açık belirle
diği içindir; ama, bir 'başka yönünü de 
söylemek 'işitiyorum': 'Sayın Başkan her
halde iki seneye kalmadan 15 devlet 
bakanının da yetm'eyeceğilni görecek; tki 
sene içerisinde, bakanlık sayıılaıranın tek-
ırar artırılllmasını listeyecek. 

IGörüyorsunuz, »tefle maddelik biır ka^ 
nunun görüşülmesi ıbiıle bir hayli süre 
alıyor. Belki de farkına varmayarak en
gellemeyi siz gündeme getiriyorsunuz. 
lOinun için, Sayın Başbakanın bu sıkın
tılardan ıkurtulmasını da sağlamak üze
re ve uygun görürseniz bu dönem diçin, 
«Devlet Bakanlarının sayısı 292'yi! ge
çemez» hükmünü getirelim. 

ıŞunu söylüyorum: Devilet bakanlarına 
verilen görevler, Cumhuriyetin Ijariıbiyle 
iç içe yaşamış bakanlıkların görev sa
fhasından alınıp verilmektedir. Böylesine, 
uzun yılardan, tecrübelerden geçilmiş 
ve aynı kabinede bakanMc görevini bö-
lüşenıleriln görevlerini azaltıp, Sayın Baş
bakana dana hızlı 'fetişim sağlamak için 
devlet bakanlığı sayısını artırmak da, 
doğrusu bana uygun gelmiyor. Birleştir
diğiniz bakanlıkları, çok geniş hacimlere 
çıkardığımız bakanlıkları ayırabilir, o gö
revleri daha sağlıklı yapma şansını da 
butabliırsiniz. 

Bu ^duygularla, hepinize teşekkür edi
yorum; kabul edemeyeceğimi) de üzüle
rek bir kere daha tekrar ediyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun., 
Sayın milletvekii'leri, çalışma süremiz 

dolmuştur. 

Gündemdeki' konuları sırasıyla gö
rüşmek ve 10 Şubat 1988 Çarşamba gü
nü saat 15.001te toplanmak üzere'birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saatli : 19.25 
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VL — SORULAR 

B) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Ülkemizde telejonsuz köy bu
lunup bulunmadığına ve GAP Projesi 
kapsamındaki iki barajın temellerinin 
ne zaman atılacağına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ekrem 
Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/7) 

Türküye Büyük Millet MecliJsi! 
'Başkanlığına; 

Aşağıdaki sorulanımın Sayın Başba
kan tarafından yazık olarak eevaplandı-
rilmasını riioa ederim, 8.1.198ı8 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

L Çeşitli vesilelerle verdiğiniz de
meç ve beyanatlarla, Türkiye'de, 1987 
yıllı sonuna kadar ıtelefonsuz köy kal-, 
mayaoaktıır, dediniz. Bu hususta emir ve 
'talimat verdiğteızi belirttiğiniz halde 
acaba hâlâ Türkiye'de kaç köye telöfpn 
giltmemliş ve seçim ıböllgem olan Mar
din'de bütün köyler telefona kavuşmuş 
mudur? 

2, Seçiim münasebetiyle köylere 
gittiğimizde dikilen telefon direklierinin 
büyük ekseriyetinin kavak ağacı mahsu
lü olduğu tarafımızdan müşahade edi
nmiştir. IBuna göre; 

a) Kavak ağacından telefon direk
lerinin dikilmesi usulen ve teknik yönden 
mümkün müdür? Değil inidir? Yoksa, 
dayanıklıhk yönünden başka direklerin 
mil dikilmesi' gerekir? Bu hususta (malu-
ınıatınız vaır imidir? 

b) Kaç ıbıin adet kavak direği ibate 
edilip dikMImiştiır? Bu kavaktan dikilen 
direklerin maiyeti ne kadar TL. dır? 
(Kaç senede çürütmektedir? 
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VE CEVAPLAR 

3< GAP (Projesi dahilinde ölüp Mar
din İli hu dutları içerisinde bulunan Ilısu 
Barajı ıiie Cizre Barajlarının temellerini ya
kın biır tarihte atmayı düşünüyor mu
sunuz? GAİP kapsamında olup temeli atıl
mayan hu iki barajdan başka Ibaraj kal
inis mıdır? Bu iki barajın temelli atılma
yacaksa sebebi! nedir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 5 . 2 . 1988 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525 - 22/136 
3807ı 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi ': a) Türkiye, iBüyük Millet Mec
lisi iBaşkan'lığıının 12.1.1988 tarih ve 
7/081 /00758 sayılı yazısı. 

ıb) (Başbakanlığın 14.1.1988 tarih ve 
K. K. Gn. Md. 07/106 - 10/01100 sa
yılı yazısı, 

Mardin Milletvekilli Sayın Süleyman 
Çelebi'niın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, ancak kendileri adına tarafımdan 
cevaplandırıliması istenen ilgi l(a)'da ka
yıtlı yazınız ©ki Yazılı Soru Önergesi 
lincel'enmiış ve cevaplarımız ilişikte su
nulmuştur, 

Bilgilerinize 'arz ederim. 
'Ekrem! Palkdemirlil 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Çeşitli vesilelerle verdiği
niz demeç ve beyanatlarla, Türkiye'de, 
1987 yılı sonuna kadar ıtelefonsuz köy 
kalamayacaktır dediniz. Bu hususta emir 
ve talimat verdiğinizi ıbelirttiğiniz halde 
acaba hâlâ Türkiye^de kaç köye telefon 
gitmemiş ve seçim bölgem olan Mar
din'de bütün köyler telefona kavuşmuş 
mudur? 
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Cevap 1. Ülkemizin 36 155 köyü
ne telefon hizmeti götürebiîımek ama
cıyla son yılanda köy haberleşme hiz-
mefiîeriıne büyük önem ve hız verilm'ıştir. 

Nitekim ülkernizıdeki 36 155 adet köy
den 1983 yiılına kadar yalnız 10 272 

adedine telefon hizmeti göttidilmaişken, 
1987 yılı sonunda toplam 35 852 köye 
telefon götürülmüştür. 

Mardin İlli köylerine bağlanan tele
fon sayısı aşağıdaki gibidir. 

Mardin 
İlçeler 

Merkez 
Cizre 
Derik 
Gercüş; 
idil 
Kızıltepe 
Mazıdağı 
Midyat 
Nusaybin 
Ömerli 
Savur, 
SilOpi 

TOPLAM 

Mevcut 
Köy Sayısı 

61 
27 
60 

• 8:3 
711 

ıcrt 
5ü 
8IK 
es 
m 
w 
34 

720 

,1986. 
Yıllı Sonu 
Bağlanan 

Köy Sayısı 

291 
14 
6 
S 

15 
98 
4 

112 
46 
— 
4 

29 

262 

1987 
(Yılında 

«Bağlanan 
Kjö(y| Sayısı 

30 
2 

42 
50 
39 
4 

4Q 
46 
110 
36 
23 
— 

3.22 

Toplam 
Bağlamam 

Köy Sayısı 

59 
16 
48 
55 
54 

102 
44 
58 
56 
36 
27 
29 

584 

NOT : Ayrıca 59 mezraya hizmet götürülmüştür. 

v Mardin'in tüm köyleri, oniki ilçesiyle 
kısa dönemlde telefona kavuşturulacak
tır, 

Soru 2. Seçim münasebetiyle köyle
re gittiğimizde dikilen telefon direkleri
nin ibüyük ekseriyetinin kavak ağacı 
maıhsulü olduğu tarafımızdan müşahade 
edilmiştir. Buna göre; 

a) Kavak ağacımdan telefon dıirekle-
dnin dlikimesi usulen ve teknik yön
den mümkün müdür? 'Değil <mjidlir? 
Yoksa, dayanıklılıık ylönüımden »başka di
reklerin mi dlilkiıllmesi gerekir? iBu hususta 
malûmatınız var mıdır? 

b) Kaç bin adet kavak direği ihale 
edilip dikilmiştir? Bu kavaktan diklen 
d)ireklerin maliyeti ne kadar TL. dır? 
Kaç senede çürümektedir?. 

Cevap 2. 1987 yılı içinde 61 865 
km. lik güzergâh yapılmıştır. Bu gü
zergâh için takriben 1 237 000 adet di
reğe ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yıl liçerisünıde programlanan köy ir
tibatlarının yapıllması için gerekli' ağaç 
direğin taımamwın yurt (içinden temimi 
mümkün olmadığından bir kısmının yurt 
dışımdan temini yoluna gidilmiştir. 

lAncaik tüm gayretlere rağmen özel
likle (Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
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IböÜigelerimdelkıî i'lcllitm ve mevsim durumu 
dikkate akıaırak programın aksatılma-. 
ması üçin̂  emıprenyei direkler gelinceye 
kadar takriben 215 7QQ adet kavak di
reği mahaıllen temin edilerek dikilmiş-
tir. Bu direklerin ortalama dieğeri 17 0İ0O 
TL. adettir. Literatürieridlelkliı bilıgiılere 
dıayapıiaralk ortalama 4 yıl ömrü olduğu 
saptanan ve çam cinsi emprenyelli di
rek bedelinin takriben 1/3'ü değerinde 
olan IkaJvak dkeMerlitaıin 4 yıl hizmet 
göreceği düşünüldüğünde, telefon ko-
ınıuışmasınıdan dolayı igetiırlen sosyal ve 
ekonomik fayda fantan varestedir. 

Aıyrıca 'bu faydaların dışında özeffik-
ille bu ıböiligelıerim! hassasiyeti dikkate alın
dığından can mal ıgüıvenDiği yönünden ha
berleşmenin gereği daha 'da önem ka
zanmaktadır. 

Bunun yanında 4 yıl sonunda ekon-
nomik ömrünü tamamlayarak hizmet 
dışı kakacağı düşünülen kavak direkler
den PTT diğer hizmetlerinde de istifa
de edebilecektir. 

Soru 3. GAP Projesi dahilinde olup 
Mardin İli hudutları 'içerisinde bulu-
nıan Ihsu Barajı ile Cizre Barajlarının 
demelerini yakın bir tarihte atmayı dü
şünüyor musunuz? GAİP (kapsamında 
olup temeli atıllmayan' bu iki barajdan 
başka baraj kalmış mıdır? Bu iki barajın 
temeli atılmayacaksa sebebi nedir? 

Cevap 3. Ciızre ve Ihsu 'projelleri
nin son durumu aşağıdaki gibidir. 

Cizre Projesi : 
Diicle nehri üzerinde; Ihsu barajının 

53 km. mansaibında yer alan. ve Dicle 
nehrinin 40 metreDik son düşüşünü de-
ğerlıendiırımefc ve Ihsu santralından bıra-
kıllan pik alkımları yeniden ıregülie etmek 
ıgayesiıylte önerilen Cizre Barajı 46 metre 
yüksekliğinde olup 240 MW kurulu .gü
cündeki BES i e yılda 1208 X 106 

kwh enerji üretilecektir. Ayrıca Cizre 
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ve ldifl ovalaırmda toplam 89 000 hektar 
alanın suıîanmıası öngörülmektedir. Baraj 
ve HES'in fizibilite ve kati projeleri 
hazır olup, yatırım maılıiyeti 376 Miılyar 
TL. dır, Süliamater ise ön etüt aşamasın
da bulunmaktadır. 

Türkiye - (Suriye arasında 17 Tem
muz 1987 tarihinde imzalanan «Türkiye 
Cumhuriyeti ille Suriye Arap Cumhuriye
ti i Arasındaki Ekonomik İşbirliği Proto
kolünün 9 uncu maddesıime göre Fırat ve 
Dicle nehirleri üzerinde müşterek projele-
riın inşa edilip işletilmesi hususunda pren
sip mutabakatına varıılımış olup, öngörülen 
çalişmalaırın sonucuna 'göre, Cizre bara
jının durumu kesinlik kazanacaktır. 

Ihsu Projesi,: 
Dicle nehri, üzerinde talvegden 130 

metre 'yüksekliğinde toprakkaya dolgu ti
pinde önerilen Ihsu Barajı ile 1 200 MW 
kurulu gücündeki Ihsu HES tesisle
rinin fizibilite ve kesin proje çalışma-
rı tamamlanmıştır. Prope ile yılda 
3 860 X 108 kWh enerji üretilecek olup 
toplam yatırım bedeli 750 Milyar TL. 
dır. 

Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığından Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğüne İntikal eden 
yazıların ekinde İtalyan «Impegilo S.A.» 
japon «C. Itoh» ve «IKajıma» firmalarının 
müştereken Ihsu barajı ve hidroelektrik 
santralım yapm'ak istedikleri ve bu amaç
la Mııtsui Bank ve japon <Eximbank'ı 
nezdiınde teşebbüse geçtikleri ve yüzde 
30 Hükümet garantili «yap-iişlet-devret» 
modeli için finansman kaynağı araştırıl
dığı ve ayrıca japon Denizaşırı Ekono
mik İşbirliği Fonu'nun da desteğini sağ
lamaya çalıştıkları ife edilmektedir. 

Bu iki projenin etüt ve finansmanı 
ile İlgili çahşmaliarm tam'amlianmasını 
müteakip temelinin atılması düşünülmek
tedir. 
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GAİP kapsamlında olup üzeninde ça
lışılan 'bu iki barajdan 'başka' diğer ba
rajlarda bulunmaktadır. 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, İbriktepe Belediye Başkanına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Mustafa 
Kalemli'nin yazılı cevabı (7/9) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı 
Sayın Mustafa Kalemli tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz 
ederim. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Halen İbriktept Belediye Başkanı 
llyasoğlu Gafur Seziş görevi kötüye kul
lanmak suçundan Edirne 2 nci Ağır 
Ceza Mahkemesinin 1986/222 Esas, 
1986/56 Karar sayılı ilamı uyarınca 
Türk Ceza Kanununun 240/1, 59, 247/son, 
59, 40 ve 647 sayılı Yasanın 6 ncı mad
desi uyarınca 10 ay hapis ve 5 000 TL. pa
ra cezası ile cezalandırılmış' olup ilgili 
karar Yargıtay 5 inci Ceza Dairesinin 
7.7.1987 gün ve 1987/6313-1987/3788 
sayılı kararıyla onanarak kesinleşmiştir. 

Aynı Belediye Başkanı hakkında ip
sala Kaymakamlığı 'Memurin Muhake-
matı Komisyonunun 11.11.1987 gün ve 
1987/8 sayılı kararı ile TCK'nun 208 ve 
240 inci maddeleri uyarınca cezalandı
rılması için son soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Adı geçen Belediye Başkanının du
rumu Edirne Valiliğince gereği yapılması 
için 'Sayın Bakanlığınıza 'arz edilmiştir. 
Haklarında görevi kötüye kularama su
çundan kesinleşmiş mahkeme kararı bu
lunanların kamu görevinde 'bulunamaya
cakları izahtan vereste olup, yasa emri
dir. 
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1. İbriktepe Belediye Başkanı llyas 
oğlu Gafur Seziş'in halen görevde tutul
masının gerekçeleri nelerdir? 

2. Adı geçen Belediye Başkanı ne 
zaman görevden alınacaktır? 

TdC. 
İçişleri Bakanlığı 8.2.1988 

Ankara 
Sayı : MİGM-APK-ARGE-571.(88)/ 

90099 

Konu : Edirne Milletvekili Erdal 
Kalıkan'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ligi : TBMM Başkanlığının 18 Ocak 
1988 gün ve 7/9-O99/O0861 sayılı yazısı. 

Edime Milletvekili 'Sayın Erdal Kal
kan tarafından Başkanlığınız aracılığı 
ile Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru 
önergesinde önle sürülen iddialarla ilgili 
bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Soru önergesinde bahsedilen 
Edirne 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 
26.3.1986 gün ve E. 1985/222, K. 1986/56 
sayılı kararının Yargıtayca kesinleşmesi 
üzerine, adı geçen belediye başkanı hak
kında 1580 sayılı Kanunun 91 inci mad
desi uyarınca gereğinin yapılması için 
2.9.1987 gün ve 27468 sayılı yazımızla 
Danıştaya bildirimde bulunulmuş, an
cak Danıştayca verilen 2.10.1987 gün ve 
E. 1987/646, K./l987/391 sayılı karar
dan, söz konusu 'istemin Edirne İdare 
Mahkemesinin görev alanına girdiğinden 
bah'islîe, başvurumuzun görev yönünden 
reddine ve dosyanın Edirne İdare Mah
kemesine gönderilmesine karar verildiği 
anlaşılmış olup, bu mahkemece sapıla
cak işlemin henüz sonuçlanmadığı, 



T. B. M. M. B : 19 

2. Ibrikfcepe Belediye Başkanı Ga
fur Seziş hakkında İl İdare Kurulunca 
TCK'nun 208 ve 240 inci maddeleri uya
rınca lüzumu ınahakeme kararı verildiği 
ve bu kararın kesinlöşmesi üzerine konu
nun İpsala Asliye Ceza Mahkemesine 
inti'kal ettirildiği ve mahkemenin henüz 
sonuçlanmadığı, anlaşılmıştır. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı 
üzer£ bu aşamada Bakanlığımca yapıla
cak herhangi bir işlem bulunmamakta
dır. 
Bügilerdnize arz ederim. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Bakan 

3. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, günlük bir gazetenin 
25.1.1988 tarihli nüshasında yer alan 
HAVAS ile ilgili iddialara ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemir-
li'nin yazılı cevabı (7/30) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(Başkanlığına 

Sayın Ulaştırma Bakanı Ekrem Pak-
demirli tarafından aşağıdaki sorumun 
yazılı olarak cevaplandırılması hususu
nun sağlanmasını saygı ile arz ederim. 

26.1.1988 
Fuat Erçetin 

Edirne 

25 Ocak 1988 Pazartesi günlü bir ga
zetede! Havaş'ta kadro huzursuzluğu 
başlıklı yazıda belirtilen; 

1. Kalifiye kaç elemanın son altı 
ayda çeşitli nedenlerden ayrıldığı? 

2. Havas Genel Müdürü Acar Uz
gur'un yılbaşı hediyesi olarak dağıttığı 
hediyelerin değerinin ne olduğu? 

3. Ataköy'de Havaş'a tahsis edilen 
lojmanın kaça dekore edildiği? 

4. Gienel Müdür Uzgur'un kaç ma
kam otomobili olduğu? 
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5. Genel Müdür Uzgur'un eşine ma
kam otomobili tahsis •edilip edilmediği
nin açıklanması. 

Saygılarımla. 

TC. 
Ulaştırma Bakanlığı 5.2.1988 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-23/137/3806 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 29.1.1988 tarih ve Kan. Kar. 
Md. 7/30-174/01217 .sayılı yazınız. 

Edirne Milletvekili Sayın Mehmet Fuat 
Erçetin'in 'Bakanlığımız ilgili 'kuruluşu 
HAVAS ile ilgili iddialara ilişkin ilgi 
yazınız eki yazık soru önergesi incelen--
miş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Faikdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. 25 Ocak 1988 günlü bir 
gazetede HAVAŞ'ta kadro huzursuzlu
ğu başlıklı yazıda belirtilen kalifiye kaç 
elemanın son altı ayda çeşitli nedenlerle 
ayrıldığı? 
Cevap 1. HAVAŞ'tan 10.3.1987 -

31.1.1988 tarihleri arasında 44 emekli, 
80 istifa, 28 iş akdinin feshi ve 1 vefat 
olmak üzere 153 personel ayrılmıştır. 
Son altı ayda istifa edenlerin sayısı 43' 
tür. 

İş akdi fesh edilenlerden 3 kişi Di
siplin Kurulu Kararı ile, 25 kişi bildi
rimsiz fesih suretiyle görevden uzaklaş
tırılmıştır, 

Bunlardan bildirimsiz fesih suretiyle 
ayrılanların göreve devam etmemeleri 
sonucu Toplu İş Sözleşmesinin 55 inci 
maddesi ve 1475 sayılı Yasanın ilgili 
hükümleri çerçevesinde ilişkileri kesilmiş
tir. 
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istifaların daha iyi şartlarda iş bulun
masından kaynaklandığı müşahade edil
miştir. 

Emekli olan 44 personel emekli ol
duktan sonra, sözleşmeli statüde HA-
VAŞ'ta çalışmak 'istemişler ise de ilgili 
yasalar gereğince buna imkân buluna
mamıştır. 

Yukarıda açıklanan niedenlerden ötü
rü HAVAŞ'ta kadro huzursuzluğu diye 
bir konu bulunmamaktadır. 

Her kuruluşta olduğu gibi HAVAS' 
ta da görülen bu personel hareketlerini 
kadro huzursuzluğu olarak nitelendirmek 
mümkünd eğildir, 

Soru 2. HAVAS Genel Müdürü 
Acar Uzgur'un yılbaşı hediyesi olarak 
dağıttığı hediyelerin değerinin ne ol
duğu? 

Cevap 2. HAVAŞ'ın tanıtılması ama
cıyla, yılbaşı hediyesi olarak Yabancı 
ve Yerli Hava Yolu Şirketleri ile bun-

9 . t . 1988 0 : 1 

ların üst düzey yöneticilerine verilmek 
üzere Yönetim Kurulunun da onayı ile 
75 milyon TL. ayrılmış olup bunun 
65 milyon TL. sı çöşitli tür hediyelik eş
ya alımında harcanmıştır. 

Soru 3. Ataköy'de, HAVAŞ'a tah
sis edilen lojmanın kaça dekorö edildiği? 

Cevap 3. Lojmanların tefrişi için 
16 491 000 TL. harcama yapılmıştır. 

Soru 4. Genel Müdür Uzgur'un kaç 
makam otomobili olduğu? 

Cevap 4. HAVAŞ'ta Genel Müdü
rün 'bir hizmet otomobili olup, merkez 
ve taşra teşkilatında mevcut 21 adet 
hizmet aracı ilgili mevzuata uygun şe
kilde kullanılmaktadır. 

Soru 5. Genel Müdür Uzgur'un 
eşine makam otomobili tahsis edilip edil
mediğinin açıklanması? 

Cevap 5. — HAVAŞ'ta resmî görev
liler dışında hiç kimseye araç tahsisi ya
pılmamıştır, 

****** 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

19 UNCU BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1988 Salı 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır 

ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak 
kamuoyunda yer alan itham, haber ve 
yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve 
tartışmasız ıbir biçimde yerine getirmesi
nin mümkün olmadığı iddiasıyla Millî 
Savunma Bakanı Ercan Vuralhan hak
kında Anayasanın 99 uncu', İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına 'ilişkin önergesi (11/1) (Gö
rüşme günü : 11.2.1988) 

2. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-
ikal ve 27 arkadaşının, şahsı ile ilgili ola
rak kamuoyunda ortaya atılan iddialar 
karşısında Bakanlığını ilgilendiren konu
larda .gerekli etkinliği gösteremeyeceği 
iddiasıyla Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan hakkında Anayasanın 99 un
cu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir gehsoru açılmasına ilişkin önerge
si (11/2) (Görüşme günü : 11.2.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR GÖRÜŞMELER 
1. — Afyon 'Milletvekili Baki Dur

maz ve 27 arkadaşının, yapı koopera
tiflerinin içinde bulundukları sorunları 

vje çözüm yollarını tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 dinci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/2) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde bazı okul binalarının askerî amaçla 
ya da karakol olarak kullanıldığı iddiası
na ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmâz'ın, 1987 yılı sonunda yayın
lanan «İcraatın İçinden Programı'nda 
Kütahya İli Merkez İlçesine bağlı Köp-
rüören Köyüne yer verilmesinin nedeni
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/7) 

4. — Balıkesir ^Milletvekili i. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizıin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/9) 

5.| — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Adana Menderes Havaalanı' 
nın teknik donanımının eksik olduğu id-

(Devamu arkada) 



diasırıa ve diğer havaalanlarında da bu 
tür eksiklikler bulunup bulunmadığına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/12) 

7. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakli işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi 
tutulan öğretmenlere ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/15) 

8. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir Üine yeni bir 
televizyon yansıtıcısının ne zaman kuru
lacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/10) 

9. — Tunceli 'Milletvekili Kamer 
Genc'in, 6.11.1983 - 31.12.1987 tarihleri 
arasında hangi ülkelerden ne miktar borç 
alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/17) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, fitre, zekat, kurban derisi 
ve bağırsakların toplanmasında sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının 

başarılı olamadıkları iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/18) 

11. — Tokat Milletvekili Kâzım özev' 
in, yapımı tamamlanan Tokat il merke
zindeki doğumevinin hizmete açılmama
sının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/19) 

İ2. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — Bakanlıkların Kuruluş ve Gö
rev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı : 

- 8) (Dağıtma tarihi : 4.2.1988) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 8) 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 
3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/387) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28 . 1 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.GnMd. 07/101-2121/01299 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığım/a arzı Bakanlar Kurulunca 28.1.1988 tarihinde kararlaştırılan «Ba
kanlıkların Kuruluş ve Görev Esastan Hakkında 3046 sayın Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

1. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

G E R E K Ç E 

Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kadar bazı kurum ve kuruluşların doğrudan 
Başbakanlığa bağlanması yoluna gidilmiş ve bu hizmetlerim Devlet Bakanları eliyle 
yürütülmesi öngörülmüştür. Günün ihtiyaçlarıma göre hizmetler genişledikçe Devlet 
Balkanlarımın sayısı dia artırılmıştır. 

Son zamanlarda ekonominin tek elden ve gereği gibi yürütülmesi amacıyla Baş
bakanlığa kanunlar veya kamun hükmünde kararnamelerle yeni kuruluşlar bağlanmış 
veya bazı kuruluşlar Başbakanlıkla lilgilendirilmişlerdar. 

Bu hizmetlerim çok olması sebebiyle^ mevcut Devlet Bakamları eliyle yürütülmesi 
mümkün olamamaktadır. 

Bu nedenle rnizmetlerin daha rasyonel, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütüle
bilmesi içim Devlet Bakamlarınım sayışımın artırılması zorunlu görülmüştür. 
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Anayasa Komisyonu Rapora ' 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 3.2. 1988 
Esas No.: 1/387 

Karar No.: 2 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 29.1.1988 tarihin de Komisyonumuza gönderilen, Bakanlıkların Ku
ruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişikli'k Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 3.2.1988 tarihli toplantısında Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın da katılmasıyla incelenmiştir. 

Tasarı, günün ihtiyaçlarına göre genişleyen hizmetlerin daha sağlıklı götürülmesi 
için Devlet Bakanlarının sayısının ondıan onbeşe çıkartılmasını öngörmektedir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerinin görü
şülmesine geçilmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi, 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayıh Kanunun 4 üncü madde
sinin (b) bendinin 15.10.1986 tarihli 3313 sayılı Kanunla değiştirildiği gözönüne alına
rak bu değişikliğin maid'de metninde belirtilmeliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kalbul edilmiştir. 
Komisyonumuz, tasarının bir an önce kanunlaşmasında yarar gördüğünden Genel 

Kurulda öncelikle göıüşültaesinin istenmesini de kararlaştırmıştır. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz ©dilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

Başkan; Başfcanvekili 
Kâmil T. Coşkunoglu Alaattin Fırat 

Ankara Muş 

Sözcü Üye 
Ünal Yaşar Mehmet Sezai Pekuslu 
Gaziantep Anikara 

Üye Üye 
Ekin Dikmen Abdullah Baştürk 

İçel İstanbul 
(Muhalifim) (Muhalifim) 

Üye Üye 
Reşit Ülker M. Turan Bayezit 

İstanbul İzmir 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 8) 
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Üye 
Ali Pınarbaşı 

Konya 

Üye 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
(Muhalefet şerhini yazılı 

vereceğiz) 

Üye 
Ahmet [Avcı 

Uşak 

olarak 

Üye 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
(Muhalifim) 

Üye 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
özer Gürbüz 

Sinop 
(Muhalifim) 

Üye 
Muslih Gorentaş 

Van 

MUHALEFET ŞERHİ 

1/375 Sayılı tasarı : 
1. Devlet Bakanlarının Sayısını kesin olarak belirlemeyip Başbakanın takdirine 

bırakmış olması nedeniyle Anayasanın 109 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına aykırı 
olduğundan. 

2. Anayasanın öngörmediği Bakan yardımcılığı Kanunu anayasaya rağmen 
getirmek örtülü amacım taşıdığından. 

3. Başbakanları, anayasanın çizdiği sınır dışına çıkılarak, tek otorite haline getir
meye neden olacağındanı muhalifim. 

3 , 2 . 1988 

M« Turan Bayezit 
t7imlr 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 8) 



MUHALEFET ŞERHİ 

Bakanlıkların kuruluş ve görev esasları hakkında 3046 sayılı kanunun 1 inci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının gerekçesini ve tümünü aşa
ğıdaki sebeplerle muhalif bulunmaktayız. 

1. Tasarının gerekçesi gerçeği yansıtmamaktadır, uydurmadır, 
3046 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin <b) bendinin 15.10.1986 tarihinde de

ğiştirerek Devlet Bakanlıkları sayısını 7'den 10'a çıkaran 15.10.1986 tarih ve 3313 sa
yılı kanunun kabulünden bu tarafa çıkarılan Kanun ve Kanun Hükmünde Karama-
ırielerin hiçbirisinde Başbakanlığa Devlet Bakanlıklarının sayısını artırmayı gerektire
cek bir görev yüklenmemiştir. Böyle bir yükleme olmadığı gibi yeni kuruiuşda bağ
lanmış değildir. Gerekçedeki bazı kuruluşların Başbakanlıkla ilgilendirilmiş olmaları
nı belirtilmiş olması da gerekçe bulamamaktan konulmuş ibarelerdir. Zina Başbakan 
tüm Bakanlıklarını ve bu Bakanlıklarına bağlı devletin idarî birimleriyle doğrudan il
gili ve sorumlu kikidir. Böyle genel ifadelerle gerekçe hazırlanarak Devlet Bakanlık
larının sayısı artırılamaz. 

2. Sayın Başbakanın 1983 Hükümetini kuraırken Bakanlıkların azaltılmasını, asga
riye indirilmesinin zorundu olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle Bakanlık sayısının Dev
let Bakanlığı suretiyle artırılması sadece bazı kişilere Bakanlık ve koltuk ikramı 
amacını taşımaktadır. Halen mevcut 10 Devlet Bakanlığı içerisinde tek bir Genel Mü
dürlükle ilgilendirilmiş olanlar vardır. Bu bilgi ve işgücü israfı değilse makam ve 
mevki ikramıdır. 

3. Kabinenin genişletilmesi gerçek ihtiyaçlara dayanmalıdır. Birleştirilen' aslında 
ayrı ayrı olması gereken Bakanlıklar tekrar ayrılmalıdır. Bir tarafta 3 Bakanlığın hiz
meti bir Bakana yürüttürülürken kuruluşları Genel Müdürlük seviyesinde yapılmış yö
netim birimlerini Devlet Bakanlığı adı altında ayrı ayrı kişilere Bakanlık olarak bağ
lamak yanlış ve yasanın amacına aykırıdır. Bu sebeplerle kanunun gerekçesine ve tü
müne karşıyız. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Güneş Müftüoğlu Ahmet Neidîm 
Zonguldak Sakarya 

Türkiye BüyiÜc Millet Meclisi (S. Sayısı : 8) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ ANAYASA KOMİSYONUNUN 
METİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslan 
Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Mad-
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 27.9.1984 tarihli ve 
3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«b) Devlet 'Bakanlarının sayısı 15'i 
geçemez.» 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında 3046 Saydı Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 27.9.1984 tarihli ve 
3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin, 
15.10.1986 tarihli ve 3313 sayılı Kanun
la değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«b) Devlet Bakanlarının sayısı on-
beşi geçemez.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 8) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

.MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurlu yürütür. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi ayneta Ikaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan V. 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
İ. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ali Bozer 

Devlet Bakam 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakam 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurt cebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Balkanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Fahrettin Kurt 

Devleit Bakam 
Kâzım Oksay 

Veysel Atasoy 
Devlet Bakam 

Devlet Balkanı 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakam 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakanı 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakam 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakam 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel ' 

Sağlık ve Sosyali Yardım Bakam 
Bülent Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M, Tınaz Titiz 

mmm 
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