
DÖNEM : 18 C 1 L T : a YASAMA YILI : 1 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

29 uncu Birleşim 

2.3.1988 Çarşamba 

-»• <m>m • < » •<••• 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK 

ÖZETİ 260 

II. — GELEN KÂĞITLAR 261 

III. — YOKLAMA 262 

IV. — BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 262 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 262 

1. — îzmir Milletvekili Tür
kân Akyol'un, kanser hastalığı, 
zakkum ve bu konuda Siağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile TRT* 
nin sorumluluğuna ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Bülent Akar-
calı'nın cevabı 262:268 

2. — Sakarya Milletvekili Ah
met Neidim'in, bazı tüketim mal
larıyla hastane ücretlerine yapılan 
zamlara ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Bülent Akarcalı'nın 
cevabı 268:271 

Sayfa 
3. — Konya Milletvekili Ziya 

Ercan'ın, turizmi teşvik amacıyla 
getirilen kumar makineleri konu
sunda Hükümetin aldığı tedbirle
re ilişkin gündem dışı konuşması 271:274 

V. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İS
LER 274 

1. — 775 Sayılı Gecekondu 
Kanununun iBazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu 
Kanun Hükfnünde Kararnamenin 
İki Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Konya Milletvekili 
Haydar Koyuncu'nun Aynı Ka
nunun 34 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonları Raporları 
(1/115, 1/117, 2/2) (S. Sayısı : 18) 274: 

301 



T. B. M. M. B: 29 

Sayfa 
2. — Kastamonu Milletvekili 

Hüseyin Sabri Keskin ve 5 Arka
daşının, 4.10.1983 Tarih ve 2908 
Sayılı Dernekler Kanununun 18 
nci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/18) (S. Sayısı : 14) 301:303 

3. — 2872 Sayılı Çevre Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında 20.6.1987 Ta
rih ve 3401 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/2) (S. Sa
yısı : 15) 303:316 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak ıiki oturum yaptı. 

Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Gru
bu üyeliğinden 'istifa eden Ankara Miüet-
vekliü Göksel Kalaycıoğlu'mun yerine, 
Anavatan Partisi Grubunca Antalya Mi
lletvekili Cengiz Tuncer'in iaday gösteril
diğim© ilişkim Başkanlık tezkeresi Genel 
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2972 sayılı Mahıal'lî İdareler ile Mahıaie 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçi
mi Hakkındaki Kanunun Bazı Maddele
rimin Değiştiriılmeslime Dair Kanun Tek
lifinin geri verilmesine ilişkin önergeleri 
okundu; Anayasa Komisyonunda bulu
nan teklifim geri verildiği hidiıridi. 

Konya Milletvekili Ömer Şeker ve 32 
arkadaşınım, uygulanan tarım politikası 
ile fukaralığa, işsizliğe ve çaresizHiğe itil
diği iddia olunan Türk köylüsünü bu du
rumdan kurtarmak için alınması gerekli 
tedbirleri tespit ötmek amacıyla bir Mec
lis Araştırması açimasına ilişkin önerge
si (10/12) Geneli Kurulun bilgisine sunul
du; Meclis Araştırma önergesinin gün
demde yerimi alacağı ve öngörüşmıelerinim, 
sırasında yapılacağı açıklandı. 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Evvelce alınan karar nedeniyle görüş
meleri birlikte yapılan : 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu ve 37 arkadaşının, Türk çift
çisine kredi veremez duruıma geldiği iddia 
edilen Ziraat Bankasının içinde bulundu
ğu durumu ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri; 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 
22 arkadaşının, ana işlevinden uzaklaştığı 
ve ifcredi veremez duruma düştüğü iddia 
edilen Ziraat Bamıkasiinın işlemlerini ve 
içine düştüğü durumun nedenlerini, 

Tespit etmek amacıyla bir Meclis 
araştırması (10/7, 10/8), 

Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorap-
çıdğlu ve 9 arkadaşının, T.R.T.'mıin.iç ya
pısı, işleyişi ve yayınları ile uygulamadaki 
aksaklıkları konusunda bir genel görüş
me (8/2) 

Açılımasınıa ilişkin önergeleri üzerinde
ki öngörüşmelıer tamamlandı; Meclis 
araştırması ve genel görüşme açılması 
reddedildi. 

2.3.1988 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 18.48'de 
son verildi. 

Kâtip Üye 
Edime 

İsmail Üğdül 

Başkan 
Başkan vekilli 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

2.3.1988 Çarşamba 

Tezkere 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin Denetimine Tabi Kuruluşlardan 
T. C. Ziraat Bankasının 1986 Yılı Faali
yetleri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesapla
rına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/463) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.3.1988) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-

man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-

-lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedeninle ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.3.1988) 

2. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.3.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkam ekili E. Yıldırım Avcı 

KÂTtP ÜYELER : Nurhan Tekime! (Kastamonu), Mustafa Sangül (İstanbul) 
-+" o t o •+•» 

BAŞKAN — Türkiye Büyüık Millet Meclisimin 29 uncu Bıdeşimıimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
yoklama yapılacaktır. vardır; görüşmelere başflııyoruz. 

(Diyarbakır Mlletvıekiflıi Hikmet Çe- (Gündeme geçmeden evvel, üç sayın 
tin'e kadar yoiklaıma yapıldı) ımülletvakilıi arkadaşa gündem dışı söz 

vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

I. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, kanser hastalığı, zakkum ve bu 
konuda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ile TRT'nin sorumluluğuna ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı'nın 
cevabı 

BAŞKAN — Kanser, zakkum ve Sağ
lık Bakanlığınım sorumluluğu hakkında 
İzmir Milletvekili Sayın Türkân Akyol, 
buyurun. 

TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime, 
•hepimize saygılarımı sunarak başlamak is
tiyorum. 

Konumuz, kanser, zakkum ve bu ko
nuda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı ve TRT'nin sorumluluğu üzerine. Ko
nu, yirmi günden beri Türk kamuoyunu 
meşgul eden bir konu. Basında ayrıntıla
rıyla izlendiği kadarıyla,; tüm sayın mil-
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letvekillerimizin bilgisi olduğu inancı için
deyim. İzin verirseniz, bugün konuya bir 
başka boyutuyla değinmek istiyorum. Bu 
olayın Türk kamuoyu üzerinde (hastalar 
ve yakınları) Türk bilim adamları üzerin
de (hekimler ve bilim adamları) geliştir
diği olumsuz sonuçları göz önüne ser
mek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye televizyonu 
(devlet televizyonu) bundan üç hafta ev
vel, bir gece, b'ır flaş haber niteliğimde, 
Türkiye kamuoyuna «Kanserin çaresi 
bulundu» diye bir yayın sundu. Yaklaşık 
yarım saat süreyle İzlediğimiz bu yayın, 
haber programının birinci yayınıydı. Onu 
izleyen dönemde, kuşkusuz çok önemli 
olaylar gelişti. Türkiye'de varsayılan, 
üçyüz bin dörtyüz bin kanserli hasta ve 
yakınları üzerinde, birdenbire büyük ve 
ciddî bir umut oluşmaya başladı. Bunun. 
tepkisiyle, çeşitli; tedaviler altlında ya da 
tedaviden geçmiş •hastalarımız ve bunların 
yakınları, devlet televizyonunun ciddiye
tine inanarak, olayı izleyen günlerde, tüm 
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hekimlerden, kurumlardan, -Sağlık Bakan
lığından, hatta partilerden yardım isteme
ye başladılar. .Olayın eriştiği boyut öyle
sine ciddiydi ki, henüz daha ne olduğu 
ankşılımadan gelişen bu umuda yanıt 
vermeden önce, sanıyorum bunu daha 
açıklamak amacıyla, TRT yeni ve ikin
ci bir talihsiz program oluşturdu. 

Sayın milletvekilleri, yine bilgilerinizi 
tazelemek istiyorum. Bu ikinci program, 
ikinci bir talihsizlik niteliği taşıldı. Bekle
dik ve umut ettik ki, burada kansere ait 
yeni biır ilaç diye biır keşif sunan bir sa
yın hekimimiz, Türkiye'de bu konuyla il
gili hekimler, kurumlar ve bilim adamla
rıyla bir tartışmaya girecekler ve bu aki
li tartışmada da, kamuoyu, konu hakkın
da aydınlanacaktı; ama, olay böyle olma
dı. 

Yine hatırlamanızı rica ediyorum; o 
programın, anlaşılmaz bir tavır içinde 
olan yöneticisi, ve yine o programa katı
lan bir ceza avukatının bütünlüğü ve be
raberliğinde, olay ikinci bir çelişki sergi
ledi ve ikil saate yakın süren bu toplantı, 
Sayın ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
mızın da önlerinde cereyan etti. Olayı an
lamak mümkün olmadı. Bilim adamları
nın kendi yapıtlarının ve bilimin gereği, 
kuşkuculukları ve soru sorma durumları 
karşısında, [mütemadiyen baskı altında 
tutuldular ve olay, bir sayın avukatın, 
âdeta bir suçluyu savunması niteliğinde 
sergilendi ve bunun sonucunda, bugün 
size konu etmek için söz aldığım, asıl en
dişe uyandıran, halikımız ve hastalarımı
zın önündeki o yalancı umut büsbütün 
körüklendi sayın milletvekilleri. Bu se
fer, kamuoyu önünde hekimler ve bilim 
adamları suçlanmaya başlandılar; çünkü, 
ilk toplantı sonrasında, Sayın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanımızın -'.Sayım Baka
nım bağışlasınlar- benim görüşüme göre, 

çok talihsiz bir beyanları oldu; bu olay
da, en azından soru soran ve kuşkularını 
açıklayan -ki, bu çok doğaldır- hekimle
ri, bir tür önyargılı, bir tür maksatlı bir 
hiçimde itham ettiler ve ikinci program
dan sonra, Türkiye'de, konuyla ilgili bi
lim adamları, uzmanlar, kanser uzmanla
rı ve bu konuyla ilgili tüm tıp bilim 
adamları, bu sefer kamuoyunun çok ağır 
ve haksız hir tepkisine muhatap oldular. 

Sayım milletvekilleri, olayın gelişmesi 
içimde bu tepki doğaldı; çünkü, kanser 
ölümcül bir hastalıktır, henüz sebebi bel
li olmayan bir hastalıktır; erken teşhis 
edilirse, bildiğiniz gibi, ameliyat yegâne 
çaredir; ama, onun dışında, hastalığın 
kesin tedavisi yoktur; sadece, ilerlemesini 
durduran ilaçlar ve radyoterapi yapılmak
tadır. 

O halde, tekrar ediyorum, Türkiye'
de varsayılan en az üçyüz bin ilâ dörtyüz 
bin arası kanser hastasının ve yakınları
nın bu umuda sarılması doğaldır; ancak, 
bu umudu, henüz ortada kanıtlanmış bir 
İlaç yokken iddia sadece bir madde üze
rindeyken, bu biçim .kamuoyuna yansıt
mak, ağır ve ciddî hir sorumlluluktu. Aca
ba, bu olayda kim sorumluydu? Konu
da, Türkiye'nin insanlarının beden ve 
ruh sağlığından sorumlu olan Sağlık Ba
kanlığı mı, yoksa bir devlet kurumu olan 
televizyon mu? Sorumlu aramadan ev
vel, dilerseniz, ilaç diye sunulan bu mad
denin yapısına göz atalım. 

Bu olay, yani zakkumun kanser üze
rindeki tedavi edici veya şifa verici etkisi 
iddiaları en az yirmibeş yıl önceye daya
nır, sadece Türkiye için. Bildiğimiz kada
rı -basından izlediğiniz gibi- yirmıiiiki yıl
dan beri, meslektaşımız Sayın Ziya özel 
böyle bir iddia ile (zakkum bitkisinin te
davi edici tesiri iddiasıyla) Türkiye'deki 
tüm araştırma kurumlarına başvurmuş-
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tur. istanbul ve Ankara'daki bütün bilim 
kurumlarının liaboratuvarlarında, Hacet
tepe Üniversitesinde, Anıkıara Üniversite
sinde, istanbul Üniversitesinde, Güihane 
Askerî Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesin
de, laboratuvarliardia ve kliniklerde, olay 
hem hayvan tecrübelerinde, hem klinik 
üzerinde denenmiştir ve 1976 ve 1978 
yılları dahil, bütün bu deneyimlerde ma
alesef olumlu bir sonuç ve en azından, 
bugün eüliye yakın kanser ilacından daha 
etkin veya şifa verici bir tesiri bulunma
dığı için vazgeçilmiştir. Bu noktanın altı
nı çizmek ve dikkatlerinize arz etmek is
tiyorum. Bu bilgi yeni değildir, yirmiiki 
yıldan beni incelenmiştir. 

Gelelim 1980 sonrasına : 

Bu arada, Türkiye'de ve Sağlık Ba
kanlığının belli fcanunlarında, bir madde
nin ilaç haline gelmesi de koşullara bağ
lanmıştır. Bu koşullara rağmen, yasal zo
runluluklara rağmen, insan üzerindeki 
denemeler, sadece, hastanelerde ve yatan 
hastaların üzerinde, doktor nezaretinde 
uygulanır. Bu ilaç uygulanagelrnektedir; 
son bilgilerden bunu da anlıyoruz. Ayrı
ca, çok diliyorum ve varsayıyorum ki, 
keşke bir gün kanserin kökünden tedavi
sine olanak verecek bir keşif yapılsın ve 
bu keşif hepimizi onurlandıran ülkemiz
den çıksın; ama, izin verirseniz, fazla 
umut bağlayamıyorum bu dileğime; çünkü 
elli yıldan beri, dünyanın tüm servetleri 
harcanmakta ve bilim adamları, kanse
rin tedavisini bulmaya uğraş vermektedir
ler. 

Elimlin altında, yalnız yabancı basın
dan derlenen bir dosya var sayın tnillet-
vekiilleri, Amerika Birleşik Devletlerinin 
ulusal kanser enstitülerinden, Avrupa'nın 
tüm merkezlerinin bilimsel kurumların
dan, zakkumun kanserde defaatle denen
diği ama bir yarar sağlanamadığı görül

düğü için, bu (incelemelerden vazgeçildi
ğini bildiren bilgiler var. Olayın, başın
dan itibaren durumu budur. Bu olay, na
sıl ve niçin birdenbire TRT'ye geldi? 

iSayın Sağlık Bakanımızın ifade bu
yurdukları gibi, «Eğer, bu bir keşif se ve 
Türkiye'den çıkması için, patentini bizden 
yabancılar aşırırlarsa güç durumda kal
mayalım» için, bu dosya, bir yıldan1 beri 
TRT'nin elinde bulunduğu halde, gerekli 
ve yeterli incelemeler ve ön hazırlıklar 
yapılmaksızın, birgece aniden televizyonla 
yayın olarak sunuluverdi. 

Sayın Bakanımızın mazeret diye bil
dirdikleri hususun; yani «Patentini elimiz
den kaçırmayalım» mazeretinin inandırı
cılığını takdirlerinize bırakıyorum. Ben 
şahsen inanmak istemiyorum; çünkü, tüm 
bakanlık ve bizzat Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının kanser hastanesinde, 
1970'li yılarda (1974-1976 yıllarında) bu 
ilaç denenmiştir. (Sayın Bakanım lütfet-
selerdi, bırakınız bilim kurallarını, üni
versiteleri, başka merkezleri, sadece kendi 
bakanlık hastanelerinin uzmanlarına da
nışmanın ön hazırlığını yapmış olsalardı, 
bugün olay bu boyuta gelmeyecekti. 

Hangi boyuta gelmiştir olay? sayın 
milletvekilleri?.. 

(BAŞKAN — Sayın Akyol, lütfen 
toparlayınız. 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — 
Başkanım, üç cümleme izninizi rica edi
yorum. 

Herşeyden önce, kamuoyunda yalancı 
bir umut, dalga dalga büyümektedir; çün
kü olay bitmemiştir. Sayın Bakanımızın be
yanındaki gecikme yüzünden, bir emeküi 
işçi vatandaşımız, kaynattığı zakkum yap
raklarının suyunu içmekten, zehirlenip 
vefat etmiştir; iki hasta komada hasta
neye kaldırılmıştır. Hepinizin kapılarını, 
benim sabahlara kadar telefonlarımı, 
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parti merkezlerimizi aşındıran umutsuz, 
çaresiz, ölümcül hastalar, zakkum suyu 
için başvurmaktadırlar. Bütün bunlar de
vam ederken de, sorumsuz ağızlar hâlâ, 
bu alaydaki kuşkuları körüklemekte de
vam etmektedirler. Üzülerek arz etmek 
istiyorum, saygısızlık etmek istemiyorum; 
ama, Sayın Başbakanımızın hiır beyanını 
son derece hayretle ve büyük üzüntü ile 
karşıladım. Bir seyahat arifesinde, «100 
hastadan veya bin hastadan dokuzu iyileş
miş olsa bu bir ümit değil midir?» bu
yurdular. 

Bu beyan iyi olmadı sevgili milletvekil
leri; çünkü bunun bir kanıtı yoktur. Üç 
gün evvelki basında gördünüz; tek tek 
billlim kurullarınca, 17 tane profesörün 
tüm dosyalar üzerinde yaptığı inceleme
lerde, kanser olmayan hastalarda uygula
nan bu ilacın kuşkulu sonuçları yayımlan
dı. Tek bir kanser vakasına, Türkiye'de, 
bugüne kadar, yalnız başına zakkumun 
iyi geldiğinin kanıtı ve delili maalesef 
yoktur; keşke olsaydı; keşke iyi eden bir 
madde olsaydı. 

Bu konuşmayı yapmaya beni zorlayan 
en son olay, dün akşam saat 20.00 ajan
sında televizyonda TRT Yüksek Kurulu
nun Sayın Başkanının verdiği beyandır. 
Bu Sayın Başkan bir bilim adamıdır ve 
bir profesördür. Buyurdular ki, «TRT'nin 
böyle bir dosyayı yayınlamakta hakkı 
vardır; çünkü, bu dosya haber niteliğini 
taşır.» 

Sayın milletvekilleri, bu haberin nite
liğine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu 
haberin niteliği, ölümcül hastalara umut 
ticareti yapmak niteliğidir. Bizim de asıl 
tepkimiz bunadır. Bu dosya açıklığa ka
vuşmadan, geç kalınmış o bilimsel kurul
ların çalışması başlatılmadan, gerekli sü
re, kinikte ve insanlar, laboratuvarlar 
üzerindeki tüm ayrıntıları ortaya çıkma

dan açıklanmasıdır asıl talihsizlik. Elim
deki belgelerden, size, yabancı uzmanla
rın bu konudaki beyanlarını okumak is
terdim. (Büyük bilim adamları, bütün ha
yatlarını, dünyada, uluslararası boyutta 
kanser anaştıırmasına sunmuş olan bilüm 
adamları ne diyorlar, biliyor musunuz? 
«Gelişmekte olan ülkelerde, inançları ve
ya hurafeleriiyle yaşamaya eğilimi olan ül
kelerde, umut ticareti, dünyanın en tehli
keli şeyidir; çünkü, buna sarılırlar ve el
lerinden alamazsınız» diyorlar. 

Şimdi, tekrar ediyorum, bu konuda, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımız, ya
salarını çiğnemiştir. En son çıkardığınız 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun hü
kümleri son derece açıktır; bir maddenin 
ilaç olarak kullanılabilir hale gelmesi, bel
li prosedürden geçmeden uygulanamaz, 
yasaktır. iBuna rağmen, uygu'lanmasını bi
le bile, bu yasağı görmezden gelerek bu 
dosyayı bir sonuçmuş gibi kamuoyuna 
sunmakla kendi yasalarını çiğnemişlerdir. 
Aynı yasa çiğneme olayı TRT liçin de 
mevcuttur. TRT'nin Kuruluş Kanunu
nun 5 inci maddesinin amir hükümlerti 
son derece açıktır. Bir kez daha sunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, müddeti
niz doldu, lütfen bitiriniz. 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Sa
yın Başkan, topluyorum, özür dilerim. 

TRT'nin, beden ve ruh sağlığına za
rar vermemesi, kamu düzeni ve yararım 
koruması, haberlerin toplanmasında doğ
ruluk ve tarafsızlık ilkelerine uyması ge
rekmektedir. TRT'nin, tek yönlü ve taraf 
tutan yayınlara yer vermemesi gerekir. 

Şimdi son sözümü söyleyerek huzur
larınızdan ayrılacağım. Gerek Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığımızın ve gerek 
TRT'nin, Türkiye kamuoyu önünde oluş
turduğu bu keşmekeşin sorumlusu olarak, 
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tüm araştırmalarımız tamamlandıktan 
sonra, aleyhlerinde bir kamu davası açma
ya Anamuhalefet Partisi olarak kararlı
yız. Bunu, Türkiye kamuoyu' için, dün
ya kamuoyu için ve Türkiye biılimine ve 
bilim adamına saygımızdan yapacağız. 

Sayın milletvekilleri, size teşekkür edi
yor ve saygılarımı sunuyorum; sağ olun. 
(SHP ve DYP sıralarundan alkışlar) 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, 
Bakam Sayın Akarcalı; buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (İstan
bul) — Sayın Başkan, değeri, arkadaşla-
rım; bu kürsüye cevap vermek üzere 
üçüncü çıkışım; her ikisinde de şunu rii-
ca ettim : Bu yüce kürsüye çıkmak her 
milletvekilimizin en 'tabiî hakkıdır; lama, 
ne olur, Bakanlığımızla ilgili konularda, 
lütfen, önceden bir sorun, danışın, bilgi
nin sağlıklısını alımak içim. 

Değerli arkadaşlarımı, anladığını ka
darıyla, bundan on gün önce burada 
Doğru Yol Partisine mensup değerli tmıiıl-
letveikili (arkadaşımızın aynı konuda yap
tığı konuşmaya verilen cevabı, Sayın Tür
kân Akyol tutanaklardan bile okuma im
kânına, kavuşmamış ya da bu husus ak
lıma gelmemiş.. 

TÜRKÂN AKYOL (îzmir) — Oku
dum Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, benim 
bilgi vermede ne kadar titiz olduğumu, 
bizzat Türkân Akyoll arkadaşımızın ken-
diis.il yaşamıştır. Gazetelerde bu olayın 
güncel olduğu sıralarda, verdiği 'beyana
tı üzerine keodisiini telefonda aradım ve 
İzmir'in bir kahvesinde bulduğumda ve 
telefonda, hayretle, «Bülent Bey, bravo, 
beni buradan buldunuz» dediği hâlâ ha-
tiırımdadır ve kendisiyle telefonda 45 da

kika konuştum, Bakanlığımızın bu konu
daki titizliğimi, politikasını anlatmak için. 
Lütfen gelin, görüşelim dedim; o gün
den bugüne, kendisinden ne bir telefon, 
ne de bir yazı İlle herhangi bir talep gel
memiştir. 

Eğer, bu kürsü, yalnız, bu kadar sa-
mhmıiyehle yaklaşılan konuların istismarı 
için kullanılacaksa, gerçekten yazıktır de
ğerli arkadaşlar, gerçekten yazıktır... 
(ANAP si/ralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) Bunu, yıllardır kendisini tanımış 
olmamın getirmiş olduğu samamiyetle 
söylemek istenim. 

Açık, açık soruyorum : Biz kiıme dos
ya vermişiz; hangi yasayı ne zaman çiğ
nemişiz? Açık, açık... Değerli arkadaşla
rım, 'insanları suçlamak bu kadar kolay 
olmasın. Ne zaman ve hangi kanuna gö
re suç işlemişiz ve hangi iddia iile biz bu
rada suçlanıyoruz? Lütfen bu açıklansın 
o zaman, (SHP sıralarından «Söyledi» 
sesleri) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Söyledi; dinlemediniz mi? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Ve ilk önce gelinip, bize karşı 
söylensiin bu, lütfen... 

Biz. tatlı tatlı, sakin, sakin dinledik, 
konuşmaımun da sakin, sakin dinlenmesi
ni özellikle rica edenim. 

Değerli artfcadaşlarım, eğer yapılmış 
bir hata varsa, bunu kabul etmekten hiç
bir zaman çekinmeyiz; kullar hata yapar, 
hatadan ırak iman olmaz. Hatalar, dü
zeltilmek için vardır; ama olmayan şeyler 
hatayımış gibi gösterilmek isteniyorsa ve 
üzerinde geniş ayrıntılar verilmiş bir ko
nu, temcit pilavı gibi bu Meclisin kür
süsüne getiriliyorsa, buna cevap vermek 
bizim de gerçekten hakkımızdır. 

Ba'kın bir şe'y söyleyeyim: Böyle bir 
şey olmuş ise, bu keşif değildir, olsa ol-
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sa icat olur, benim bildiğim Türkçeyle. 
Amerika keşfedilmiştir; çünkü eskiden 
var olup, sonradan bulunan 'bir şeydir; 
ama icatlar hiç yoktan yaratılan şeyler
dir. Bu, eğer ilaç lise, ilaç şekline dönü-
şebilirse, bu hususta bunu belirteyim. 
Hiçbir zaman, ağzımızdan «ilaç» ke
limesi çıkmadı. Televizyondaki program
da açık açık söyledik. Bu konuya nasıl 
girdiğimizi burada söyledik. Belirttiğim 
gibi, eğer televizyondan yayınlanması 
için karar ıbizden çıkmış olsaydı, bunu 
burada açık açık savunurdum. 

TÜRKÂN AKYOL (IzmÜr) — Çık
madıysa tamam.... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Açık açık savunurdum; ama 
şunu da söyleyeyim: Televizyonda ya
yınlanması kararı nasıl alınmışsa, o ka
rarı da hiçbir zaman 'burada kalkıp ele'ş-
tirmem; inanıldığı için alınmıştır. Ha
talı olup olmayacağının takdiri de bizle
re ait değildir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Kime aittir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Kamuoyuna aittir. (SHP sıra
larından gürültüler) Kamuoyuna ve sizler 
de - kusura bakmayın arkadaşlarım - ka
muoyunun tek temsilcisi olduğunuzu da 
zannetmeyin lütfen. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Sizin şahsî fikriniz nedir, onu öğrene
lim? 

BAŞKAN — Efendim, hatibi rahat 
bırakalım lütfen. 

Buyurun devam edin efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM-

BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Sayın Başkan, burası ne za
mandan beri karşılıklı konuşma yeri ol
du acaba? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım lütfen. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Hayır, ben konuşmuyorum 
Sayın Başkan; tahammül edemeyen ar
kadaşlarımız var da onun için söylüyo
rum. 

'BAŞKAN — Lütfen devam ediniz 
efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, benden 
önce bu konuyu buraya getirmiş sayın 
milletvekilli arkadaşımızın söylediklerinin 
çoğu, maaselef, bizim açıimızdan tutar
sızdır, ithamları yersizdir. Belirttiğim gi
bi, eğer kendisi, bugün ya da yarın, 
Bakanlıkta bu konuyla ilgili olarak dos
yamızı görmek isterlerse, göğüs hastalık
ları konusundaki ilmî vasfından dolayı 
kendisine ben bu dosyayı göstermeye ha
zırım; gelsinler, okusunlar. Buradan açık 
açık söyledim, ellimizde, açıklayamaya
cağımız bazı bulgular vardır dedim. Ben, 
kendisine, burada yemin etmiş bir milr 
letvekili olduğundan dolayı, güvenerek 
bu dosyayı takdim ederim, okumasını 
rica ederim. Eğer, onunla ilgili olarak 
kendisinin tereddütleri varsa, bunu da 
memnuniyetle kabul ederim, ki, ben 
bunu, daha önceki yaptığım konuşma
larda da 'belirttim. 

Bu konuları alarak, şu anda burada 
olmayan Sayın Başbakanımıza, bu mese
leyle laf atmaya çalışmayı da ben neza
kete uygun bir husus olarak bulmuyo
rum; onu da 'belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, tekrarlayarak 
buradan inmek istiyorum: Sağlık konu
sunda Yüce Mecliste bulunan bütün mil
letvekili arkadaşlarımızın, 'bilaistisna, ya
zılı ya da sözlü olarak bana ilettikleri 
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her konu, üzerine eğilerek cevaplandırıl
maktadır. Bunun dışında, özel bilgi ge
rektiği takdirde, Bakanlığımın bütün bil
gileri kendilerine açıktır. Sağlığın gizli 
kapaklı hiçbir yönü yoktur,*, Eğer, ka
muoyuna açıklanmaması gereken husus
lar olursa, ben gene onu miUetvieMieri-
me güvenerek, yalnız kendi şahıslarında 
o bilginin kalması şartıyla vermeye ha
zinimi 

Bu hususu üçüncü kez buradan tek
rarlar, saygılarımı sunarım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, bazı tüketim mallarıyla 
hastane ücretlerine yapılan zamlara iliş
kin gündem dışı konuşması ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı' 
nın cevabı 

BAŞKAN — İkinci olarak, Sakarya 
Milletvekili Sayın Ahmet Neidim, yeni 
yapılan zamlarla ilgili olarak söz iste
mişlerdir; buyurun efendim. (DYP sıra
larından alkışlar) 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, bu hafta içinde ve daha ev
vel getirilen zamlarla ilgili meseleleri an
latmak için söz almış bulunuyorum. 

ISayın milletvekilleri, vatandaş, bun
dan on sene sonrasında yaşamaz veya va
tandaş bundan on sene evvelinde de 
yaşamaz. Evet, bundan on sene evveli 
de, on sene sonrası da olacaktır. On se
ne evvjelini inkâr etmez, «On sene son
rası da umurunda değildir» demez; ama 
vatandaş için önemli olan bugündür. 

Bugün, sabahleyin kalktığı zaman, 
eğer ekmek 120 liradan 150 liraya çıkmış
sa; eğer benzin 435 lira, yani 500 lira 
sınırına dayanmışsa, eğer mazot 325 li
raya çıkmışsa; vatandaşın evinde kul
landığı tüpgaz 3 500 liraya çıkmışsa; has

tane ücretleri ide, sanki vatandaş mevcut 
ücretleri ödeyebiliyormuş gibi, altı kat 
artmışsa ve bütün bu işler bu hafta için
de olmuşsa, vatandaşın zaten içinde kıv
randığı hayat şartları zorlaştırılmış, san
ki yo'kmuş gibi ateşten bir gömlek giy
dirilmiştir. Bir günün içinde vatandaşın 
sırtına bu kadar çok derdin ve sıkıntı
nın yüklendiği bir ülke daha yoktur. 

Sayın milletvekilleri, enflasyon, 1980 
yılından beri en insafsız vergi şeklinde, 
vatandaşlarımızı son derece güç durum
lara düşürmüştür; insanımız fulkaralaş-
mıştır. «Paran yoksa öl» politikası, Tür
kiye Cumhuriyetinin sağlık politikası ol
mamalıydı. Esasen, bugünkü imkânlarla 
dahi sağlık hizmetlerini vatandaşa götür
mek mümkün değilken, hastane kapıla
rında kuyruklar oluşurken; hastanelerde 
yatan vatandaşların, ücretlerini ödemek
te büyük müşkülat içinde oldukları gö
rülürken, hastane ücretlerine, yatak üc
retlerine ve aynı zamanda ameliyat ücret
lerine altı kat zam yapılmış olmasını bü
yük bir üzüntü ile karşılıyor, milletin 
temsilcileri olarak bunu kınıyoruz; bu
nu, milletle alay etmek sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, paranın değeri
nin her gün sabahleyin aşındığı bir ül
kede, gelirlerin aynı yerde durduğu ya
hut geriye gittiği bir ülkede, bunu vatan
daşa yapabilmek için, ancak, o ülkeyi 
üdare edenlerin, vatandaşını umursamaz 
olması lazımdır. 

'Sayın milletvekilleri, devlet, güvenlik 
için vardır; devlet, adalet için vardır; 
devlet, millî eğitim için vardır; devlet, 
sağlık hizmetleri için vardır. Bu dört hiz
meti yapacak başka bir organ yoktur, 

Hastaneleri bir nevi ekonomik işletme 
haline getirdiğiniz zaman, devlet, sosyal 
devlet vasfını yitirir. Eğer, vatandaşın pa
rası pulu olsa, kendi kendine bakacak 
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durumda olsa, zaten gider parasıyla te
davi olur; çünkü, parayla pulla tedavi 
edtea yerler vardır; oralara gider, oraları 
bulur; ama, vatandaş, devletini aramak
tadır. 

Sağlık hizmetlerine yapılan bu zamla
rı, limisanımıza yapılmış çok ağır bir dar
be olarak görüyor ve üzülüyoruz. Yalnız 
hastane değil, ilaç fiyatları da artık ateş 
pahasıdır, Bir antibiyotik ampulü, 11 bin 
liradan, bir hafta içerisinde 23 bin üiraya 
çıkabiliyorsa, basit bir soğuk algınlığı liçin 
bu ampulden 6 tane lazımsa, gene basit 
bir soğuk algınlığından kurtulmak için ki
şinin 150 bin lira antibiyotik parası ver
mesi gerekiyorsa, bu ülkede yaşayan 'in
sanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamaz 
ıhaile gelmlişler demektir. 

iSayın mMetvekileri, Türkiye gerçek
leri bunlardır; pembe Türkiye hayal'leriy-
le kendirndzi oyalıamayalım. Günaydın 
Gazetesinde bugün çıkan haberler bizle
ri son derece üzmüştür. Türkiye'de aç
lık vardır, fakirlik vardır, Türkiye'de ya
şayan linsanlann durumu içler acısıdır. 
Dünyanın, çağdaş, gelişmiş, demokratik 
olan hangi ülkesinde, Türkiye'deki düzey
de ve bu kadar uzun süren enflasyon ya
şanmaktadır? Enflasyonun karşısında cid
dî tedbirler laılmak için, toplumun sabrının 
sonunun mu gelmesi beklenmektedir? Bu 
söylediklerimden hiç kimse rahatsız ol
masın; bunlar Türkiye'nin gerçeklenidir. 
Böyle idareye Türk insanının tahammülü 
kalmamıştır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(DYP ve SHP şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Neidim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (istan
bul) — Sayın Başjkan, hastane zamları 
konusunda cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 

BAKANI BÜLENT AKARCALI (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli 'arkadaşla
rım; hastane zamları konusunda sizlere 
kısa bir bilgi arz etmek isterim. 

En son ,1985 yılında belirlenmiş olan 
hastane tedavi ücretlerinin, aradan geçen 
üç yıl sonra yeniden ayarlianması gerek
mişti; anoak yapılan bu ayarlamada, ba
sına bildirildiği gibi, dar gelirli vatandaş
larımız, sosyal adalet zihniyeti içinde, 
azamî ölçüde korunmuşHardır. 

Getirilen tarifeye göre, eğer üç yatak
lıdan daha fazla bir odada, yani dört ve
ya daha fazla yataklı odada kalma kabul 
edilirse, yeme içme, yatma kalkma, her 
şey dahil, günlük 2 bin liradır. Bir hastanın 
hastanede kalış süresi ortalama 10 gün
dür. 

Ameliyat ücretlerinde getirilen sistem 
şudur : Aynı şekilde, dört ya da daha 
fazla yataklı bir odada kalmayı kabul 
edan hastanın ödeyeceği ameliyat ücreti, 
normal ameliyat ücretlinin üçte ıbiri ora
nındadır; yani hasta yüzde 66 küsur bir 
tenzilatla ameliyat ücretini ödeyecektir. 

Onun dışında, daha önce çıkarmış ol
duğumuz genelgeler buraya dahil edil
miştir. Yani, vatandaş herhangi bir te
davi için hastaneye başvurduğunda, eğer 
yanında parası yok ise, para olayı sorul
madan, önce tedavi, sonra diğer idarî ve 
malî formalitelerin yapılması talimatı ve
rilmiştir. 

Bunun yanında, Bakanlığımız, Bafcan-
lığımız yöneticileri ve il sağlık müdürle
rimiz, 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Fonunun tabiî üyeleridir. Bu şekilde, 
gelir ıknkânı olmayan, hastane ücretini 
(az da olsa) ödeme imkânı olmayan va
tandaşlarımız liçin Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Fonu, en ufaktan en büyük 
ameliyatlara kadar devreye girmektedir. 
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Hastan© ücretlerine yapılan zaım, doğ
rudan doğruya, belirli gelire sahip olan
ların, devletten laldıkları hizmeti ödemeye 
yöneltilmelerini lamaçlıaımıaktadır. 

Size bir misal vermek istenim : Daha 
önceki uygufamıada teik yataklı bir odanın 
fiyatı, her şey dahil, üç dört bin. liraydı 
değerli arkadaşlarım. Başka biır deyişle, 
parası olanın yatmak istediği yeri dev
let sübvanse etmekteydi; daha başka biır 
deyişle, laz geliri olup dâ vergi ödeyen, 
geliri olup da hastanenin iyi hizmetinden 
yararlanana para, transfer ediyordu. 

Biz nıe yaptık?.. Süit oda, yani girdi-
ğjniz zaman, bir salonu -oturma kısmı-
olan ve onun yanında hastanın yattığı 
odası olan iki odalı bir yerin devlet hasta
nelerinde fiyatı - yeme, içme, yatma, 
elektrik, ısıtma, temizlik ve amortismanı 
da dahil olmak üzere - 5 bin lira idi. 

Değerli arkadaşlarım, bugün tek ya
taklı en ucuz otel odası fiyatı 40-50 bin 
lira arasındadır. 

Biz şunu dedik : Parası olan... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) —. 

Nasıl versin; vatandaşın parası mı var? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — «'Parası olan» diye açık açık 
söylüyorum. Tabiî, eğer muhalefetten, pa
rası olanları destekleyenler varsa, o, on
ların bileceği iştir. Parası olan hastaneye 
yattığı zaman, devletten bedava hizmet 
istemesin dedik değerli arkadaşlarım. Biz, 
parası olandan, sağlık hizmetinde verdiği
mizin karşılığını almaya başlıyoruz ve da
ha da alacağız. Bunu açık açık ifade ede
yim. 

Devletin verdiği imkânları 'keyfî için 
kullanmak isteyen varsa... (DYP sırala
rından gürültüler.) 

Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim hatibi lütfen ra
hat bırakalım. (SHP ve DYP sıralarından 
«Hatibin 'konuşma süresi doldu» sesleri.) 

Hayır; zamana riayet ediyoruz efen
dim, 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
SAÖLIK VE SOSYAL YARDIM 

BAKANI BÜLENT AKARCALİ (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; işin prensibi gayet açıktır : Parası 
olmayana, fakir vatandaşa hatta kendini 
fakir kabul eden vatandaşa partiımıizin 
esas aldığı şekilde, beyana dayanma usu
lüyle, vatandaşın beyanı kabul edilerek 
hizmet verilmektedir. 

Açık açık söyledim : Dört yataklı bir 
odada yatmayı kabul eden kişi, paralı da 
olsa, kendisini fakir olarak görüyorsa, 
dört yataklı bir odada, yatak başına 2 bin 
lira vererek kalabilir ve ameliyat ücreti
nin de yalnız 1/3'ünü öder. Sistem budur. 
Bu, hakkaniyetli sistemdir, adil sistemdir. 
Ama, kişi, «Ben süit odada kalacağım» di
yorsa eğer, artık burada 5 bin liraya kala
mayacaktır; rayiç bedelini vererek kala
caktır değerli arkadaşlarım. 

Bakınız başka ne yaptık : Yıllarca, 
üniversitelerde kaliteli ameliyat - kalitesiz 
ameliyat diye bir uygulama varmış. Eğer 
ameliyatı yapan profesörse yüzde 75 da
ha fazla para aihnıyormuş. Mesela, ame
liyatı yapan asistan ise 100 lira, profesör 
ise 175 lira alınıyormuş. 

Değerli arkadaşlarım, biz bunu kaldır
dık ve dedik ki, öğretim üyeleri arasında 
iyisi kötüsü olmaz. Bu uygulamayı kal
dırdık; hepsi düz esasa girdi. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ame
liyatın kalitelisi, kalitesizi olur mu? 

iSAĞjLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Ben, yirmi senedir, yırmibeş se
nedir Türkiye'de uygulatılan uygulamalar-
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dan 'bahsediyorum ve Anavatan iktidarı
nın, vatandaşa güvenen sosyal adalet zih
niyetiyle neleri getirdiğini açıklamaya ça
lışıyorum. 

Daha buna benzer çok çeşitli uygula
malarımız vardır. Sosyal adalet zihniye
tiyle sağlık hizmetlerini geliştirmeye yö
nelik politikalarımız kesintisiz devam ede
cektir. 

Hükümetimıiz, açıklamış olduğu prog
ramla da sağlık hizmetlerine ne kadar 
önem verdiğini fiilî olarak göstermiştir. 
Bütçe buraya geldiği zaman, gerek bütçe
deki artıştan, gerekse yakında Meclise 
inecek olan fon kanunuyla, sağlık hizmet
lerine, gerek yatırım için, gerekse vatan
daşlara, dar gelirliye bu hizmetin götürül
mesi için ne hizmetin verileceği de gö
rülecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, ilaç
tan da bahsedildiği için şu hususu bilgi
lerinize sunmak isterim. 

Arkadaşlar, devlet hastaneleri, SSK 
ve üniversite hastaneleriyle devlet me-
nnurîan, işçiler, bunların bakmakla yü-
ikümıllü olduğu kişiüer, çeşnili! benzer ku
ruluşa bağlı olanlar, Bağ - Kur'Mar ve 
Bağ-Kur'un yayıllmasjyla birlikte yüz
de 60'a yaklaşacak olan bir rakam, za
ten, devletin güvenllifc şemsiyesi aîıtma 
girmeye başlamıştır antik. Ulaçta da du
rum aynı şekildedir. Bugün, Türkiye 
deki çok büyük bir BdMe, iaç bedelinin 
ancak yüzde 20'srini ödemektedir, geriı 
kalanı Emekl Sandığı tarafından, SSK 
tarafından ve benzer kuruluşlar ta
rafından lödenmekıtedir. Dolayısıyla, 
buraların da, gerek hastane, gerek ilaç 
fiyatları konusunda büyük hassasiyeti var
dır; onlar da bu politikaları/ yakından a'z-
ılemökte ve kendiıleriıyle işbirliği yapmak
tayız. 

Hiçbir sekilide, sağlık hizmetinden do
layı vatandaşın sırtından para kazanıJl-
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masına müsaade etmemekteyiz, etmeye
ceğiz de; ancak, teknolojimin gdtiıriıllme-
sinin de bir bedelli vardır; bu bedeli de 
parası olanların ödemesi gerekmektedir. 
Biızim, Anavatan Partisi otorak sosyal 
hizmet anlayışımız budur değer'lliı arka
daşlarım. 

.Değerli millıltatvek İlerine, bana bura
dan bu açıklamaları yapma fırsatı ver
melerinden dolayı teşekkür ederini, sağ 
olsunlar. (ANAP sıralarından allkışillar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

3. — Konya Milletvekili Ziya Er
can'ın, turizmi teşvik amacıyla getiri
len kumar makineleri konusunda Hü
kümetin aldığı tedbirlere ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Son olarak, kumar ma-
kindlerd hakkımda Konya Miletvekiiı Sa
yın Ziya Ercan'a gündem dışı söz veri
yorum. 

ZJÜYİA EROAN (Konya) —Sayın 
Başkan, değerli milltetvekiılSeri; sözlerime 
basılarken yüce heyetinizi saygıyla se-
ılamiliıyorum. 

Öikemiız ekonomisinin güçlenmesi ve 
daha sağlam temelere oturmasında dö
viz girdilerinin büyük önem taşıdığı 
aşikârdır. Bu girdilileri büyük ölçüde ar
tırıcı sektörlerin önde gelenlerinden biri 
de, ıturiızım sektörüdür. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
iıîe get'riien teşvik tedbirleri, ülkemizde 
hızla gelişen turizm olayını 'daha da can
landırmış ve 1983 yılında sadece 65 934 
odan, turiızm işetme bellgel yatak kapasi
temiz, plan hedeflerini] şimdiden aşarak 
120 binlere ulaşmış; turizm gelirleri ise, 
aynı süre içerisinde 400 milyon dolardan 
1,6 milyar dolara çıkmıştır. 

2634 sayılıı Kanuna bağlı olarak ha
zırlanan yönetmeılifcllerlle, ülkemizde tu-
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rizm ollayım daha da çeşitlendirmek ve 
cazip hale (getirmek amacı güdülmüş; 
böylece, hem ülkemizi ziyaret edecek tu
rist sayısını arıtıırımak, hem de onları da
ha uzun süre ülkemizde tutarak, dahıaı 
çok harcama yapmalarını sağlamak 
suretiyle turiızm gelirlerimi artırmak he-
deflBeamişıfciır. Bu amaçla, 2634 sayıllı Ka
nun ve buna bağlı. olarak hazırlanan 
yönetmıelıiklerle getirilen yenill'klerden biri 
de, turistik tesislerin ^bünyelerinde talih 
oyunları oynaniaıbilecek mahallerin yer 
alması olmuştur. Böylece, turistlerin ko
naklama (tesislerimde yaptıkları harcama-
ılarıri yanı sıra, tâlliıh oyunları mahalllle-
rinlde de şanslarını deneyerek yan harca-
ımallar yapmalarınım ve ülkemize daha 
çok döviz ibıırakmalarının sağlanması 
amaçlanımiiş'tır. Bu arada, (talih oyunları 
(mahallerinin kuruluş ve işleyişine Miskin 
usu'l ve şartları düzenleyen Talih Oyun
ları Yönetmeliği hazırlanmış ve bu yö
netmenlik 8 Ocak 1983 tarihinde yürür
lüğe girmiştir. 

Yönetmeliğim 13 üncü maddesinde, 
«Talih o yurtları oynanan bu yerlere ya
bancı pasaportt taşıyanlliar dışında, yaban
cı ülkelerde ikamet eden ve yıllık ka
zançları 'toplam 20 bin Amerikan Do
ları veya karşılığı dövizi) aşan Türk va
tandaşları da girebilir ve yabancı para ite 
oyun oynayabilir» denilmek suretiyle, 
yönetmeliğin amacı ve sınırları açıkça 
belirlenmiştir. O tarihten günümüze ka
dar, Tailih. Oyunları Yönetmeliği çerçe
vesinde, Kjültür ve Turizm Bakanlığınca 
28 tesise oyumları oynaitma müsaadesi ve
rilmiştir. Bu 28 tesiste, kişiye karşı oy
nanan oyunların yanı sıra, toplam 2 260 
adet de kolu oyun makinesi mevcuttur. 

Zaman içerisinde, talih «oyunları ma-
faalleri açılış amacını yitirmiş, 'turistle
rim değil1, sadece Türk vatandaşlarının 

2 . 3 . 1988 O : 1 

devam ettiği salonlar mâline dönüşmüş
tür. [Kazanma, kolay yoldan zengin ol
ma tutkusu, kısa zamanda, toplumu
muzda onarılması zor yaralar açmaya 
başlamış; olay, sadece kaybedilen para 
iıle kalmayıp, iflaslara aiile dağılmaları
na, ruhsal bozukluklara doğru yönlen
meye 'başlamıştır. Daha hayatın ilk ba
samaklarında bulunan pek çok gencininiz, 
dar gelirli esnafımızı memurumuz bu 
korkunç «tutkunun esiri durumuna gelmiş
tir. 

Talih oyunu salonlarına girişlerde 
ıgiderek artan uygulama aksaklıkları ol
duğu hususunda kamuoyu ve basınımı
zın, dikkatleri ıbu konuya çeken haklı 
ve geniş uyarılarına rağmen, talih oyunu 
işlefcmeilteri, uygulamalarında bir düzemle-
me yapma ıgereği duymamışlardır. Bir 
sosyal yara haline dönüşmekte oltan bu 
sorunu, Kültür ve Turizm Bakam 'Sayın 
Tınaz Titiz yaptığı bir açıklamayla, ye
nliden, mevcut yasall çerçeve içerisine 
oturtmuştur. Çok gecikmeden alınan 
bu tedbirlerden dolayı, başta Sayın Ba
kan olmak üızere, ANAP Hükümetini 
kutluyor ve ahlakî değerlerimizin, ekono
mik hiçbir alternatifi olmadığını ispat
layan Sayın Bakana ve Hükümete tek
rar 'tekrar teşekkür ©diyorum. (ANAP 
sıralarımdan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şmdi konuya 
bir de allltennatiıfiler bakımından bakmak 
istiyorum. 

Belirli bir gelir seviyesıinin üstünde 
olanCara veya beli yaşın üstündekiılare 
ya da başka birtakımı şartlara uyanlara 
izin vermek, akla gelebilecek alternatif
lerden ancak birkaç (tanesidir; daha çok
ları da bulunabilir. (Bakınız, bunlar niçin 
geçersizdir, tek tek açıklamaya çalışa
yım :> 
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Devletin 'koyduğu kumların, 'başka 
müesseselerin vazettiği kaidelerden 'biri 
mıüıbinı farkı vardır; devlet sunî kaide 
koymaz. Vazettiği kaidemin, o devletin 
varlığı ile bir felsefî bağlantısı olmalı
dır. Gelir seviyesi, yaş ve diğer aıkiia 
gelebilecek yüzlerce sınırın ' hepsi sunî
dir, hepsi için aynı soru sorulabilir; 
niçin ibu gelir seviyesi de, şu seviye 
değil, niçin bir yaş eksik ya da fazıla de-
ğilll gibi. Bunların hepsi, yalnızca, bir 
sınır vaz etmiş olimak için konulabilecek 
sınırlardır; hiçbiri sağlam bir temele 
dayanmamaktadır. Faraza, ıboyle kaideler
le, kumar oynayacak kesilme beli' sınıflar 
(getirilirse, yarın o sınırların zorlanaca
ğını ve sonunda tabiî sınırlara gelineceği
ni tahmin etmek hiç de zor değildir. 
Takdir edeceğiniz gibi, bu tabiî sınıdar, 
hiçbir ısınırın (bulunmadığı noktadır. 

ikinci nokta, kollu makinelerle elde 
edilen gelirlerin, cemiyetimizin hangi 
kesimlerinden elde edildiğidir. Bu gelir
lerin, toplumun en alt ve en üst gelir 
dilimlerinden gelmediği gayet açıktır. 
En alt gelir dilimlierindefcilerin bu işlere 
verecek parası yoktur. Bu en allttakilerin 
ise, herhalde kollu kumar makinelerin
de kumar oynamaktan başka eğlence 
yollları da vardır. Zaten, her iki dilimde 
(bulunan nüfus sayısı, böyle bir hesapta 
marjinal sayılacak kadar küçüktür. 

O halde, geriye, ıbizim «ortadiırek» 
dediğimiz ve geliriyle giderini ucu ucu
na denk (geçinmeye çalışan kalabalık ke
sim vardır. İşte, kumar (makinelerinin 
müşterisi bunlardır. Bu kesimden trans
fer edilecek her biır kuruş, o ailelerin 
bütçeleri içerisinde, ancak ya gayri meş
ru yol'krla, ya da beslenme, giyinme, 
eğiıtiım, barınma gibi zarurî giderlerinden 
kesinti suretiyle temin edilebilecek, bu 

da telafi edilemeyecek eksiklikler yara
tacaktır. 

Buradan çıkan iki sonuç vardır: 
Birincisi, (böyle ibiır haksız 'gelir trans

ferine devlet ön aıyak olmamalıdır ve ol
mamıştır. 

İkincisi ise, eğer sunî bir çizgi çizi
lir ve bu kesimin kumar rnıakineleriıyie 
oynamasına izin verilmezse, o takdirde 
de bu sektörün sağlamayı umduğu gelir 
çok büyük ölçüde azalır. O halde, baş
langıçta ıböyle yüksek bir sınıra razı 
olur gibi görünmek, ileride nasıl olsa 
bu sıınıırlliar düşıürülür gibi bir düşünceye 
dayak olsa gerektir. 

Üçüncü nokta da, liberal ekonomi 
meselesidir. Liberal! ekonomi içinde in
sanların kumar oynama hakkına engel 
olunamaz iddiası, en basıitinden, liberal 
ekonomiyi hiç anlamamak ve ayrıca 
devletin liberal ekono'millerdeki rolünü 
de anlamamış oilmafc demektir. Liberal 
ekonomi, birbiriyle rekabet edebildiği 
için, daha iıyi, daha kaliteli mal ve hiz-
met üreten kişi ve kuruluşlara dayalı biır 
sistemdir. İşin özü rekabettir. Rekabeti 
işin içinden kaldırırsanız, onun adı «'li
ıberal! ekonomi» olmaz. 

(BAŞKAN — Sayın Ercan, lütfen to
parlayınız. 

ZİYA ERCAN ^Devamla) — Ta 
mamliıyorum efendim. 

iKumar konusunda rekabet ortamın
dan bahsediıllemez. Vatandaş, devletin 
koruyuculuğunu ortadan kaldırırsanız, 
tek taraflı bir tesirle karşı karşıya ka
lır. Bu ıtek taraflı tesir içinde, bu işten 
kazanç bekleyenlerin teşviki ve insanoğ
lunun içindeki doğuştan var olan kolay 
kazanç hırsı vardır ve her ikis de aynı 
yöndedir, fişte bu haksız ırekabettir ve 
devletin ıgörevi, haksız rekabeti önlemek
tir. 
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Liberali ekonomiyi, «İnsanların her 
aklıma gelllani yaparak kazanç temim et
mesi» şekillimde yorumlayanlar var ise, 
daha başka kolay kazanç yoılHarı da ol
duğunu hatırlatmak isterim. 

Sayın milietvdkiılüiemi, son olarak te
mas etmek istediğim husus, Ibiırkıısım tu-
riızm yatırımllarınıın duracağı tehdiididiır. 
Yiterdir, hükümetlilerin yabancı serma
yeye uyguladığı teşviklere dahi liıhtiyatla 
yakJaşımalkta iken, 2634 sayıh. Turizmi 
Teşvik Yasası ve ona 'bağlı Talih Oyun
ları Yonetaeliığlınim açık hıükıümlleriıne 

/. — 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kamın Hükmünde Karaname ve 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncunun 
Aynı Kanunun 34 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Ra
porları (1/1/5, 1/117, 2/2) (S, Sayısı : 
18) (1) 

BAŞKAN — Birinci striada, 775 Sa
yılı Gecekondu Kanununun Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin iki Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu'nun aynı Ka
nunun 34 üncü Maddesinin Birinci Fık-

(1) 18 S. Sayılı basmayazı tutanağa 
eklidir. 

rağmen, bu mevzuata aykırı oliarak, 
kumar oynayacağı varsayımı ille, ortadi-
reğe güvenerek yatırım yapmaya niyet
lenen yatıomcıflaır var ise, onlara, daha 
akıllıcı kriterlere dayanarak fiıziıblüte etü
dü yapmalarını da tavsiye ediıyoruım. 

Bu vesileyle, hükümetimizin bu ko
nudaki kararlı tutumunu tebrik ediyor, 
yüce heyetinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okun

maması hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekillerinin isimlerini rica ede
ceğim. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Grup adına söz 'istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Ahmet Uncu; buyurun 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET 
UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun, 1985 yılında kanun hükmün
de kararnamelerle iki defa değiştirildiği
ni görüyoruz. Şimdi de, bu kanun hük
münde kararnameler, ilaveler yapılarak 
kanunlaştırılması için Yüce Meclisimi
ze getirilmiş bulunuyor. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 
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Değerli arkadaşlarım, kanun hük
mündeki 'kararnamenin 1 inci ve 2 nci 
maddesinde arzu edilen ve istenen husus, 
775 sayılı Gecekondu Kanununun, imar 
İskân Bakanlığınla ait olan yetkilerinin 
tümünün mahallî yönetimlere devridir. 
Ayrıca, 2 nci maddesinde de, yine, Ge
cekondu Kanununun 12 nci ve 14 üncü 
maddelerindeki fonların Toplu Konut 
Fonuna devri istenmektedir. Hükümet, 
amaç olarak, mahallî idarelere devredile
rek, Gecekondu Kanununun bilhassa ko
nut kısmının uygulamasının süratlendi-
rilmeslni, çabuklaştırılmasını istediğini 
söylemektedir. 

İkincisi ise, 1984 yılındaki reorgani-
zasyonla İmar İskân Bakanlığının kaldı
rılıp Bayındırlık Bakanlığı ile birleştiril
mesi ve İskân Genel Müdürlüğünün kal
dırılmasından dolayı, bu yetkilerin ma
hallî yönetimde çabuk ve süratli kullanı
labilmesi için, bir an önce devrini iste
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet 247 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 
ortaya konulan bu istek ve bu devirden 
dört ay sonra, bu defa 250 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle, fonlar üzerin
deki isteklerini geri almaktadır. 

Yapılan bu değişiklıiği, 250 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnaimenin, gerekçe
sinde şu şekilde izah etmektedir : «775 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesine göre kuru
lup, 247 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi Başkanlığına devrödıiümliş bulunan 
fonların idaresi ile bu fonlara ait her tür
lü hak ve vecibeler ilgili belediyelere dev
redilmiş, bu suretle, iş ve işlemlerin sü
ratle yapılabilmesi imkânı sağlanmıştır.» 

IDİğer taratftan, sözü edilen kanunun 
14 üncü maddecine göre kurulan fonun, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca baş

lamış işlerin finansimanındia adı geçen ba
kanlıkça kullandırılması istenmektedir. 
Buna sebep olarak 'da, Toplu Konut ve 
Kaimu Ortaklığı İdaresi Başkanlığında bu 
(hizmetleri yürütecek taşra teşkilatının bu
lunmamasını göstermektedir. 

'Burada izah etmek istediğim konu şu
dur : Hükümet, toplu kbnut yapmak için, 
Toplu Konut ve Kaimu Ortaklığı İdaresi 
kurmuşta*; aima toplu konut yapmak içtfn 
kurmuş olduğu bu idarenin, taşrada teş-
kilalilanmasını bugüne katlar asla gerçek
leştirememiştir. Bulgun, Toplu Konut Ka
nununda ve İmar Kanununda birtakım 
aksamalar var ise, bunun sebebi, reorga-
niizasyonda yapılan yanlışlıktır,- yani, imar 
İsikân Bakanlığının kaldırılarak, Bayın
dırlık Bakanlığıyla birleştirilmesi ve bil
hassa Mesken Genel Müdürlüğünün kal-
dırıölmaısıidır. 

Bulgun, Hükümöt, önümüze getirdiği 
faisarıda, bütün yetkileri Toplu Konut Ka
nununa, toplu konut yönetimine devret-
ımolcfodir. 

Değerli arkadaşlar, Çankaya'da 50 - 60 
bürokratla yönlendirilen bu Toplu Konut 
Yönetmeliği ve Toplu Konut Yönetae-
ligüni tatbik eden yönetim, Türkiyemizde 
2 bin belediyeyi ve onun ihtiyaçlarını, 
daha doğrusu, yılda 400 bin konutu, daha 
doğrusu Hükümetin övünerek söylediği 
konut meselesini nasıl çözee eletir? İşte, bi-
z'îm yaklaşımımız ve itirazımız bu nokta
dadır. Hükümet her şeyi kargaşa haline 
ge€rm ektedir; 775 sayılı Yasayla yürütü
len yetkileri, bugün Toplu Konut Fonuna 
ve Toplu Könüt Yönetmeliğine devrede
rek, bu 'işlerin yapılamaz hale getirillme-
sine sebep olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarıım, şu soruları Hü
kümete sormak istiyoruim; Kanunun 1 in
ci maddesinde, Bakanlığın hak, yetki ve 
görevlerinin ilgili belediyelere devri hangi 
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maddelerle olmaktadır? Bir «açıklık geti-
rilmeimiştir. Kanunda 42 tane madde hu-
lunmaktadır; hangi maddelerdeki Bakanlık 
yetkileri devrediliyor, bir açıklık getiril
memi] ştir. 42 maddelik kanunun yürürlük
te (kalan maddeleri hangileri olacaktır, bu 
da anlaşılmamaktadır. 

'Ayrıca, mademki 775 sayılı Yasadan 
bütün yetkileri alınmaktadır, o zaman, 
775 (sayılı Gecekondu Kanunu niçin kaldı-
rılmalmaktadır? Niçin bugün muhafaza 
edilmektedir? Anlaşılıyor ki, bu değişik
le, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkile-
rinlin çoğu, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı îdaresi Başkanlığına devredilerek; 
böylece bürokratik işlemler daha çoğal
tılmakta ve konut meselesi, iskân mese
lesi, gecekondu ıslah meselesi gibi, 775 
sayılı Yasanın kapsamında bulunan me
selelerin hiçbirine Hükümet çözüm ara
mamaktadır. 

Hepinize saygılarıimı sunarını. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın 
Uncu. 

(Sösyaldernokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Musa GÖkbel. 

'Buyurun Sayın Gökbel. 
SHP GRUBU ADINA MUSA GÖK

BEL (Muğla) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sosyaldetmokrait Halkçı Parti 
Grubu adına hepinizi saygıyla selamla
rını. 

775 Sayılı Gecekondu Kanununun Ba
zı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Karamam© ite Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dalir Ka
nun Hükmünde Kararname ve Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu'nun Aynı Ka
nunun 34 üncü Maddesinin Birinci Fık
rasının Değiştirilmesinle Dair Kanun Tek
lifi üzerlinde Sosyalidelrriokrat Halkçı Par

ti Grubunun görüşlerini aktarmak üzere 
huzurunuzday im. 

Sayın mildtvekilieri, 775 sayılı Ya
sayı görüşmeden önce, genel olarak, ge
cekondu olayına bir çerçeve içellisinde 
'bakmakta fayda var. 

ıGecfekondülar, 1950'li yılların sonun
dan bu yana ülkemiz yaşamının günde
minden hiç inmemiş; her yıl, her gün gide
rek artan bir sosyal prdblem olarak si
yasî gündemin hep en can alıcı konusu 
olarak bu Meclisi meşgul etmiştir; ancak, 
konunun bunca önemine rağmen, bugüne 
kadar, bir türlü, kesin çözüme ulaşılaima-
mış; gün ölimuş, gecekondu seçim mal
zemesi olmuş, insanlara umut verilmiş, 
umutları siömürülımüş; gün olmuş, poli
siye tedbirlerle yasaklar getirilmiş; gün ol
muş, gecekondu olgusu bir ticarî meta ol
muş; ancalk, bunoa olana rağmen, olay 
yine de çözülmemiş. Bir kısım insanlar, 
«çözdük» demiş; her geçen gün, çözüm
süzlüğü, yetersizliği yeniden ortaya çı
karmış. Bugün Mecliste bu konu konu-
şulmaktaiysa, bu da bir çözümsüzlüğün 
'Sonucudur. Konuyu «Kesin çözdük» di
yenler, gerçek çözüm yerine, öylesine dü
şünmeden, öylesine istismara açık ve öy
lesine palyatlitf çözümler getirmişler ki, 
getirdikleri her çözüm, zaman zaman ya
salarla, za'man zaman yasa hükmündeki 
kararnamelerle değiştirilmiş; bozmuşlar, 
olmamış, 'beğenmemişler, yeniden değiş-
tirim işler... 

Bu konuda ilk yasa 1963'te çıklmış. 
Gelişmelerin önü alınamadığı için 1966' 
da, 775 sayılı Yasa, gecekondu olayının 
çözümü için çıkarılmış. Bugüne kadar, bu 
konuya en doğru, yine 775 sayılı Yasa 
bakmış; ancak, 775 sayılı Yasayı geniş 
anlamda kullanma imkânı bir türlü doğ
mamıştır; Tüm çözümü içinde saklayan 
hu yasa içeriğindeki maddelerle ilgili ol-
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tmayan sebepler yüzünden, gecekondu ala
yı, kendi çözümsüzlüğünde kalmış. 

Sonra, (1984 yılırida) Birinci Özal Hü
kümeti, her konuda dldiuğu gibi, bu ko
nuda da «Olayı çözdük», diye, bir gece
de, önce 6785 sayılı İmar Yasasında deği
şiklik yapan 2981 sayılı Yasayı getirmiş; 
(bu ya'sa, mevziî imar planları yapmak 
şartıyla, mevcut gecekonduları yasallaş
tırmak g?bi bir almaç için çıkarılmakla bir
likte, uygulamada, tamamen aksi fclir so
nuç vermiştir. Hem eikönomik, ıhem de si
yasî istismara olağanüstü açık olduğu için, 
müracaat süresi olarak verilen altı aylık 
süre, yüzbinlerce yeni gecekondunun üre
tilmesini sağlamıştır. 

tBü kanun, uygulamada, salt büyük şe
hirlerde değil, İmar dışı, henüz işgale uğ
ramamış bütün kıyı kentlerinde, mantar 
biter gibi, gecekonduların çıkmasını sağ
lamıştır. Haltta bu yasa, bir yerde, geçen
lerde bir günlük gazetede yayımlanan, 
mesleklere göre rüşvet sıralamasındaki 
liste de görüldüğü gibi, belediyeleri rüş
vet sıralamasında birinci sıraya yükselt
mede başlıca etken de olmuştur. Bu çö
zümsüzlüğü görenler, 775 sayılı Yasanın 
Bazı Maddelerini Değiştiren 247 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameyi çıkardılar. 

247 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, yine, her zaman olduğu -gibi, ko
nuşmadan, tartışmadan, aceleye getirilen 
kararların her zaman uğradığı akıbete uğ
radı; üzerinden birkaç ay geçmeden, ye
ni bir değişiklik getiren 250 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname çıktı, öyle ya, 
sayısal çokluk elde olduğu sürece, kanun 
çıkarmakla şapka çıkarmanın arasında 
fark görmemenin doğal sonucu oldu. Bü
tün bunlar meseleyi çözmeye yaradı mı? 
Hayır. Bu defa, 2981 sayılı Yasanın üze
rinden iki yıl geçmeden, bu yasayı iptal 
eden 3290 sayılı Yasa 22.5.1986 tarihin
de yürürlüğe girdi. 
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Bugün getirilen değişiklikler de, yine, 
ne konuya kesin bir çözüm araımakta, ne 
gecekondu ihtiyacını ortadan kaldırmak
ta, ne de konut açığına bir çözüm ara
maktadır. 

Bu açıklamalarımdan da anlaşılacağı 
gibi, - gecekondu, aceleye getirilmiş pal-
yatif çözümlerle değil, gecekondu yapma
yı yasaklayan polisiye tedbirlerle hiç de
ğil - kentleşme ile ilgili sağlıklı politika
lar üretmedikçe, hızlı kentleşmenin doğal 
sionucu olan konut ihtiyacı, yüne bunun 
doğal sonucu olan olağanüstü rantlar yara
tan kentsel yapı alanlarının ticarî meta 
olmasının önüne geçiknedikçe, ucuz, ye
terli, planlı, kentlsel konut alanlan üretil
medikçe, gecekondu olayının önlenmesi 
mümkün değildir. Kentleşme ile ilgili cid
dî programlar, politikalar gelişüirmedik-
çe, sağlıklı sonuçlara varılmasını, bugün, 
yine mümkün görmemekteyiz. 

Öncelikle, kentsel arsa üretimi konu
sunda ciddî darboğazlar vardır. Merkezî 
idarede, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 
Toplu Konut İdaresi, Arsa Ofisi gibi ku
rumların kentsel arsa üretimindeki yet
kilerinin yanı sıra, yerel yönetimlerin 
kentsel arsa üretimindeki yetkilerinin açık 
hale getirilmesi, tartışmalardan, spekü
lasyonlardan arındınlmaisı gerekmekte
dir. 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 5656 
sayılı Yasada, kentsel arsa üretimiyle il
gili yetkiler netleştirilmelidir. Sağlıklı 
kentleşmenin, sağlıklı politikalara gerek-
slnkni vardır. Bunun ilk aidimi da, ticarî 
meta olarak görülmeyen, spekülasyona 
kapatılmış, kentsel arsa üretimidir. 

Ülkemizde, kentleşme alanında sağ
lıklı ısonuçların alındığı, yerel yönetimler
le kooperatiflerin elbirliği ile yürüttükleri 
çok başarılı projeler, uygulamalar vardır. 
Bu projeler, model olarak örnek alınabi
lir. Bu modelin desteklenmesi, aksayan 
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yönlerinin ıslahı gerekmektedir; ancak, 
bu ımotMin desteklenmesi konusunda ya
pılanlar yetersiz kalmaktadır. 

Topkı Konut idaresinin verdiği komut 
kreidilerinlin, konut maiyetleri içerisinde
ki payı günden güne amlmalkltadır. Sa
yın Bakan Adnan Kahveci'nin «Rolbin 
Höad Fonu» dediği, «Zenginden alıp fa
kire veriyoruz» dediği Toplu Konut Fo
nu, bugün, Sayın Bakanın dediği nokta
dan tamamen yaklaşmıştır; çünkü aylık 
ortalama gelir 100 bin lira olarak ger
çekleşen ülkemizde, mevcut tüm krediler
den sonra en az 250 bin liralık koope
ratif ödentisine muhatap olup konut sa
hibi olabilecek dar gelirliyi bulmak müm
kün değildir. Onun için, bugün toplu ko
nut kredileri, aylık geliri 750 bin ve da
ha yukarı olan kesimin yararlanabildiğiı 
bir ayrıcalıklar sistemi haline gelmiştir. 

Bu Hükümet, konut programını, bir 
sosyal politika olarak değil, bir para po
litikası olarak uygulamaktadır. Bugün, 
bir kişinin fondan alabileceği kredi, bina 
yapımında amacın gerçekleşmesine yet
mediği için, dar gelirli bu imkândan fay
dalanamazken, Toplu Konut Fonu kredi 
uygulamasında, bir kişi, değişik koope
ratifler eliyle birden çok bu krediyi kul
lanma imkânına sahip olabildiği için, bu
gün Toplu Konut Kredisi, dar gelirli
nin değil, varsılın kredi kaynağı haline 
gelmiştir. Ayrıca, fonda toplanan para
lar, ancak 1987 başvurularının bir bölü
müne yetmektedir. Bugün, Toplu Konut 
Fonundan kooperatiflerin kredi alabilme
leri - basında da manşet olmuş haberle
re inanırsak - ancak ilgililere açıktan öde
nen komisyonlarla mümkün olmaktadır. 
Buna inanmamak için de ortada hiçbir 
sebep yoktur. Bugün, fonda, yeni başvu
rulara verilebilecek herhangi bir malî güç 
kalmamıştır; bu da, konut kredi politi
kasının tamamen iflasıdır. 

Sayın milletvekilleri, 775 sayılı Yasa, 
bundan önce, gerek Meclisten geçen ya
salar yoluyla, gerekse kanun hükmünde 
kararnamelerle değiştirilirken, konunun 
üzerinde, ne hazırlayanlar ne de komis
yonlar gerektiği kadar ciddî konuşma ve 
tartışma ortamı bulamamışlardır; çünkü, 
gerek Genel Kurulumuzda, gerekse ko
misyonlarımızda, tartışma, eleştirme alış
kanlıkları giderek ortadan kalkmaktadır. 
Bunun doğal sonucu olarak, her çıkarı
lan yasayı tamamıyla değiştiren yeni ya
salara, yeni kararnamelere ihtiyaç duyul
maktadır. Bunun en canlı, en son ör
neğini, işte elimizdeki bu tasarı ve bu 
tasarının ilgili komisyonca Meclis Baş
kanlığına sunuluş metninde görmekteyiz. 

Bakınız, bu kanun tasarısında, Hü
kümet, 2 nci maddede aynen şunu söy
lüyor : «775 sayılı Gecekondu Kanunu
nun 14 üncü maddelerine göre Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı emrinde Tür
kiye Emlak Bankası nezdinde kurulmuş 
bulunan Fonun idaresi ile Fona ait bü
tün hak ve vecibeler Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı idaresine devredilmiştir.» 

Maddenin ne dediği açıktır. Bu ko
nuda daha önce kurulan iki fondaki biri
kimler, bundan sonra bu fona gelecek 
paralar Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığına devredilecektir. 

Peki, Hükümet bunu isterken, üyesi 
bulunduğum ilgili komisyonca Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan ve altında muhalefet şerhimin bu
lunduğu sunuş yazısında aynı madde na
sıl değerlendiriliyor?.. İzninizle bunu ko
misyonun sunuş yazısından izleyelim: 

«775 sayılı Kanuna göre. Emlak Kre
di Bankasında oluşturulan konutlarla il
gili fonların idaresini belediyelere devre
den - Hükümet, Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığına devrettiğini söylüyor; komis-
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yon, Meclis Başkanlığına sunuş yazısın
da belediyelere devredilen diyor - bu ka
nun hükmünde kararnamenin tümü üze
rinde yapılan müzakereler neticesi uy
gun mütalaa olunarak...» aynen benim
senmiştir.» 

Şimdi, Hükümet, teklifinde bu fonla
rın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığına 
devrini getirirken, komisyon ise, bunu be
lediyelere devrediyor diye ve uygun mü
talaa olarak bir üst yazıyla Meclise gön
deriyor. 

Beni bağışlayın sayın komisyon üyesi 
ve yetkili arkadaşlar; çünkü, ben aynı 
komisyonun üyesiyim; ancak, bunca pai-
yatif incelenmiş bir teklifin altına imza 
koymam tabiî ki mümkün değildir. Bu, 
önce Meclisi, sonra görevi ciddiye al
mamaktır. Bu, sorumsuzluğun ta kendi
sidir. Komisyon sözcüsü arkadaşım lüt
fen burada açıklasın : Komisyon, bu fon
ların - üst yazıda belirttiği gibi - beledi
yelere devrine mi uygun mütalaa ver
mekte, yoksa değişikliğin 2 nci maddesin
de yazıldığı gibi, Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığına mı uygun mütalaa ver
mektedir? 

Sayın milletvekilleri, 775 sayılı Yasa
nın 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
değişikliğini öneren Sayın Koyuncu, bu 
değişiklikle şunu amaçlamakta: 775 sa
yılı Kanun yoluyla hak sahibi olarak 
konut ve arsa sahibi olanlar, mevcut 
maddeye göre bu mülklerini yirmi yıl sa
tamamakta. îstenen değişiklik gerçekle
şirse, satamama süresi on yıla inmiş ola
cak. Yani, yasa yoluyla, yasanın taşıdığı 
özellikleri taşıyanların, yani konut alama
yanların, yani dar gelirlilerin, sahibi ol
dukları konutları satma yolundaki en
gel kaldırılmış olacak. 

Sayın Koyuncu, bu değişikliği neden 
istediğini, değişiklik önergesinin ekinde

ki gerekçede yazmış. Sayın Koyuncu, 775 
sayılı Yasanın amacını, önce - yanlış yo
rumlayarak- «vatandaşları konut sahibi 
yapmak olarak» tanımlıyor, önce, yasa
nın amacında birleşelim. Yasanın amacı
nı, 775 sayılı Kanunla ilgili teklifi Mec
lise sunanlar yazmış. Bu arkadaşımız şim
di aramızda. Her ne kadar, bu teklifi 
Meclise sunduğu zaman başka bir siyasî 
görüşün temsilcisi ise de, şimdi, kendin
ce geçerli sebepler yüzünden, o teklifi 
getiren Sayın Reşit Ülker, 775 sayılı Ya
sanın genel gerekçesinde ve 34 üncü mad
denin özel gerekçesinde aynen şunu söy
lüyor : 

«Bu yasanın amacı, dar gelirliye, evi 
almayana konut yapmaktır...» Vatandaş
lara değil arkadaşlar, dar gelirlilere, evi 
olmayanlara, konut alma ve yapma im
kânı olmayanlara ev sahibi olma imkânı
nı yaratabilmek için, Sayın Reşit Ülker, 
bu yasanın diğer maddelerinde, vakıflar 
dışındaki -ister belediyelerin, isterse dev
letin hüküm ve tasarrufu altındaki - arazi
lerin bedelsiz tahsisine, gerektiğinde, özel 
mülkiyette olanların istimlakine imkân ta
nımış; yetmemiş, bu alanların altyapısını 
belediyelerin yapmasını ve bu yolla yap
tıkları harcamaların bedelini hak sahip
lerinden almamayı bile öngörmüş; yet
memiş, bu yolla hak sahibi olanlara or
mandan ucuz kereste tahsisini bile ka
nun hükmü haline getirmiş. 

Çok haklı olarak, bunca devlet des
teği ile edinilen konutların ekonomik se
beplerle elden çıkarılmasını engellemek ve 
ticarî meta olmasının önüne geçmek için, 
hem gerekçeye, hem de yasaya, bu arsa 
ve konutların ticarî meta olamayacağım 
koymuş; yetmemiş, bu yolla örtülü yola 
başvuracaklara cezaî uygulamalar iste
miş. Bu da yetmemiş, birinci fıkrasında 
değişikliği istenen 34 üncü maddenin di-
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ger fıkralarına baktığımızda, bu arsa ve 
konutların dar gelirlilerde kalmasını sağ
lamak için; bazı ekonomik nedenlerle sa
tışa ve elden çıkmaya muhatap olmaması 
için engelleyici hükümler koymuş. Bu 
engelleyici hükümlerin ne olduğuna ba
kalım : Bu 34 üncü maddenin değişiklik 
istenmeyen diğer bölümü: 

1. Bu yolla elde edilen haklar devir 
ve temlik olunamaz. 

2. Rehin ve diğer aynî haklarla tak
yit edilemez. 

3. Satış vaadi sözleşmesine konu edi
lemez. 

4. Taksim ve satış yoluyla şûyuun gi
derilmesi talebine konu olamaz. 

5. Herhangi bir borçtan dolayı - bu, 
isterse kamu alacağı olsun - haczedilemez 
ve işgal olunamaz. 

Sayın milletvekilleri, bugün, bu yolla 
hak sahibine ulaşan arsalar, konutlar, ola
ğanüstü rantların ve spekülasyonların ara
cı ve muhatabıdır. Bu satışa yol açan bu 
değişikliği kabul ettiğimiz takdirde, ya
sanın amacının dışına çıkmış, dar gelirli
nin elindeki konutların değişik ekonomik 
sebeplerle ellerinden çıkmasına imkân. 
tanınmış olacaktır. Oysa, yasa, devlet gü
cüyle, imkânsızı konut sahibi yapmak 
için, elindeki arsayı ve bu imkânı (yap
tırım gücünü) kullanarak, konut sahibi 
olma yollarını açarken, bunu, gerçek ih
tiyaç sahibinde kalmasının tedbirleriyle 
birlikte alınıştır. Bu yol, toplumsal sağlı
ğımızın temel unsurlarından ayrı bir gü
venlik unsuru kabul edilen ev sahibi ol
maktan, evsiz kalmaya geçişin bir yoludur. 
Bu yolla, mülkiyetin geniş tabana yayıl
masının önüne geçilmektedir. Mülkiyetin, 
varlıklıda toplanmasının bir yoludur bu. 
Sosyal devlet olmanın yolu, refahın ve 
mülkiyetin yayılmasından geçer. Onun 
için, Sosyaldemokrat Halkçı parti olarak, 

bu değişikliğe oy vermemiz mümkün de
ğildir. 

Sayın Genel Kurulun bilgilerine say
gıyla arz olunur. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, teşekkür 
ederim. 

Anavatan Grubu adına, Sayın Musta
fa Hikmet Çelebi; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTA
FA HİKMET ÇELEBİ (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde
ğer üyeleri; Anavatan Grubu adına, siz
leri saygıyla selamlarım. 

Anavatan Partisi iktidara geldiği 1983 
yılından bu yana, uygulamasında zor
luklar bulunan yasaların bazı maddele
rini değiştirerek, Türk Milletinin ve Dev
letinin yüce menfaatları için yeniden ha
zırladığı birçok kanun tasarı ve teklif
lerini Yüce Meclisin takdir ve tasvip
lerine arz ederek, bu kanunların çıkma
sını sağlamıştır. Bugün, 30.7.1966 tari
hinde yürürlüğe giren, yirmiiki seneden 
beri, belediyeler ve mülga imar ve İskân 
Bakanlığı ile müşterek yürütülen 775 sa
yılı Kanunda yapılan değişiklikler, yine, 
takdir ve tasviplerinize arz olunmakta
dır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Anavatan 
Partisi, gecekondu sorununa çok sıcak 
bir yaklaşım göstermiştir. Gecekonduda 
yaşayan vatandaşlarımızı, daha sağlam 
yapıya sahip bir yuvaya kavuşturmak 
için tapu sahibi yapmıştır ve yapmak
tadır. Bu tasarıyla yapacağı değişiklik 
ile tutumunu devam ettirmektedir. Gece
kondu Kanununa göre hak sahibi ol
muş, bu konutlarda yaşayan vatandaş
larımız, bu değişiklikleri yıllardan beri 
ısrarla beklemektedirler. Gecekonducula
rın istedikleri, bu yasa değişikliği' mey-
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dana geldiği zaman gerçekleşmiş olacak
tır. 

Sözkonusu kanunun tüm maddeleri, 
ayrı ayrı incelendiğinde, öngörülen esas 
görevin belediyelere ait olduğu, ilgili. ba
kanlığın ise, düzenleyici, yönlendirici ve 
denetleyici yetkilere sahip olduğu görül
mektedir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri, adıgeçen kanunun uygulanmasın
da, zaman zaman, ilgili bakanlığın, bu 
yetkilerini müdahaleci bir tutuma girerek 
yürüttüğü de görülmüştür. 

775 sayılı Gecekondu Kanunuyla il
gili bulunan; belediyelerce gecekondu ön
leme bölgesi olarak belirlenen yerlerin 
onaylanması, bu alanların kamulaştırıl
ması için, ilgili belediyeye yetki veril
mesi, bu bölgede yapılacak her türlü ha
rita alımı, imar planı ve parselasyon pla
nı yapımı, altyapı ve üstyapı tesislerine 
ait projelerin tasdiki, bütün bu bölgeler
de yapılacak arsa ve konut dağıtımla
rında başvuranların hak sahipliği durum
larının tasdiki, bölgede tespit edilmiş bu
lunan arsa emsal bedelinin onaylanması 
gibi, uygulama ile ilgili bazı iş ve işlem
ler ve bütün bu işlemlerin Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığının vesayetine tabi tu
tulması, bürokrasiyi artırıcı niteliktedir. 
Bu işlemlerin sonuçlandırılması da, ya
zışmalar nedeniyle zaman kaybına sebep 
olmaktadır. Zaman kaybının önlenmesi 
için, bu iş ve işlemlerin belediyeler eliy
le yürütülmesi, vatandaşa hizmet bakı
mından büyük kolaylık sağlayabileceği 
gibi, gerek zaman yönünden, gerek eko
nomik yönden tasarruf sağlayacaktır. 

Diğer taraftan, 3194 sayılı Kanunla, 
belediyelere imar konusunda tüm yetkiler 
verilmişken, 775 sayılı Gecekondu Kanu
nuna ilişkin yetkilerin, bakanlık uhdesin
de kalması da yanlış bir uygulama ola

caktır. Bu sebeple, 775 sayılı Kanuna ait 
uygulamaların belediyeler tarafından yü
rütülmesi, yerinde ve zamanında alınmış 
bir karar olacaktır. Zira, 247 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname hükümlerine 
göre, uygulamalar belediyeler tarafından 
yürütülmekte ve bugüne kadar da hiç
bir aksaklık görülmemektedir. Ancak, 
Gecekondu Kanunu gereği, bakanlığın 
bilfiil başlattığı ve halen devam eden ve 
yarım kalmış işlerle ilgili işlemleri sonuç
landırmak için, 9.9.1985 tarihinde yürür
lüğe giren, 250 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle, bakanlığın üç yıl sü
reyle bazı yetkileri kullanmaya devam 
etmesi öngörülmüştü, öngörülen bu sü
renin iki yılının geride kaldığı dikkate 
alınırsa, bu işlerin tümüyle bitirilmesi için 
üç yıllık sürenin, beş yıla çıkarılması 
da grubumuzca uygun mütalaa edilmek
tedir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; burada görüleceği üzere, kanunun 
hiçbir maddesi iptal edilmiş değildir; an
cak, bazı yetkiler belediyelere devredil
mektedir. 

Diğer bir husus da, Gecekondu Ka
nunu gereği, dar gelirli ve konutsuz va
tandaşlara tahsis edilen arsa ve konut
lar İçin, kanunun yürürlüğ'e girdiği ta
rihten 1984 yılma kadar, maliyet bedeli 
üzerinden borçlandırma yapılmaktaydı; 
ancak, 1984 yılında kanunun 26 ncı mad
desi değiştirilerek, (3016 sayılı Kanun ge
reğince) arsa ve konutlar, emsal bedel 
üzerinden tahsis edilmeye başlanmıştır 
ve hak sahipleri bu bedel üzerinden borç
landırılmıştır. 

Bu durumda, kanunun 34 üncü mad
desiyle öngörülen yirmi yıllık takyit hü
kümlerinin de gözden geçirilmesi gerek
mektedir; çünkü, bundan sonra vatan
daş, maEyet bedeline göre değil, emsal 
bedele göre alım yapmaktadır. 
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Bugün için emsal bedel uygulaması 
yapıldığına göre ve borçlandırılan bu be
dellerin çabuk dönmesi göz önüne alına
rak, yirmi yıl süreyle takyit hükümlerinin 
aynen muhafaza edilmesi, kanunun uy
gulanmasında birçok sorunlar yaratmak
ta ve adil olmamaktadır. 

Gecekondu Kanunu gereği arsa veya 
konut tahsis edilmiş bir vatandaş, 34 ün
cü maddede sayılan istisnalar dışında, bu 
malını, bedelinin tamamını ödese dahi sa
tamamaktadır; bu da mülkiyet hakkını 
zedelemektedir; ancak, mutlaka satması 
gerekiyor ise, vatandaş bu konuda gayri 
resmî işlemlere başvurarak satış yapmak
ta, bu da, birçok kişi arasında yeni sür
tüşmelerin meydana çıkmasına sebep ol
maktadır. 

Bu tür işlemler göz önünde bulundu
rularak, 26.5.1987 tarihinde yürürlüğe gi
ren 3366 sayılı Kanunla, bu tür gayri res
mî satışlar için bir defaya mahsus ol
mak üzere, birçok vatandaşın sorunları
nın çözümlenmesi amaçlanmış ve tatbi
katı da yapılmaktadır. Kaldı ki, Gecekon
du Kanununun 34 üncü maddesi de tü
müyle kaldırılmamaktadır; ancak, borcun 
tamamının ödenmesi halinde satış yapma 
imkânı tanınmasına ilişkin bir ek hüküm 
getirilerek, yasal olmayan yollardan satış 
yapılmasının engellenmesinin doğru ola
cağı kanaatindeyiz. 

Bugün, kanayan bir yara halinde olan 
bu önemli problemleri çözmek için bu 
yasa değişikliğine yürekten inandığımızı 
ve bu tasarıya Anavatan Partisi Grubu 
olarak müspet oy vereceğimizi arz eder, 
Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çelebi. 

'BAYINDIRLIK, UMAR, ULAŞTIR
MA VE TURİZM KOMİSYONU 

BAŞKANVKKİLl HAYRETTİN EL
MAS (lilstanlbuıl) — Sayın Başkan, ko
misyon adına söz istiyorum efendim. 

(BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTUR-
MA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKİLİ HAYRETTİN ELMAS 
(İstanlbul) — Sayın Başkan, değeri mill-
leUvekiillerıi, sözlerimin başında, hepinizi 
saygı ile selam'llarım. 

Ben, komisyon adına söz almayacak
tım-; çünikü bu bir tasarı değil, hükümet 
tarafından lüzumuna binaen çıkarılmış 
ıbir kararnamenin kanunlaşması şeklintdıe 
Yüce Meclise ıgelen bir teklif. Sanıyorum 
ki, Sayın Balkanım, biraz sonra bu ko
nuda ilgili arkadaşlara gereklli cevapları 
verecektir; ancak, benim üzüntüm şu ol
du: Her iki mulhalleifet pariisiriden de ko
misyonumuza mensup olan arkadaşları
mız kanun teklifi hakkında konuşurlar
ken, komisyondaki çalışmaları çarpıta
rak burada görüşlerini açıkladılar; ben o 
ibakımdan slöz allidım; ama sanıyorum ki, 
ıhJer ilki arikadaşıım da yeni devrede geldi
ler ve ilk defa bir kanunun görüşülmesi 
sırasında sıöz allıyorlar. Muhalefet yap
mak, meseleleri, inanmadığı için, çarpı
tarak ısıöyfemelk değld'ir; doğruyu söyle -
melk ıgerekir sanıyorum. Çünkü, Doğru 
Yal Parttıüsine mensup arkadaşımız Saıyın 
Uncu, <4Bu kanunla illğiü bütün yetkile
rini Hükümet Kamu Ortaklığı Kurulu
şuna veriyor» diyor. Hallbuki, kanarna-
ımenin çılkmasının sebebi, 3194 sayılı 
İmar Kanunuyla, bütün imar uygulama 
ye İlkleri mahalline veridiği için, bele
diyelere veridiği İçin, -bu kararname ile, 
775 sayılı Kanundaki Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının uygulaması gereken 
meselelerin de mahallinde, belediyelerde 
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ıhaliledill'mesi hükmü gettiırillmişitir. 775 sa
yılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğin
ce Bakanlık emrinde bulunan fonun ida
resi .ile, fona ait hak ve vecibeler, Kamu 
Ortaklığı Kuruluşuna aktarılmakta ve 
Kamu Ortaklığı Kuruluşunun, belediye
lere, yapacakları ieraajllannda kredi ver
mesi esası getirilmektedir. 

Bu kanunun özeliği, kararnamenin 
kanuna çevrilişindeki özlellik şudur : İki 
tane fon vardır. Fonun birincisi, 775 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesine göre, za
ten belediyelerin emrinde; ancak, birinci 
kararnameyle, sehven, tekrar Kamu Or
taklığı Kuruluşuna verildiği şeklinde dü
şünüldüğü için, 250 sayılı Kararnamey
le düzelıtilımiış. Yani, 12 noi maddedeki 
fon, zaten belediyelerin emrindeki fon
dur. Kaynaklan, belediyelere sağlanan 
'kaynaklardır ve 'belediyeler uygulamakta
dır. Mesele düzeltilım'işıtir. 

Kanunun 14 üncü maddesine göre te
sis edilen fon ise, Bakanlık emrinden, 
doğrudan ıdoğruya Kamu Ortaklığı Ku
ruluşuna veriılmekte olup, uygulamada, 
Kamu Ortaklığı Kuruluşu kullanılacak
tır. 

Meselede anlaşılmayan bir taraf yok
tur. «Komisyon anlamadan imzalamış
tır» gibi bir itham çok yanlışltır. 

Yüce Meclise .saygılar sunarım. 
•(ANAP sıralarından alkışlar) 

ıBA'ŞKlAN — Teşekkür ederim Sayım 
Elmas. 

Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından alkış
lar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; ANAP iktidarı, 
«Biz, iş ıbilen insanlarız, iş bitken insan
larız» diye her zaman övünür ve bizim 
karşımıza iki üç maddelik kanun tasarı 
ve teklifleriyle çıkarlar. Eğer, iş .bilirlik, 

iş bibiricilik buysa, kendilerinin de bu 
iş 'bilirdik ve iş ibiltiricirik vasıflarıyla 
neyi kastetietiiklerini gayet iyi anlıyo
ruz. Bakınız, geçen gün idarî yargı
lamayla illgili bir madde geldi, şimdi, 
imar mevzuatıyla ve gecekondu Kanu
nuyla i'ıgilıi iki madde geliyor. Zaten, be
nim ANAP iktidarına koyduğum teşhis 
şu arkadaşlar: Bunlar demagoji yapıyor
lar; ne iş bilirler, ne iş (bitirirler. 

Bakın, gatrdilkleri kanun tasarısının 
igenel gerekçesini olkuyalım: «Hükümetin 
reonganizasyon çalışmaları sonucu, îimar 
ve İskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakan
lığının birleşıtiril'mesi üzerine Mesken Ge
nel Müdürlüğü kaldırılarak bu Genel 
Müdürlüğün görevlerinden büyük bir 
'bölümü belediyelere deıvredillmişftir.» Açı
yoruz 1 inci maddeyi, orada deniyor ki: 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığına ait olan 
yetkiler belediyelere verilımilşıtir. Yani, 
genel gerekçesiyle maddesi çelişmekte
dir. 

İkincisi: Yine genel gerekçenin son
dan ikinci paragrafını okuyorum : «Bu
nun yanında konutlarla İlgili fonların 
kullanımında bütünlük sağlamak, farklı 
uygulamaları önlemek amacıyla Gece
kondu Kanunu ile kurulmuş olan iki fo
nun ildaresi Başbakanlık Toplu Ktonult ve 
Kamu Ortaklığı Başkanlığına devredi'l-
mekıtddir» dıiyor; arkasından da (son pa
ragrafta) «Böylece imar konusundaki 
yetki ve görevlerin tamamı mahallî ida-
ırelere devredilerek, bürokratik istemler 
asgarîye indirilmektedir» diyor. 

Arkadaşlar, siz .bunlar arasında bir 
ahenk göldünüz mü? Balkın, bir kısım 
yatkileri Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Başkanlığına devrediyor; buna rağ
men, biz büyük yetkileri mahallî idare
lere verdik diyor. 

Sonra, diyor ki : «İmar konusundaki 
yetkiler...» Arkadaşlar, bunun imanla ifl-
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gisi yok ki; 775 sayılı Kanunun aldı şu : 
775 saıyılı Gecekondu Kanunu ve 2 nci 
maddesinde aynen şunu diyor: «Bu ka
nunda sözü geçen (gecekondu) deyimi 
ile, imar ve yapı işlerini düzenleyen mev
zuata ve genel hükümlere bağlı kalın
maksızın, kendisine ait olmayan arazi ve 
arsaTar üzerinde, sahibinin rızası alın
madan yapılan izinsiz yapılar kastedil
mek tedir» Yani, görüyorsunuz ki, ge
rekçede ifald^ edilen konu iie kanunun 
maddeleri birbirine uymamaktadır. 

iBu itibarla, ben, özellikle Sayın Hü
kümetten, hunldan sonra buraya kanun 
tasarılarını getirdiği zaman ciddî bir ça
lışma yapmasını ve kanunların madde
leri ile gerekçesi arasında bir ahenk kur
masını istiyorum. Yani, bir ciddî hükü
mete yakışan nedir? Kanunun büitün 
fonksiyonunun, uygulamada bütün tered
dütleri yok edecek nitelik ve derecede 
ibunu inceleyip, Genel Kurulun karşısı
na getirmesidir.. 

Arkadaşlar, komisyon, tasarıda aca
yip birtakım değişiklikler yapmış. Kanu
nun 1 inci maddesinde, «775 sayılı Ge
cekondu Kanununda Bayındırlık ve İs
kân Baknalığınım saihiip olduğu bütün 
yetkiler (belediyelere devredilmiştir» di
yor, 2 nci maddesinde buna bir istisna 
(getirerek, «Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonu İdaresine ait olduğunu» be
lirtiyor. Arkasından da bir fıkra ilave 
eitmişler: «775 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine göre kurullması öngörülen fon
ların idaresi ille bu fonlara ait her türlü 
ıhalk ve vecibeler ilgili belediyelere dev-
redilimişjtlr. Belediyeler ıbu hak, yeltki ve 
görevleri yetkili organları eliyle kulla
nırlar.» 

775 sayılı Kanunda bu fontların kul
lanılması için İmar ve İskân Bakanlığın
dan izin alınacağı belirtilmiş. 1 indi mad

dede siz zaten bu yetkiyi İmar İskân Ba
kanlığından altmışsınız, belediyelere ver
mişsiniz. O zaman, 2 nci maddeye ek
lediğiniz bu fıkranın anlamı ne? Bunları 
anlamak mümkün değil. Herhalde, ken
dileri çıkarlar, burada izlah ederler. 

(Bunlar, kanunun üzerinde, yapltığum 
teknik açıklamalarla ilgili. 

Arkadaşlar, ben bazen, yukarıda ba
zı komisyon itaptlanltıllarına kaıtılıyorum, 
'bakıyorum ki, ANAP Gruibuna mensup 
arkadaşlarımız, özelikle söylediğimiz hak
lı şeyleri nazara almıyorlar. Bakın, Ge
nel Kurulda kanunun tümü ve maddeleri 
üzerinde bizim yapacağımız konuşmalar 
çok sınırlı. Birtakım kanunların bu Mec
listen yanlış çıkması, hele hele maddî 
hatalarla çıkması, affedilmez bir hata
dır. Biliyorsunuz, bizim bir senato ka
nadımız da olmadığı için, Yüce Meclisin 
çıkardığı kanunlar kesindir. O itibarla, 
'bunların üzerinde ciddî duralım. Bizim 
Iburada amacınnz, size söylemektir; ama 
değerlendirmesi size aittir. 

'Değerli arkadaşlar, belediyelere yet
kileri devrediyoruz; ama belediyeler ne 
yapıyor? Balkın, sizler de gazetelerden ta
kip ettiniz. Bugün iktidar partisine' men-

, sup belediye başkanlarımın yaptıkları hır
sızlıklar ayyuka çıktı. Nice yeşil alanla
rı, nice belediyelere ait olan alanları, ge-
ıtirdiıler, özel planllar düzenleyerek kendi 
adamlarına sattılar, rüşvetler aldılar; 
iböylece ne ettiler? Belediyelere verillmiş 
olan ıbu hakları isltilsmar ettiler. O halde, 
larkadaşlıar, biz belediyelere tbintakım yet-
kiler verirken .bunun da genel ilkelerini 
'koymak zorundayız. 

Bugün, 775 sayılı Kanun kapsamın
da kalan taşınmazların dağıtılmasında 
yapılacak büyük hatalar, büyük suiisti
maller varıdır; çünkü belediyeler bu ka
nunu kullanmak suretiyle, kendisine ra-
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kip dan insanların mallarına haksız ola
rak el koyabilirler. O halde, belediye baş
kanı isiter iktidar partisine mensup olsun, 
isiter muhalefet partisine mensup olsun, 
her an bu suiistimali yapma yetkisine 
sahiptir. O hailde, bunun genel ilkelerini.. 

ALÎ TALİP ÖZDBMÎR (Konya) — 
Sayım Balkan... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ne 
diyorsun 'beyefendi? Gel burada konuş. 

BAŞKAN — Lütfen sözünü kesme
yiniz. 

ALÎ TALİP ÖZDEMÎR (Konya) — 
Sayın Başkan, /burada bulunmayan be
lediye baişkanîarı için «hırsız» diyor, lüt
fen sözünü ,geri alsın. 

[BAŞKAN — Lütfen sözünü kesme
yiniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Hır-
ısızlıManyla malul belediye başkanlarını
zı kendiniz görevden aldınız. 

'BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen ta
sarı üzerinde konuşunuz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, tasarıyla ilgili... 

Sayın arkadaşlar, eğer memlekette 
düzeni, kanun .hâkimiyetini istiyorsanız; 
eğer keyfîîiği, eğer rüşvetçi isltemiyorsa-
nız, bunları çıkaracağımız kanunlarla da
ha kaynakta önlememiz lazımdır. Eğer 
biz, burada çıkaracağımız kanunlarla ida
relere hırsızlık yapma imkânını tanırsak, 
sili istimali yapma imkânını tanırsak;, el-
bdtte ki, o insanlar da o haklarını, o sa
hip oldukları yetkileri kullanır; çünkü, 
insanlar... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Hır
sızlık, halk mıdır? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim?.. 

IBAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko-
nuşmayalıım lütfen. 

KAMiER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, onu artık sizin belediye başkanları 
iyi değerlendiriyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın arkadaşlar, simidi, 2981 sayılı İmar 
Affı Kanunu çıktı, 3*194 sayılı İmar Ya
sası çikltı ve bu yasalar çıktığı zaman, 
gecekondularla ilgili birtakım af hüküm
lerini getirdiler. Şimdi, sayın hükümete 
soruyorum : 

•>1. Gerek 2981 sayılı Kanun, gerek
se 3194 sayılı Kanun gereğince imar af
fından yararlanmak için, gecekondusu
nu imar affı şüimullüne sokmak için, Ba
yındırlık ve îskân Bakanlığına müraca
at eden kaç kişi vardır? 

2. IBu müracaatların kaçı sonuçlan-
ıdırılımiışjtur? Her zaman çıkarsınız, gece
kondulara tapu vermenin şampiyonluğu
nu yaparsınız, kaç tane vatandaşa tapu 
verdiniz, lütfen çıkıp bunu buradan söy
leyin, 

Vatandaşın karşısına çıkııp, böyle bir
takımı göz boyayıcı beyanlarda bulun
mayın arkadaşlar. Siz hiçbir şey yap
madınız, insanları bir çıkmazın içine sü-
rükHedimiz, devletin malıyla hovardalık 
yapmaya'çalıştınız. 

Bunlar arkadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen ya
ralayıcı sözler kullanmaktan vazgeçelim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, hayır... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Ha
karet ediyor; yaralayıcı söz değil, haka
ret ediyor. 

BAŞKAN — Sözlerimizi dikkatli se
çelim lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, ben o anlamda demiyorum. Efen
dim, hakaret ötmiyorum; bunun hakaret
le illgisi yok. 
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Sizin zaten inatçı bir tavrınız var. Bu 
inatçı tavrınızı terk ederseniz, söyledi
ğimiz sözleri gerçek anlamıyla anlarsa
nız, bunlar hakareitamiz sözler değil, 
ibunlar sizin uygulamalarınızın Türkçe.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayı
nız lütfen.. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Senin 
ölçülerine göre hakaret değil. 

ıBAŞKAN — Sayın Genç, karşılıklı 
konuşmayın. 

KAMER GENÇ .{Devamla) — Ben 
onu hakaret kalbull etmiyorum, ben Mec
lis kürsüsünde hakareltUi konuşimam. 

ıBAŞKAN — Sayın Genç, karşılılklı 
konuşmayın. 

Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibin 
sözünü 'kesmeydim, bitirsin, zamanı dol-
raa'k üzeredir. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben kürsüye çıktığım zaman, 
ANAP'Mar, benim, kendi birtakım açık
larını bildiğilm için, bunları... 

ıBAŞKAN — Zamanınız dolmak üze
redir Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — ... bu-
raida dile (getirmemi önlemek için devam
lı ıbana söz atıyorlar. Siz ne kadar söz 
atarsanız, ben de dalha sizlin üzerinize 
gideceğim. En iyisi, uslu uislu oturun, 
ıbeni dinleyin... (ANAP sıralarından gü
lüşmeler) 

ıBAŞKAN — Sayın Genç, toparla
yın lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, arlkaldaşlar bana müdahale 
ediyorlar; beş dakikam müdahale ile 
geçti, getirelim tutanakları inceleyelim. 

İBAŞKAN — Hayır, beş dakika de
ğil müsaadenizle. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Onun 
için, lütfen sussunlar. 

Sayın arkadaşlar, 2981 ve 3194 sayılı 
(kanunlara ,göre, tespilt edilen halk sahip
liği ımiktan, verilen tapu milkltarı ve ya
pılan müracaat sayısının burada özelik
le belirtilımesini istiyoruz. 

Kamu Ortaklığı Ponu meselesine ge
lince, arkadaşlar : Bu kanunda, Bayın
dırlık İskân Bakanlığına ait olan yetki
leri niye 'belediyelere devrelimiyorsunuz? 
Onu da devredin o zaman; ama bunu 
ibir siyasî çıkar vasıtası olarak kullanı-
yonsunuz, 

'Ben geçen gün sayın Bayındırlık ts-
Ikân Bakanlığına giitltim; bizim belediye
lere, Akaryakıt Fonundan yardım talep 
öbtiim. O anda Kayseri Milletvekili de 
Özel Kalem Müdürlüğünde bekliyordu 
Kayseri Belediyesine Akaryakıt Fonun
dan 200 milyon lira verdiler; bizim mu-
Ihalelfet partili belediye başkanıma ise, 10 
milyon lira gibi büyük bir lütufta bu
lundular. 

Değerli arkadaşlar, siz iktidar olabi
lirisiniz; ama devletin malı, sizin malınız 
değildir. Devletin malını, Türkiye Cum
huriyetinin Anayasa ilkeleri, kanunları
nın ilkeleri içerisinde kullanmak zorun
dasınız. Eğer, siz siyasî ihtirasılarınız, si
yasî emelleriniz ve siyasî gayeleriniz uğ
runa devlet mallarını kullanırsanız, o za
man sizin yaptığınız ne olur, bilir misi
niz? O zaman, sizin yaptığınız, tamamen 
adam kayırıcılık ve rüşvet olur. Yani, 
Ibelirli yöredeki insanların... 

'BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu; lütfen bitiriniz. 

KAMER GE'NÇ (Devamla) — Sö
zlümü bağlıyorum Sayın Başkan, bir da
kika efendim. 

O halde, siz, devletin suiistimallerden, 
rüşvetlerden arınması için, uzun zaman
dan beri bu memleketi yönetenlerin ti
tizlikle koyduğu kaideleri, kuralıları, esas-
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lan bir tarafa iterek, bu devleti, kendi 
siyasî emellerinize vasıta kılacak kural
larla idare edemezisiniz. Betiğiniz takdir
de, işte biz de burada bunları sizin kar-
şınızlda konuştuğumuz zaman, kendinize 
ha'karet kaibul edersiniz. Eğer hakarettten 
(kaçınmak istiyorsanız, eğer hakarettir di
ye bizlerin konuşmasını isitemiyorisanız, 
o zaman, fonlar idaresinden vazgeçip, 
'belirti harcatmaları, Mulhase-bei Umumi
ye Kanunu, Aritırma Efcsittıme ve İhale 
Kanunu ve bunun gibi, Türkiye Cuım-
huriyötinin temel nitel'Mi kanunları çer-
çavesinde yapınız; o zaman biz de çıkıp 
ıburaida bu sözlerli sarf etmeyelim. 

Saygılar sunarım. (SOP sıralarından 
a'llkiışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstan
bul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — BaymdırMc ve İskân 
Bakanı Sayın Giray, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarımdan. alkışlar) 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY .(İstanbul!) — 
Sayın Başkan, sayın ımii'letvekileriı, de-
m'nden beri konuşan arkadaşlarımızı 
d'nı'edirn; aslında, bir bardalk suda fırtı
na koparıyoruz. Bir sürü lafı arfka arkaya 
sıralamak gayet kolaydır; mühim olan 
doğru ve sonuç alıcı .işler yapabümek-
tû\ 

Sözi'ıerime başlamadan evvel, Sayın 
Kamer Genc'in burada, «Kayseri Bef.edi-
yes'ne şu kadar, Tunceli Belediyesine bu 
kadar, muhal'f olduğu İçin...» tarzındaki 
laf arını, benim önümde deftere bakarak, 
üstelik kendisinin de kabul ettiği şekilde 
bu arada tavzih etmeme, daha doğrusu 
tashih etmeme müsaade edin; çünıkü laf 
yanlış söy'enımiştir. Kendisi buradadır, 
yammda o!lan belediye başkanları dia ica-
b.mda gelirliler. Of.ayı tahrif etmiştir. 

2 . 3 . 1988 O : 1 

TALAT SARGIN (Takat) — Yapar 
yapar. 

IBAYINDIHLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamda) 
— 'Mesele şudur : Sayın Kamer Genç, 
yanında ilki belediye haşkanıyla beraber 
geldiler, on'ardan evvel ide Kayseri Mil-
letveki'ıimi'z İrfan Bey vardı. Bu iddiayı, 
adı geçen Kayseri Mil:!etveki,l''ımıizin ağ
zından odadan çıkanken duyduğunu söy
leyerek bana ifade ettil'er. Ben ne yap
tım Sayın Kamer Genç? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şimdıi 
sataşma var iişte. 

IBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamda) 
— 1987 yılımda, Tunceli ve Kayseri be
lediyelerinin her birline, tek telk (kaçar pa
ra ödenmiş olduğunu size gösterdiimı, gör
dünüz ve arada bir fark olmadığını da 
iksnd'n'z gördünüz. O 1010 milyon mese
lesinde ban dedim kiı : Onu ben beledliye-
ye vermiyorum', ben onu Karayollarına 
veriyorum ve belediyeler arasındaki şehir 
dışı Kayseri - Enkilet yolunu yaptırıyo
rum. 

Öyle mi? (ANAP sıralarımdan aüıkış-
i'ar) 

IKAMER GENÇ (Tunceli) — Ben 
şimdi ona... 

IBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
—• Evet. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, a''ıkış!ar) 

Aynı şefoilde Tunceli'de de, aynı şekil
de başika iilüerimizde .de yaptırdığımız 
yollar vardır; evet. Onların hesabı gayet 
açık ve Ikendi'ıniz de gördünüz, bilgisayar
dan ç'km'ş vaziyette karşınızda idi. özür 
de diUedimrz; evet. (ANAP sırailanndam all-
kışüar) 

Şimdi, çak ımııhterem arkadaşlarım, 
ıkanun çıkarmak, burada münakaşalar 
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yapmak, gayet tabiî, bu Meclisin görevi
dir. önem'ıi olan şudur : Balkınız 775 sa
yılı Gecekondu Kanununun kapsamı, ta
rifi', atmacı nedir? 

«Madde 1. — (Mevcut gecekonduların 
ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapı
mımın önlenmesi ve bu amaçlarla alınma
sı, gereken tedbirler hakkında bu kanun 
hükümleri uygulanıır.» 

Kanun, 1966 yılının 7 nei ayında bu 
amaç'a çıkarıümış. Ne o'ımuş? 1966 yıllının 
7 ncıi ayında Türkiye'de 20 bin tane ge
cekondu var idiyse, bugün bakıyoruz ki, 
Türkiye'de 300 bin tane 400 bin tane ge
cekondu olmuş. Bu kanunu çıkardık; ön
leyecektik, ıslah edecektik, tasfiye ede
cektik; bol bol laf ettik; ama tatbikatta 
görüyoruz ki, kanun gecekondu yapımı
nı önleyeceği yerde -ortada biır şey yofc-
aksine olarak 10 kat, 20 kat gecekondu 
şayianda artma var. 

ALAETTİN KURT ((Kocaeli!) — Sa-
ınuroî b;ır itiraf. 

IBÂYINDIRLTK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— (Evet, 1966'dan 1984'e gelinceye kadar -
ki duruım budur, ttıirıaf tarzında vasıflan-
dırılımasından ziyade, «gözlem» deme
niz lazım sayın milletvekili. 

ALAEıTTlN KURT {IKocael'i) — İti
raf? 

IBAYINDJRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Gözlemdir! 

iBu fonun kaynakları! ne?.. Bütçe. Eğer, 
bütçeden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
hesabına Emi'ak Kredi Bankasına para 
yatışırsanız, bu fonun kaynağı oluyor. 
Bütçeden para yatmmarnışsanız, kanunda 
istediğimiz kadar laf ©din... Ortada bir 
şey yok ve kanunun amaçladığının tam 
tersine hızlı bir gidiş var. Ne o'ımuş, ona 
bakın : Bu kanunla, 1966'dan 1987 yılı 

sonuna kadar, önce İmar ve İskân Ba
kanlığı sonra dört yılı da Bayındırliık ve 
İskân Bakanlığı olmak üzere, topl'.aım 18 
h'n tane ev yapmış. Bu 18 bin evin, 6 330 
tanesi 1985, 1986 ve 19'87 yıllarında bi
tir itaiştir. Yani, 3 yitöıaı 6 300 küsur, 19 
yılda ise 1,2 bine yakın ev yapılmış; neti
cede 18 b'n ev. Başka şekilde yapılmış 
evler de var -toplamlı 33 bin- onlar şa
hıslara arsalar verilerek, kredi verilerek, 
«Kendi evini yapana yardım» usuCüyle ya-
pi'mış. Onlarla beraber hepsi 33 biin ev. 
'Bütün gürültü bu. Türkiye'nin sanki: gece
kondu problemi bu 313 bin evi yapınca 
b:t:yor. «Efendim, şuna verirsen, buna 
vermezsen» gibi: bir ısürü münakaşasını 
da burada biz yapıyoruz; ortada koca bir 
gecekondu problemi devam ediyor. Gece
kondu problemi böyle lafla çözülmez; bu 
bir... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN '(Siirt) — Biz de onu söylüyoruz. 

KAMER GENÇ"!(Tuncel:i) — Siyasete 
konu yaptınız. 

IBAYINDTRL1K VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (DevamHa) 
—- 'Biz şunu ortaya koyduk : Türkiye'de, 
19$4'ün Haziran ayında yürüdüğe koy
duğumuz kanunla, o yıl başlandı tıkır tı
kır para ödenmeye, 1987 yıllına kadar 
1'80 bin evi bitirttik. Rakamlara balkın, 
3'80 bin evi de inşa hallinde tutuyoruz, pa
ra ödüyoruz. Türkiye'nin bütün evleri 
sadece bu yollla da yapılmıyor- mukaye
se kabul etmez, güneş balçıkla sıvanmaz-
apaşikâr biır durum var, büyük fark var; 
üç senede 180 bin ev, 19 senede 12 bin 
ev... 

Gecekondu konusu tabiî ki birçok 
faktöre bağlı ama, şu bir gerçek : Şu es
ki ıkanurila hiçbir noktaya gidilmemiş; 
biz 1984 yıllında bu kanunda bir değişik-
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liık yaptık ve hatırlarsanız, 26 ncı madde-
sıindeki satış esaslarımı değiştirdik. 26 inci 
maddesindeki satış esasları, bu kanunda 
yazılı olduğu şekLine göne, yapılan evtler 
maliyeti üzerinden satıllır diyordu. O su
retle tatbik ©den hükümetler zamanında, 
çok azını satabilmişler; çünkü, bakmışlar 
iki, evi mahiyetine göre sıatsallar; faraza 
maliyeti görünüyor 100 bin lira, halbuki 
piyasada o ev ediyor 300 bin lira, 500 
bin lira. Aradaki 200 bin liralık, 400 hin 
liralık farkı, bir adama kimsenin hediye 
etmeye yetkisi yoktur diye «atamamışlar. 
Kıe yapmışlar? Kiraya vermişler. Kura
ya veremediklerini de vatandaş yer yer 
İşıgal etmiş, kanunsuz bir sürü durum 
çıikmış, gayet kontrolsüz bir sekilide, 6ir-
çok yerde anarşinin odakları haline de 
getaiş. Bir de üstelik, kiraya verdikleri 
evler, normalde bu eMlerin bakımının el
lide birini billle karşılamayacak kadar pa
ralarla verMIrniş, devletin başına problem 
olmuş; bütün ilerde topu topu 10 bin 
tane ev için bütün imar müdürlükleri 
(donradan bayındırlık ve iskân müdür
lükleri) valiler, kaymakamlar bu işle uğ
raşır olmuş. Ne için? Aslında, sonuçsuz 
'bir şey için. 

Burada ev allmış olan vatandaşlar, ta
pusunu alamadıkları için dertli olmuş; pa
rasının tamamını da öldeseler, takyitler ol
duğu için, takyitler yüzünden başına dert 
olmuş. Takjyiıt koymak kolaydır; «Şu ka
dar zaman için satamaz, devredemez, 
•haczedilemez, saltış vaadi senesinde mev
zu edilemez» dersiniz, takyit olur, verir
siniz adama. Türkiye'de bunun ne sekil
ide çalıştığını çdk gördük. Bu şekilde göç
menlere verilen evler vardır, 25 yıl tak-
fyM'iıd'Lr; buradan yapılan satışlar vardır, 
20 yıl takyididir. Ne olmuştur? O 20 yıl 
içerisinde, o evler, o arsalar elden de 
adî senetlerle satılmıştır. Ondan sonra 
öyıle durumlar olmuştur ki, mesela 25 se

ne geçtikten sonra veya bizim çıkardığı
mız 2981 sayılı îmar Kanununun tatbi
katında gördüğümüz gibi, tapu vermek 
lazım geldiğinde, ilk sahibi aradaki bü
tün alışverişlere rağmen hak sahibi gibi 
göründüğü için, vatandaşlar arasında 
mahkemelik bir sürü problemlere selbep 
ıdlmuşitur. Takyit koyunca satılmıyor mu 
demek?.. Satılıyor, hepiniz de biliyorsu
nuz. Onun için, eğer adam parasını öde
mişse, takyite ne lüzum var? Parasını 
Ödemişse kaldıralım. Biz 26 ncı madde
yi değiştirirken, «Rayiç bedelle satılır» 
hükmünü getirdik -kanun bugün o du
rumdadır ve o tariMen bu yana satışını 
gerçekleştirdiğimiz 18 bin ev rayiç be
delle satılmıştır. Niye takyit koyayım üs
tüne? Bir tek takyit seibelbi kaldı; yüzde 
5 faiz. Eğer paranın tamamını ödüyor-
sa, rayiç bedelle saltitığım için, takıyite ne 
lüzum var? Eğer parasını Ödememişse, 
yüzde 5 faiz yüzünden bir süre daha bu 
derdi hem devlet hem millet çekecek. 
Mesele budur. 

Şimdi, şunları gördüm ben : Sayın 
arkadaşlarımız konuştular; gerek Sayın 
Ahmet Uncu ve gerek Musa Göklbel, 
aslımda bu kanun vesilesiyle başka konu
ları kürsüye getirdiler, spekülasyondan 
ıbalhlsefitiıler, vesaire... 

ıSayın Musa Göiklbel'e şunu söyleye
yim1: Spekülasyona kapatılmış kentsel ar
sa diye bir şey dllamaz; mümkün değil
dir kardeşim. Spekülasyona hiçbir şeyi 
kapatamazsınız, eğer spekülasyonun ger
çek sebepleri varsa... Yalnız şu ölür : 
Spekülasyondan yararlanan, pay alan
lar değişir; fakat sadece bu olur. İyi bir 
düşünün; spekülasyonun sebepleri varsa, 
spekülasyon kalkmaz. 

İşte, bizim liberal ekonomi anlayışı
mızla sizin anlayışınız arasında bu ana 
fark vardır*: Siz kalktı zannedersiniz; fa-
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kat ondan, hiç sizin farkına varmadığı
nız birtakım adamlar yararlanıyor. Biz, 
adamların yararlanacağını açıktan kabul 
ederiz, kafadan. 

iSaygular sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Balkan. 

IK1AMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, İçtüzüğün 70 inci maddesine gö
re söz istiyorum; hem şahsıma saıtaşma 
Olduğu için, hem de fikirlerim yanlış an-; 

laştfldığ* için. 
BAŞKAN — Sataşma yoktur; Sayın 

Balkan, sizin iddialarınıza cevap verdi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen

dim tahrifait yapıHlmışItır, tutanaklara ba
lkın, tahrifat yap ılım ıştır. ı(ANAP sırala
rından gürülltüler) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerin
deki görüşıme'ler bitmiştir. 

(KAİMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, o zaman «Son söz milletvekili-
nindio hükmüne göre söz isityorum. 

BAŞKAN — Hayır, burada olimaz o. 
Kanurtllar konuşulurken, iki sayın millet
vekilli konuşalb'ilir. Siz, kendi hakkınızı, 
kullandın vz, başka ikinci bir arkadaş yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, İçtüzüğe göre «Sön söz ımMfet-
vekilıinindir». Lütfen, İçtüzüğü uygula
yalım. 

'BAŞKAN — Bu meselede bir defa 
konuşma hakkınız var. (SHP sıraların
dan gürüM'ler) 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kaibul1 edenler.. 

MUSTAFA ÇORIAPÇIOĞLU (Balı
kesir) — Sayın Başkan, karar ekseriyeti 
var mıdır, yok mudur; lütfen dikkat bu
yurun! 

BAŞKAN — Kaibul etmeyenler... Ka
ibul ediümiiştir. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, lütfen İçtüzüğü okuyarak kür
süye çıkın; «Son söz milldövekiinindir» 
Komisyon konuştu, Bakan konuştu; 
«Sön söz mi'Kle'tlvekMinindir» 

BAŞKAN — Lütfen, İçtüzüğü açı
nız ve «Kanunlar» kı'sımını dkuyunuz; 
İlki kişiye 'Söz verilir söz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtü
züğün 62 nci maddesini okuyun lütfen. 
(SIHP sıralarından gürülJtüler) 

ıBAŞKAN — Sayın Genç, siz konuş
ma hakkını kurandınız, başka bir arka
daş da söz istemedi. Sizin bir defa daha 
konuşma hakkımız yok. Bir üye bir de
fa konuşur; bu usuldür. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben 10 
defa da konuşurum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen ko
nuşma şeklinize dikkat eldiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) —- Eğer 
Tüzüğe uygun şekilde hareket etmezse
niz, ben de sizin davranışınıza göre ha-
rekeit ederim. 

BAŞKAN — Lütfen, konuşma şekli
nize dikkaıt edin; Türkiye Büyük Millet 
Mecılisindesiniz, 70 inci maddeyi dkuyu
nuz lütfen. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balı
kesir) — Sayın Başkan, zaitıâlinize karar 
nJsalbı olup olmadığını sormuştum?.. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, ka
rar ekseriyeti vardır, oillmadan karar al
mıyoruz. Anayasaya göre karar ekseri-
yetiımiz lokn -ızaltıâliniz benden daha 
iyi bifjir- 114 kişiden daha fada üye mev-
cuit. Ben sık sık sayıyorum. Sonra, ben 
hunu söylemeye de medbur değilim. 
(ANA.P sıralarından «Bravo Başkan» ses-
Iteris aılkışjiar) 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balı
kesir) — öyleyse mesele yok, işaret bu
yurun lütfen. 



T. B. M. M. B: 29 2 . 3 . 1988 0 : 1 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi okuftu-
yorum : 
775 Sayılı Gecekondu (Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 
3.5.1985 Tarih ve 247 $ayıh Kanun Hük
münde Kararname İle Bu Kanun Hük
münde Kararnamenin [İki Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 16.8.1985 
Tarih ve 250 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun belediye sınırları ile müca
vir alanlardaki ta'tibifka/tı, için Bayındırlık 
ve İskân Balkan lığına verilen hak, yetki 
ve görevler ilgili belediyelere devredil -
mistir. Belediydller bu hak, yetki ve gö
revleri yeftlkiiii organları eliyle kullanırlar. 

Büyük şehirlerde bu Kanunun tatbi
katı büyük şehir belediyelerimin koordi
natörlüğünde ilçe belediyelerince yapılır. 

.BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı? 

(KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; şimdi, burada 
belli konularda birtakım ilke kararları 
almamız lazım. Evvela, bir İçtüzüğümüz 
var... (ANAP sıralarından «Madde üze
rinde konuş» sesleri) 

Efendini beş dakikalık zamanım var, 
siz ne yapacaksınız?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, madde üze
rinde söz istediniz. Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam, madde üzerinde konuşuyorum. Ya-
nii siz benlim ne söyleyeceğimi biliyor mu
sunuz Sayın Başkan? Lütfen biraz sabırlı 
olun. 

BAŞ/KAN — İçtüzük konusuna gir
diniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, biraz önce benim yaptı
ğım konuşmaya burada cevap veren Sa
yın Bakan, benim olayları tahrif ettiğim 
şeklinde bir ifade kullanarak cevaplandır
dılar. (ANAP «ıralarımdan «Doğru» ses
leri) 

Ben bu maddeyle ilgili söyleyeceğim, 
araya getireceğim. 

iŞİ-rndi, Kayseri Belediyesiyle Karayol
ları arasında yapılan anlaşmayı getirsin-
ter. Eğer, Kayseri Belediyesine 200 mil
yon lira Akaryakıt Fonundan yardım ya
pılarak yol yapılmamışsa, ben olayları 
tahrif etmişim. Geçen seneki yardımların 
üstesini de Sayın Bakan bana gösterdi; 
evet, küçük belediyelere 'belirli miktar
larda yardım yapmışlar; ama ANAP'a ya
kın büyük şehirlere çok büyük yardım
lar yapılmış. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI ISMAtL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Doğru değil. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Arka
daşlar, zaten esas büyük yardım, Sayın 
Başbakanın emrindeki fanlardan yapılı
yor, Maliye Bakanlığının elindeki karşı
lıksız fonlardan yapılıyor. Bakın, Gazi
antep Belediyesine muazzam yardım ya
pılmış, Erzincan ve Malatya belediyeleri
me de yapılmış. Tabiî biz bunları bura
ya getireoeğ:z, hiç merak etmeyin ve öy
le getireceğiz ki, delilleriyle, belgeleriyle, 
ondan sonra susacaksınız. 

Değerli arkadaşlar, bugün herkesin ba
rınabileceği ıbir evinin olması önemli bir 
olaydır. Tabiî, Türkiye'de konut politika
sı uzun zaman ihmal edildiği için, birçok 
insanımız içinde bulundukları zor durum 
nedeniyle belediye imar mevzuatına ay
kırı evler yapmışlardır; 1966 yılında çı
karılan 775 sayılı Kanunla da bunlara bir 
çözüm getirilmiştir. Çözüm getirilımliştir; 
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ama, bence 775 sayılı Kanunun bu yet
kilerimi belediyelere devretmek -tümü üze
rindeki (konuşmamda da baliırtfciğiım gjLbi-
biırbakım tehlıiıkelıi somıuçil'ar da doğurabi
lir, çok önemli bir paLiıtûka aracı olarak 
kullanılabilir. 

Tümü üzeninde yaptığım konuşmada 
da belirttiğim gibi, ben Sayın Hükümet
ten rica ediyorum, bu belediyelerin uya
cakları ilkeleri de getiıreliım, Biıliyorsunuz, 
daha önce, 775 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesi gereğince, Hazineye ait olup da 
belediye sınırları içinde kalan arsalar oto-
matikman belediyelere geçti. Belediyeler 
bu arsaları dağıtırken, belirli kurallara 
göre dağıtsın. Yani, kendisine rey verene 
verip de rey vermeyene vermezi ik etme
sin, kendi adamlarını getirip onlara ver
mesin veyahut da şehir merkezinde bü
yük değeri olan belediye arsalarını, ken
di adamlarına siyasî araç ve rüşvet aracı 
olarak kullanmasınlar. Biz belirli kural
lar koymadıktan sonra, elbette ki, yöne
timde bulunan arkadaşlar kendi takdirle
ri içinde kalarak olayları çözümlerler. Sa
yın Bakan bu konuya cevap vermedi. 

Bir de, burada Sayın Bakana bir so
ru sordum; 2981 sayılı Kanunla, 3194 sa
yılı Kanun gereğince, hak sahipliği için, 
tapu tahsis belgesi için, tmar Affı Yasa
sından yararlanmak için müracaat eden
ler var; bu müracaatların sayısı kaçtır, 
bunların kaç tanesine çözüm getirilmiştir, 
kaç tanesine çözüm getirilmemiştir; tapu 
tahsis belgesi kaç kişiye ve kime verilmiş
tir, tapu verilmiş midir, verilmemiş mi
dir diye. Yani, Sayın Başbakan ikide bir 
televizyona çıkıyor ve bunu siyasî bir me
ta olarak kullanıyor; «'Ben 3194 sayılı 
Kanuna göre, 2981 sayılı Kanuna göre 
vatandaşların mesken sorununu çözüyo
rum» diyor. Nasıl çözüyor? Üç vatanda
şa tapu vermekle mesken sorunu çözülür 
mü arkadaşlar? 

Senede bir milyon nüfus artışı olan 
memleketimizde 500 bine yakın konut 
açığı hissedilirken, üç beş tane gecekon
duya tapu vermekle olmaz. O da, niye bir 
kısmına veriliyor, bir kısmına verilmiyor? 
O halde, Sayın Hükümetin, buraya çı
kıp, bizim sorularımıza cevap vermesi la
zım. 

Arkadaşlar, biz burada birtakım soru
lar - kanunlar vesilesiyle de olsa - sordu
ğumuz zaman, eğer Hükümet bunlara ce
vap vermiyorsa, biz burada niye konuşu
yoruz? O zaman konuşmayalım. O hal
de 'Hükümet, burada bizim sorularımıza 
cevap vermek zorundadır. Eğer bizim so
rularımıza cevap veremiyorsa, o zaman 
bu meselenin altından çıkamıyor demek
tir. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Mese
lenin hakkından gelemiyor demektir. Hü
kümet, bizim burada sorduğumuz sorula
ra cevap vermelidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başjka 

söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. •— 775 sayılı Gecekondu 

Kanununun 14 üncü maddesine göre Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı emrinde Tür
kiye Emlak Bankası nezdinde kurul
muş bulunan Fonun idaresi ile Fona 
ait bütün hak ve vecibeler Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresine devre
dilmiştir. Belediyelerce yapılan veya yap
tırılan gecekondu tasfiye, ıslah ve önle
me bölgelerine ait projelere dayanılarak 
Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı idaresi Başkanlığı tarafından, ka
mulaştırma, arazi ıslah ve düzenlenmesi, 
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alt yapı işlemleri ve bina yapımı için 
karşılıklı veya karşılıksız olarak yardım 
yapılabilir. Bu yardımın şekil ve şartı adı 
geçen Başkanlıkça hazırlanacak yönetme
likle düzenlenir. 

775 sayılı Kanunun 12 nci maddesine 
göre kurulması öngörülen Fonların ida
resi ile bu Fonlara ait her türlü hak ve 
vecibeler ilgili belediyelere devredilmiş
tir. Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri 
yetkili organları eliyle kullanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen arkadaşımız var mı efendim? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına, Sayın Gökbel konu
şacaklar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Sa
yın Gökbel, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA MUSA GÖK 
BEL (Muğla) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; demin, komisyonun bu 
maddeyle ilgili Büyük Millet Meclisine 
sunuş yazısındaki aksamaya ilişkin - açık
lamalarda bulunmuştum. Sayın Komis
yon Başkanvekilimiz, muhalefetin komis
yondaki farklılığıyla buradaki farklılığın
dan bahsetti. Oysa bizim, bu taslağa mu
halefet şerhi koymamızın, buradaki tu
tumumuzla komisyondaki tutumumuz 
arasında bir paralellik sağladığını zanne
diyoruz. 

Ayrıca, sayın sözcü, nedense, Parla
mentodaki yeni oluşumuzdan dolayı ace
miliklerimizi hoşgörür bir havada konuş
tu. Ben sayın sözcünün kaçıncı dönem 
parlamenter olduğunu bilmiyorum; an
cak, ben gerçekten yeni bir parlamente
rim; ama şunu samimiyetle ifade edeyim 
ki, 83 seçimlerinde Meclise gelmemenin 
onurunu taşıyorum. (ANAP sıralarından 
«Ayıp, ayıp» sesleri, gürültüler). Ayrıca 
bu seçimlerde... 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, bunun 
maddeyle ne alakası var? Madde üzerine 
konuşunuz lütfen; madde üzerinde söz 
aldınız. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Sa
yın Başkan, benim acemi milletvekilliği
min bu madde ile ilgisi ne ise, bunun da 
o kadar ilgisi var. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
Acemilik ayrı, şeref ayrı. Sen o şereften 
mahrumsun; tu sana!.. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuş
maları bırakalım. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ben 
onur duyuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuş
maları bırakalım. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Sayın 
Başkan, kürsüdeki milletvekiline «Tu» 
diyen milletvekilini kınıyorum. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OöLU (Sivas) — Sözünü geri alsın, Mec
lise hakaret ediyor. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
Acemilik ayrı, şeref ayrı. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ben, 
87 seçimlerinde listelere atanmadan gel
menin onurunu taşıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, lütfen 
madde üzerinde konuşunuz. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Efen
dim, madde üzerinde, yine komisyonun 
tenakuzunu gösteriyorum. Metni aynen 
okuyorum : «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına...» (ANAP sıralarından 
«Sözünü geri alsın» sesleri, sıralara vur
malar) «... 775 sayılı...» (ANAP sırala
rından «Sözünü geri alsın» sesleri). 

Sayın Başkan, konuşma imkânımı 
sağlayın lütfen. 

BAŞKAN — Efendim... 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OĞLU (Sivas) — Meclise hakaret etti, 
sözünü geri alsın. 
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MUSA GÖKİBEL (Devamla) — Hiç
bir şekilde Meclise hakaret etmedim, sa
dece kendi onurumdan bahsettim. 

BAŞKAN — Efendim, kendisini ikaz 
ettik. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
Sözünü geri alsın! 

BAŞKAN — Arkadaşlar, muhterem 
milletvekili arkadaşlarım... 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Hiç
bir şekilde Meclise ve Meclisteki herhan
gi bir üyeye hakaret etmedim, kesinlik
le. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sen 
bu Meclise yakışmıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, bir daki
ka efendim... 

Arkadaşlar, milletvekilinin sözünü ge
ri alması diye bir husus yok. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Tavzih 
var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, sözünü
zü lütfen tavzih edin. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ben, 
Büyük Millet Meclisine ve Büyük Millet 
Meclisindeki üyelerden herhangi bir kim
seye hakaret etmedim; ancak, kendi özel 
konumumla ilgili kendi değerlendirmemi 
sundum. Olay benim şahsımla ilgilidir. 

BAŞKAN — Hakaret etmediğini ifa
de etmişlerdir efendim. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Evet 
efendim, hiç kimseye... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OÖLU (Sivas) — Sayın Başkan, biz bu
nu kabul etmiyoruz. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Ne de
diğinin farkında değil. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Söy
lediğimin ne olduğunu biliyorum millet
vekili. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa-
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yın Başkan, «1983 seçimlerinde bu Mec
lise milletvekili olarak gelmemenin onu
runu taşıyorum» dediler... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OöLU (Sivas) — Biz onursuz mu ol
duk?.. 

BAŞKAN — Rica ederim... 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — O 
zaman, 1983 seçimlerinde gelen milletve
killerine hakaret etmiş oluyorlar. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sözünü tavzih etsin. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Yüz
karasısın be! 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, arkadaş
ların itirazları var. Sözünüz yaralayıcı bu
lunmuştur. Lütfen, arkadaşları teskin edi
ci şekilde sözünüzün tavzihini bekliyoruz. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Efen
dim... 

ADALET BAKANİ MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan... 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Sa
yın Bakan, izin verir misiniz?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, zatı âliniz şu anda Yüce Mec
lisin manevî şahsiyetini korumakla mü
kellefsiniz ve Yüce Meclisi temsil ediyor
sunuz. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bakan... 
Buyurun siz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bu 
sözünü tavzih etmesini ve gerektiği şekil
de tavzih etmesini kendisine ikaz ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen otu
runuz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) Yü-
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ce Meclisin çatısı bu şekilde lekelenemez. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Asıl 
lekeleyen sensin 'be! 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, lütfen, 
gayet sükûnet içerisinde, arkadaşlarımızı 
yatıştırıcı şekilde konuşmanızı tavzih edi
niz. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakanım, sayın millet
vekilleri; benim için, Türkiye'de, kendi 
yaşamımdan daha önemli bir konu vardır 
ki, bu Meclisin saygınlığıdır. Bu Mecli
sin saygınlığına, ima şeklinde bile olsa, 
değil kendimin söylemesi, bu Meclisin 
saygınüğma dil uzatacak her insanın, her 
olayın karşısındayım... 

TALÂT SARGIN (Tokat) — XVII. 
Döneme ne diyorsun? 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesme
yin efendim. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ben 
dönemin bütünüyle ilgili bir söz söyleme
dim... Ben dönemin bütünüyle ilgili 'hiç
bir söz söylemedim. Ben, kendi kişisel 
konumumu belirttim. 

BAŞKAN — Tamam. (ANAP sıra
larından «Tamam değil» sesleri, gürültü
ler). 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Hayır efendim, 
hayır, tavzih etsin; 1983 Meclisiyle ilgili 
bir sözü var, onu tavzih etmesi lazım, 
kendi kişisel konumunu söylemesi bu ha
kareti ortadan kaldırmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Meclise 
olan saygılarını ifade ettiler... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Mümkün değil; 
hakareti, ortadan kaldırmaz. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Sa
yın Başkan, açıklamama izin verir misi
niz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, muhterem 
arkadaşlar... 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — 1983 
seçimlerinde, benim Meclise gelmemi en
gelleyecek hiçbir yasal kayıt yoktu. Ben, 
kendi özel isteğimle, irademle, gelmeme
yi uygun gördüm. Bağışlayın; bu, gelen
leri küçümsemek anlamına alınamaz... 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, tavzihi
nize teşekkür ederim; tamamdır. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ge
lenleri küçümsemedim; ancak, bu açıkla
mayı yapma gerekçem, sayın sözcü arka
daşımın, benim acemiliğimi sık sık yine
lemesinden kaynaklanmıştır. Benim de 
Türk siyasî hayatında yirmi yıllık yerim 
var; Türk demokrasisine yirmi yıllık kat
kısı olan insanları, siz de bunca hafife 
alamazsınız. İzninizle... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Bir 
daha kürsüye çıkınca, sözlerinize dikkat 
edin, ölçülü konuşun. 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, teşekkür 
ederim. 

Lütfen madde üzerinde konuşun. 
MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ta

sarının 2 nci maddesi zaten okundu; mad
de aynen şunu söylüyor : «... Türkiye Em
lak Bankası nezdinde kurulmuş bulunan 
Fonun idaresi ile Fona ait bütün hak ve 
vecibeler Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresine devredilmiştir». 

Komisyonun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunuş yazısını okunduğu zaman 
görülecektir ki, «... 775 sayılı Kanuna gö
re Emlak Kredi Bankasında oluşturulan 
konutlarla ilgili fonların idaresini beledi
yelere devreden,bu Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin tümü üzerinde yapılan 
müzakereler neticesi uygun mütalaa olu
narak maddelerin görüşülmesine karar 
verilmiştir» demektedir. 
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Şimdi, Meclisimizin sayın üyeleri, ko
misyonun bu metniyle yasa teklifinin met
ni arasında bir çelişki var mı, yok mu? 

ÎÇÎŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Yok! 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Onlara 
göre yok. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Efen
dim,* ben bunu Meclisin anlayışına sunu
yorum. 

Ayrıca, siyasî parti grubum adına bu
rada belirlenmesini istediğim bir konu 
daha var. 

Sayın Bakanımız buradaki açıklama
larında - özellikle Sayın Genc'in açıkla
ması üzerine - Tunceli belediyelerine han
gi oranlarda, nasıl yardımlar yapıldığını 
söyledi. Biz, Sayın Bakanımızın bu açık
lamalarını doğru kabul ediyoruz; ancak, 
Türkiye'deki diğer belediyelere yapılan 
yardımlarla bunlara yapılan yardımlar 
arasındaki farkı bilebilmemiz için, herhal
de, Sayın Bakan bize bu konuda yeniden 
bir açıklamada bulunur. Yalnız, gerek 
Sayın Bakanın, gerekse Hükümetin bele
diyeler arasında eşit davranma yükümlü
lüğünün sadece ekonomik bakımdan ol
madığı kanaatindeyiz, sanırım Sayın Ba
kan da aynı kanaattedir. 

Onun için, «Belediyelere eşit davran
dık» diyen Sayın Bakana da, Sayın Hü
kümete de, Marmaris Belediye Başkanı 
Sayın Muharrem Elgin'in ve İzmir Mer
kez ilçe Belediye Başkanı Sayın Süha 
Baykal'ın - aklandıkları mahkeme karar
larıyla birlikte, hukuksal beraatlarıyla -
kendilerine saygıları var. 

Arz ederim. (SHP sıralarından alkış
lar). 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 775 sayılı Gecekondu 

Kanununun 6 ncı maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 775 sayılı Gecekondu 

Kanununun 34 üncü maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanun hükümlerine göre belediye
lerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu 
arsalar üzerinde yapılan bina ile meyda
na gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihin
den itibaren 10 yıl süre içinde: 

a) Devir ve temlik olunamaz. 
b) Rehin ve diğer aynî haklarla tak-

yidedilemez. 
c) Satış vaadi sözleşmesine konu teş

kil edemez. 
d) Taksim ve satış suretiyle şuyuun 

giderilmesi talebine konu olamaz. 
e) Haczedilemez ve işgal olunamaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge 

vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 775 sayılı Gece

kondu Kanununun çerçeve 4 üncü mad
desi ile değiştirilen 34 üncü maddesinin 
2 nci fıkrasından sonra gelmek üzere aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
«27 nci maddedeki inşaat yapımına 

ait süreler saklı kalmak şartıyla, 20 yıl
lık süre içinde borçlanma bedellerinin ta-
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marnının ödenmesi halinde, tafcyidlerinin 
tamamı kalkar. Bu şekilde yapılacak de
vir, temlik ve satışlarda 33 üncü madde
deki muafiyetler uygulanmaz». 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Haydar Özalp 
Niğde 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

M. Hilmi Özen 
İstanbul 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Ziya Ercan 
Konya 

Galip Demirel 
Malatya 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIR
MA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKİLI HAYRETTİN ELMAS 
(İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Katıla
maz efendim, çünkü komisyonun ekse
riyeti yoktur. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Komisyonun ekseriyeti yok, nasıl katı
lır? 

BAŞKAN — Komisyonu, katılmamış 
telakki ediyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIR
MA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKİLI HAYRETTİN ELMAS 
(İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

Sayın Başkan, bu, yeni bir madde de
ğildir, maddeye ek bir paragraftır; ama 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... 
Sayın Hükümet?.. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
(SHP sıralarından gürültüler). 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Katılmayan Komisyon nasıl oy verir Sa
yın Başkan? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) — 
Şahsı adına... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIR

MA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKILI HAYRETTİN ELMAS 
(İstanbul) — Sayın Başkan, önergede, 
sehven, «20 yıl» yazılmış, «10 yıl» olarak 
düzeltilmesi lazım; «20 yıl» yazılmıştı, 
«10, yıl» olarak düzeltilmesi gerekiyor. 
(SHP sıralarından «Oylandı» sesleri). 

BAŞKAN — önerge sahibi siz misi
niz efendim?., önerge sahipleri düzeltir 
onu, önerge sahiplerinin arzusuna bağlı. 
(SHP sıralarından «Oylandı» sesleri, gü
rültüler). 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Oylandı geçti, bu kadar gayri ciddilik 
olmaz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Tekriri müzakere gerekir; olur 
mu? 

BAŞKAN — Efendim, kabul edilen 
4 üncü maddeyi... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Orada kalemle düzeltiyorlar, yapma
yın, bu kadar komik olmayalım. 

BAŞKAN — Efendim, eklenen fık
rayı tekrar okutuyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Efendim, oylanmadı mı?.. (SHP sırala
rından «Oylandı» sesleri, gürültüler). 
Oylandı geçti, artık kabul edildi efendim. 
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BAŞKAN — Olur efendim. (SHP sı
ralarından gürültüler). 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Orada kalemle düzeltiyorlar. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, ne usuller getiriyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, 4 üncü mad
deyi kabul edilen önergeyle beraber oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Sayın Başkan, 10 senedir, yanlış okundu. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, 10 sene mi, 20 sene mi? -(SHP 
sıralarından «20» sesleri). 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın Başkan, kalemle 10 yapıldı, lüt
fen onu dikkate alın. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi kabul 
edilen önergeye göre maddenin çerçeve 
kısmı şu şekli alıyor : 

Sayın Komisyon, lütfen dinleyiniz. 

«MADDE 4. — 775 sayılı Gecekon
du Kanununun 34 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve maddeye ikinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir». 

Çerçeve bu şekilde olacak efendim. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, süre 20 yıl mı efendim? 

BAŞKAN — Efendim, 20 olarak ka
bul edilmiştir, 20 olarak kalıyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Bir açıklama yapabilir miyim Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 775 sayılı Gecekondu 

Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiş
tir. 

«EK MADDE 1. — 775 sayılı Gece
kondu Kanununa göre yapılan hak sa
hipliği tespit işleminde beyan esası dik
kate alınır». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen arkadaşımız?.. Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 11.6.1985 ta
rihinden önce 775 sayılı Kanun hüküm
lerine göre Bayındırlık ve iskân Bakan
lığının yetkisine dayanılarak başlatılmış 
olan iş ve işlemlere adı geçen Bakanlık
ça devam edilir. 

Bu Kanunda öngörülen devir işlem
leri ile birinci fıkradaki iş ve işlemler bu 
Kanuna esas olan Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin yayımı tarihinden itibaren en 
geç beş yıl içinde sonuçlandırılır. 

775 sayılı Kanunun 14 üncü madde
sine göre kurulmuş bulunan Fonun ida
resi ile bu Fona ait bütün hak, yetki ve 
vecibeler de ikinci fıkrada belirtilen süre 
içinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 
kullanılır. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde 
üzerinde söz isteyen arkadaşımız var mı 
ef endim? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben bir 
şey soracağım. 

'BAŞKAN — Efendim, sual... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yanlış 
yazılmış da, onu soracağım. 5 inci mad
dede, «775 sayılı Gecekondu Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir» deniyor. 
Bu ek maddeden sonra geçici maddeler 
geliyor; bunun çerçeve maddesi nerede? 
Yani, ya oraya, «775 sayılı Gecekondu 
Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler 
eklenmiştir» diye yazılması lazımdı veya-
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hut da ayrı bir çerçeve madde olması la
zımdı. 

BAŞKAN — Efendim, bu geçici mad
deler, bu kanunda kalacak geçici madde
ler olduğu için çerçeve maddeye gerek gö
rülmemiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, kanun tekniği var. 

BAŞKAN — Kanun tekniği bakımın
dan böyledir. 

KAMER GENÇ {Tunceli) — «Aşa
ğıdaki geçici maddeler eklenmiştir» de
mek lazımdı. 

Bir de madde ile ilgili bir sorum var : 
Hükümetin getirdiği teklifte, Kanun Hük
münde Kararnamede «3 yıl» deniliyor. Sa
yın Komisyon neden «5 yıla» çıkarmış onu 
sormak istiyorum., 

BAŞKAN — Efendim, bu sualiniz 
madde ile ilgili değil. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye 
efendim? «En geç 5 yıl» deniliyor, hükü
metin getirdiği teklifte «3 yıl» deniyor. 
Madde ile ilgili soru soruyorum. , 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Komisyon?... 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIR

MA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKİLİ HAYRETTİN ELMAS (İs
tanbul) — Sayın Başkan, kararname 1985 
tarihinde yayımlanmıştır. O tarihten iti
baren 3 yıllık süre kararnamede getiril
miş; ancak, Komisyonumuzdaki görüş
meler sırasında Hükümetin, başlamış iş
leri bitirebilmek için ek bir süreye ihti
yaç olduğunu bildirmesi üzerine, önerge 
iile 3 yıllık süre 5 yıla çıkarılmıştır; yani 
mevcut işlerin bitirilmesi amacıyla 5 yıla 
çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Geçici 1 indi maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler:. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — 775 sayılı 
Gecekondu Kanununa göre çıkartılmış 
yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Ba
yındırlık ve iskân Bakanlığınca yeniden 
düzenlenerek Resmî Gazetede yayımla
nır. 

Yeni yönetmelikler yürürlüğe girin
ceye kadar mezkûr yönetmeliklerin aykı
rı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
devam edilir., 

BAŞKAN — Geçici*2 nci madde üze
rinde söz isteyen arkadaşımız?... Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Geçidi 2 nci madde kabul edil
miştir., 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — 3.6.1986 ta

rihli ve 3296 sayılı Yetki Kanunu ile Ba
kanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmün
de Kararname çıkarma yetkisi, 775 sayılı 
Gecekondu Kanunu için adı geçen Kanun
la verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde 
üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. 
Yok. 

Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6'yı okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7'yi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen arkadaşımız?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, tasarının tümünü oylama
dan evvel, bir konuya açıklık getirmeyi 
arzu ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Tasarının tümü oylanıyor, söz ha'kkınız 
yok. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Ba
kan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Tasarının tümü üzerinde konuşuyorum 
efendim, tasarının tümü oylanmadı. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başlan
gıçta konuşulur. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Oylamaya geçtiniz Sayın Başkan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, müsaade buyurun efendim, 
bir konuyu açıklamam lazım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Şimdi, 4 üncü maddede, ilk kanunda 34 
üncü maddede mevcut olan takyitler, yir
mi seneden on seneye indirilmiştir; bu ka
bul edilmiştir. Buna mukabil, ilave edi
len metinle sanki yirmi sene takyit de
vam ediyormuşcasma bir ibare eklenmiş 
oldu. On sene sonra takyit ortadan kalk
tığı için, tatbikatta onun «yirmi sene» di
ye yazılmış olmasının bizim için hiçbir 
anlamı yok. Yani, tatbikatta herhangi 
bir arızaya sebep olmaz; ancak... 

GÜNEŞ GÜRSELER (İzmir) — Oy
lanan madde için konuşuyor Sayın Baş
kan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Bir dakika efendim, müsaade edin. 

... ancak, Meclisten bir maddenin başı 
ile sonu arasında böyle bir mübayenetle 
çıkmasının mahzuru var. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Bir belge olarak kalacak. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Vebali sizin. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Hayır efendim, sizindir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ayaküstü kanun yaparsanız böyle olur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakan 
olarak o önergeye katılmasaydınız efen
dim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, önergeye katıldım; ancak, o sı
rada acele oylamaya gidildiği için, 10 se
ne hakkındaki fikrimizi söylemeye çalış
tık; olmadı, söyleyemedik. Bunu açıkça 
beyan ediyorum. 

Şimdi, tatbikatta bunun böyle olma
sının bir zararı yok; çünkü 10 sene son
ra takyit zaten kalkıyor; ama, anlamsız 
bir şekilde orada bir «20 sene» lafı kalı
yor. O bakımdan, bunun maddî hata ol
duğunu kabul ederek, metnin yazılırken 
10 sene olarak yazılmasını teklif ediyo
rum. (SHP sıralarından «Mümkün değil» 
sesleri). 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nasıl 
incelendiğinin göstergesidir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, oylamaya sundunuz, lüt
fen oylamayı yapın. Ayaküstü kanun yap
manın ne olduğu tespit edilsin, zabıtlara 
tescil edilsin. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Ne kadar gayri ciddî olduğunu gös
teriyor. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, «uygula
mada, bunun büyük bir aksaklık yarat
mayacağını» ifade etmişlerdir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Sayın Başkan, 81 inci maddeye göre 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
Daha önce isteseydiniz; oylama bitti 

efendim. 
AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 

Hayır efendim; ne oylandı?.. 
BAŞKAN — Oylama bitti efendim. 
Tasarı kabul edilmiştir, hayırlı olsun. 
İkinci sırada bulunan kanun teklifi

ne geçiyoruz. 
2. — Kastamonu Milletvekili Hüseyin 

Sabri Keskin ve 5 Arkadaşının, 4.10.1983 
Tarih ve 2908 Sayılı Dernekler Kanunu
nun 18 inci Maddesinin Dördüncü Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/18) 
(S. Sayısı : 14) (1) 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili 
Hüseyin Sabri Keskin ve 5 Arkadaşının 
4.10.1983 Tarih ve 2908 Sayılı Dernek
ler Kanununun 18 inci Maddesinin Dör
düncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifinin görüşülmesinle (başlıyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar. 

Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Raporun okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde, Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Sabri Keskin, 
buyurun efendim. 

(1) 14 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 

ANAP GRUBU ADINA H. SABRİ 
KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; kanun 
teklifi sahibi olarak çok kısa maruzatta 
bulunmak istiyorum. 

Efendim, bildiğiniz gibi, Dernekler 
Kanunu 4.10.1983 tarih ve 2908 sayılı 
Kanunla yeniden düzenlenmiştir. Bu dü
zenlemeden evvel, derneklerimizde, tem
sil yoluyla, vekâletname yoluyla oy kul
lanma imkânı mevcut değildi; çünkü, 
derneklerimiz, hepinizin bildiği gibi, ka
zanç paylaşma dışında, kanunlarla ya
saklanmamış belirli ortak bir gayeyi ger
çekleştirmek üzere kurulmuş hükmî şah
siyeti haiz teşekküllerdir. 

Gene, Ticaret Kanunumuza göre faa
liyette bulunan şirketler ve kooperatifle
rin genel kurullarında çoğunluk hâsıl ol
ması için bir kolaylık getirilmiş; şirket 
ortakları veya kooperatif ortaklarına, 
vekâletname vermek suretiyle - bir diğer 
kooperatif üyesine veya şirket mensubu
na - kendilerini genel kurulda temsil et
tirme imkânı sağlanmış idi. 

Derneklerde de, eskiden, arz ettiğim 
gibi, temsil esası mevcut bulunmuyordu; 
ancak, genel kurul toplantılarında çoğun
luğun daha kolay sağlanması bakımın
dan yeni bir hüküm getirilmiş ve bildi
ğiniz gibi, derneklerimizde de - bugünkü 
mevzuatımıza göre - genel kurullarda 
temsil ettirme esası kabul edilmiştir. Ya
ni, derneklerimizde de, dernek üyesi olan 
bir arkadaşımız için, bir diğer dernek 
üyesine vereceği bir yetki ile, kendisini 
temsil ettirme durumu mevcuttur; ancak, 
tatbikatta bunun birtakım aksaklıklara 
yol açtığı görülmektedir. 

Şöyle ki : Bazı dernek yöneticileri, 
her nasılsa derneği ele geçirmiş küçük bir 
grup, daha dernek genel kurul toplantı 
zamanı gelmeden, birkaç ay önce, dernek 
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üyelerinden vekâletname toplamak sure
tiyle, maalesef genel kurullarda hâkimi
yetlerini devam ettirme gibi fevkalade sa
kıncalı birtakım ma'hzurlu durumlar or
taya koymaktadırlar. 

İşte, bizim teklifimiz, böylece mesele 
muayyen şahısların inisiyatifinde kalma
sın diye ve tamamen meslekî ve siyasî bir 
kazanç amacı dışında, kazanç paylaşma 
dışında, ortak gayeyi gerçekleştirmek 
üzere kurulmuş derneklerin üyelerinin ta
mamının katılması suretiyle genel kurul
larının teşekkül etmesi esası dikkate alı
narak hazırlanmış bulunmaktadır. Her 
üyenin, genel kurulda 1 oy hakkı olduğu 
ve bunun bizzat üye tarafından kullanıl
ması esası dikkate alınarak bu teklif ge
tirilmiştir. Buradaki amacımızı bu şekilde 
arz etmiş bulunuyorum. 

Yüce heyetinizin takdirlerine saygıla
rımla arz ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın Keskin. 

Tümü üzerinde şahsı adına konuş
mak üzere, Sayın Çorapçıoğlu söz iste
mişlerdir. 

Buyurun Sayın Çorapçıoğlu. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balı
kesir) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; değerli arkadaşımız Sabrti Kes-
kin'in getirmiş olduğu bu tekllifii hukuk 
anlayışımla kabili telif bulmadığım için, 
laılıeybimde konuşmak üzere huzurlarınıza 
çıktım. 

Türk Borçlar Kanunu alelıtlak vekâ
letname il© başlayan hükümleriyle, her 
Türk vatandaşının, kanunlarla yasak edil̂  
meyen hususlarda tevkil etme yetkisini 
esas bir prensip olarak kabul etmiştir. 
Bunun yanı sıra, Anayasamız daı, vatan
daşlarım dernek kurma hürriyetlerini tes
pit ve tescil etmiş bulunmaktadır. 

Değiştirilmesi istenilen kanun madde
si de, vatandaşların bu dernek kurma hür
riyetleriyle, bu hürriyetlerin istimal edil
mesinde kendilerine kolaylık sağlanması
nı temin etmek bakımından, daha üç-dört 
yıl evvel getirilmiş biır hükümdür. Malu
mu âliniz dernekler pek çok kişiden te
rekküp eder; ama, çalışanlar mahdut ola
bilir. Bu çalışanlar içinde 364 gün çalı
şıp da bir gün orada bulunmadığı zaman 
yapılan bir kongrede, o derneğe her şeyi
ni vermiş ve bütün mesaisini hasretmiş ol
masına rağmen, bu vekâletname yasağı 
getirildiği takdirde, yeni yönetimi seçme 
hakkından mahrum bırakılacaktır. 

HtLMİ BİÇER (Sinop) — Bir hak
kı böyle suiistimali ederiz. 

'MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Eğer suiistimali bu şekilde an
lıyorsanız, bunun yanlış olduğunu söyle
meye ve izah etmeye lüzum dahi görmü
yorum; çünkü, bu ispatlanmış bir husus 
değildir. 

Ona bakarsanız, dernekler dışında, bü
tün vatandaşlarımızı ilgilendiren pek çok 
bu kabil toplu kuruluşlarda, buna ben
zer suiıisimaller ziyadesiyle yapılmakta
dır. Burada misal verilmeliydi, «Şu der
nekte şu suiistimal yapılmıştır» diye. Bir 
de, bunların dışında, şunları düşünün : 
Tabi olduğu hükümler itibariyle -özel1 

hukuk hükümlerine tabi oilmıakla birlikte-
genüş kitleleri ilgilendiren bazı dernekler 
vardır. Bu derneklerim üyeleri, maddî ve 
manevî bakımdan, o derneğe ve o dernek 
vasıtasıyla vatandaşlarına faydalı olmak 
için her türlü çabayı sarf etmelerine nağ
men, orada bulunmak imkânından mah
rum olabilirler. Orada bulunmak imkâ
nından mahrum olan bir kimseyi, tesadü
fen, Balıkesir'deki bir dernekte 364 gün 
çalışan bir insan, bir iş içlin Kars'a gitmiş
se, vekâletname vermedfân yoksun edıilh 
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meşinin manasını anlamak mümkün de-
ğilıdir. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Her ka
fa aynı değil. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Hilmi Bey, çok teşekkür ede

rim; daha başka cevaplar da var. İster
seniz Mehmet Beyin karşısında konuşma
yalım bir daha. Onun için', o yolıa git
meyelim. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğkı, de
vam edin efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Bu, tamamen benim hukuk 
mantığımın gerektirdiği bir husustur. 
Borçlar Kanunundaki vekâletname hü
kümlerini kaldırmadıkça, bu hükmü ge
tirmenizin bir anlamı ve faydası yoktur. 

Saygıyla arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Teklifin tümü üzerine 
başka söz isteyen?.. Yok. 

Maddelere geçiılmesini oyliarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi, kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
4.10.1983 Tarih ve 29»8 Sayın Demek
ler Kanununun 18 inci Maddesinin Dör
düncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. —4,10.1983 tanih ve 2908 
sayılı Dernekler (Kanununun il 8 inci 
maddesini-ra dördüncü fukrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmi'ştir. 

«Her üyenin genel kurulda bir oy 
hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullan
mak zorundadır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen sayın x im illfetvekiliı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum! : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAIŞIKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oyliarınıza sunuyorum : Ka

bul eden'er... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri

ni Bakanlar Kurulu yürütür. 
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen arkadaşımız?.. Yok. 
(Maddeyi oy'arınıza sunuyorum : Ka-

bull edeni'er... Etmeyenler... Kabul edül-
m'iştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul: edta'iştrr. 

Telklı'f kabul edilmiş ve kanunlaşmış
tır. , 

3. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 20.6.1987 Tarih ve 3401 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğin
ce Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
içişleri Komisyonu Raporu (112) (S. Sa
yısı : 15)(1) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, 2872 
SuyA Çevre Kanununun Bazı Maddeleri-
n ;n Değiştiri'ımesi Hakkında 20.6.19'87 
Tarih ve 3401 Sayılı Kanun; ve Anaya
sanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu Raporunun görüşülmesi
ne başlıyoruz. 

Komrsyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar. 

(1) 15 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 
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Komisyon raporunum okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Raporun olkunmasıını kabul ed'eni'ier... Ka
bul etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması 'kabul edillımemiıştir. 

IKanunun tümü üzeninde, SosyaT.de-
mokrat Hal'ıkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Güneş Gürssler söz istemişlerdir. 

IBuyurun ISaym Güraeler. 
SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 

GÖRSELER (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 2872 Sayılı 
Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında 20.6.1987 Tarih ve 
3401 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi üzerinde yapılan bu gö
rüşmelerde, Sosyalldemokrat Halkçı Par
ti Grubunun görüşlerini bildirmek üzere 

.söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Sözlerime, 1 Mart 1988 tarihli bir ga
zete haberini -yayımlandığı şekliyle- siz
lere okuyarak başlamak istiyorum. Ha
ber, Anadolu Ajansının gazetelere geçtiği 
bir haber ve Frankfurt çıkışlı. Aynen şöy
le : 

«Federal Atman Yeşiller, Büyüktemiz 
İthalat İhracat Firması tarafından Kütah
ya'nın Tavşanlı 'İlçesine götürülmek iste
nen 1 000 ton özel çöp için verilen ihraç 
iznimi iptal ettirdi. YeşlMıerimı'im Badenwurt-
temberg Eyaleti Çevre Sağlığı Danışma
nı Andreas ıBernstroff, Tavşanlı'daki. çi
mento fabrikasına gönderileceği bildirilen 
çöple ilgili dedektif gibi inceleme yaptı. 
Bernstroff'un, Tavşanlı'da çimento fabri
kası bulunmadığını kanıtlaması: üzerine, 
eyalet meclisi çöpler için ihraç iznimi iptal 
etti.» Haber bu. 

Çevre Yasasındaki değişiklikleri görüş
tüğümüz sırada, bu ajans haberini dikkat-
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terinize şunun için sunuyorum : Günü
müzde, çevre sorunları evrensel boyutla
ra ulaşmış, tüm insanlığa mal olmuştur. 
Bakın, sözü edilen 1 000 ton özel çöp ha
len Mammheiım'de ihraç izni bekliyor ve 

^ bu çöp büyük ölçüde kimyasal eriyikler
den oluşuyor, halojen içeriyor; yakıldığın
da dioksin gazı çıkarıyor, metabolizmayı 
büyük ölçüde etkiliyor. 

Bu özel çöpün, çevreye zarar verme
mesi için, 1 200 derecenin üzerimdeki ısı
da yakılması gerekiyor. Bu çöpü Alman
ya kendi ülkesinde yakmıyor, başka ül
kelere gönderiyor ve gönderirken de, her
hangi bir malı satar gibi karşılığında be
del ide istemiyor, üste para veriyor. Ya
ni, bu çöplerin en kısa zamanda Almanya 
sınırlarından dışarıya çıkarılması Alman
ların yararına; fakat, Almanya'nın bir 
eyaletimin parlamentosu, bu çöplerin Tür
kiye'de çevreyi kirletmeden yakılamaya-
cağını öğrenince, kendi ekonomik ve çev
resel çıkarlarını dikkate almayarak, bu 
çöplerim Türkiye'ye gönderilmesine izin 
vermiyor, Yani, modern çevrecilik anla
yışımda, «Aman benim ülkem ıkirilenıme-
sin de, neresi kirlenirse kirlensin» diye bir 
anlayış yok. Önemi olian, tüm doğanın 
kirlenmemesi, doğal kaynakların zarar 
görmemesi ve insanlığa yönelik bu büyük 
tehlikenin olabildiğince önlenmesi... 

İşte, Türkiye'de çevre korumacılığımın 
en büyük yasal dayanağı olam Çevre Ya
sasında yapılacak değişiklikler görüşülür
ken, bu anlayışı dikkatlerinize sunmak is
tedim. 

Şuraya gelmek istiyorum : Çevre so
runu insaniliğin sorunudur. Bu sorunla
rın Türkiye'deki bölümü de tüm insanlığı 
ilgilendirdiği gibi, öncelikle bizleri ilgilen
diriyor; hem de hiçbir siyasî düşünce 
farklılığı, parti mücadelesi, ideolojisi gi
bi ayırımlara düşmeden ilgilendiriyor. 
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Nasılki, geçen hafta işkence konusunda, 
Yüoe Meclis iktidarı ve muhalefetiyle bu 
insanlık sorunu karşısındaki ortak tavrı
nı gösterdi ise, çevre sorunlarında da ay
nı tutum ve davranışı göstermelidir. 

Çevreyii, politik akımların tartışma ko
nusu yapmadan, gerektirdiği ciddiyet ve 
önemle ele almalı; daha da geç 'kalma
dan, ekolojiyi, doğal varlıkları ve kay
nakları, hızlı nüfus artışını, kırsal bölge
lerden kentlere akını bir bütün halinde 
sosyal tartışma gündemline almalıyız; çün
kü, çevrenin korunması ve geliştirilmesi, 
çevredeki tahribatın ve feirlüliğlin önlen
mesi, daha iyi bir yaşam tarzının en be-
dirgin ifadesidir. 

Çevre, sadece bir estetik kavram, bir 
estetik değer kaygısı değildir; yaşadığı
mız ortamı, havayı, suyu, toprağı ve bu 
yaşama ortamındaki bütün insanî faali
yetleri içine alır. Bir anlamda, çevre, çev
recilik anlayışı, bir evrensel değerler man
zumesidir, diyebiliriz. 

Sayın üyeler, biz, Sosyal demokrat 
Halkçı ÎPaırtli olarak konuyu böyle değer
lendiriyor ve yasada yapılacak değişiklik
leri fırsat bilerek, Yüce Meclisin ve ka
muoyunun dikkatini çevre konusuna bir 
kez daha çekmekte yarar görüyoruz. 

Ayrıca, hazırladığımız bir araştırma 
önergesiyle, konunun, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından da araştırılma
sını istiyoruz. Önergemiz Başkanlığa su
nulmaktadır. Türkiye'de çevre kirliliği 
AlNAP'la başlamadığı gibi, ANAP'la da 
sona ermeyecektir. Bu nedenle, Hüküme
tin, konuyu, diğer araştırma önergelerin
de olduğu gibi, dar çerçeve içinde değer
lendirmeyeceğine ve Türkiye'nin tutarlı 
ve devamlılık taşıyan bir çevre politikası
nın, toplumca el birliği ile oluşturulması
na katkıda bulunmak üzere, araştırma 
önergemizi destekleyeceğine inanıyoruz. 

Sayın üye!ıer, Çevre Yasası 11 Ağustos 
1983 tarihli yeni bir yasadır ve yeniliğin
den kaynaklanan laksaklıklar vardır, ör
gütlenme yapısı ikinci kez değiştirilmekte
dir ve Çevre Genel Müdürlüğünün1 örgüt
lenmesine ilişkin yasa tasarısı da Sağlık 
ve Sosyal İşleri Komisyonunda yarın gö
rüşülmeye başlanacaktır. Yasa ile idgili 
yönetmeliklerin önemli bir kısmı çıkarıla
mamıştır. Konuyla dlgili tek yetkili organ 
olması gereken Çevre Genel Müdürlüğü 
bütçesi oldukça sinirlidir. Yaklaşık beş 
yıldır yürürlükte olan yasa, bütün hü
kümleriyle tam anlamıyla uygulanama
maktadır. Teknik bir yasa olması nede
niyle, malî ve teknik konularda uygulama 
yönetmeliklerle yapılmaktadır. Bu neden
le, yasa büyük ölçüde yönetmeliklere bağ
lı bir yasadır, yönetmeliklerin tümüyle 
uygulamaya konulmasıyla ancak yaşama 
geçirifehilecektiır. öncelikle, yönetmelikler 
konusundaki bu eksikliğin giderilmesi, ta
mamlanması gerekir. 

Yasada, bugün görüşmekte olduğu
muz değişikliklerle, kirletenin sorumlulu
ğunda yeni bir anlayış getirilmekte; ku
sursuz sorumluluk ilkesinden vazgeçil-
mektedir. Merkez çevre kurulu ve il çevre 
kurulu 222 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameye göre değerlendirilmekte, çev
re Kirliliğini Önleme Fonunun gelirleri 
yeniden düzenlenmektedir. 

Bu değişiklikler hakkında görüşlerimi
zi maddelerde belirtebiliriz; ancak, temel
de bu değişikliklere karşı değiliz; çünkü, 
biz, sorunu öyle cezaî yaptırımlarla çö
zümlenebilecek sorun olarak görmüyo
ruz. İstediğiniz para ya da hapis cezası
nı verin; yok olan ormanları, kirlenen de
nizi, gölleri, akarsuları, yok olan tarım
sal toprakları, aldığınız o para cezalarıyla 
eski haline hemen getirebilecek misiniz? 
Bu nedenle, sorunun evrensel boyutu gö-
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rüllerek, herkesin aynı özveriyi© soruna 
yaklaşması gerekir; devletin de konuya, 
tek tek olayları dikkate alarak değil, so
runu en geniş boyutlarıyla görüp, bu şe
kilde yaklaşması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bir örnek ver
mek istiyorum. Tuğla fabrikaları... Tür
kiye'de konut açığını kapatmak için, yeni 
konutlar yapılmasına ihtiyaç vardır; ko
nut sektörünün, .inşaatta kullanması için 
tuğlaya ihtiyacı vardır; tuğla fabrikaları
nın tuğla üretebilmesi içlin toprağa ihti
yaç vardır; ama devlet, ama bu işi yön
lendirenler tuğla fabrikalarını rasgele yer
lere kurdururlarsa, tarımsal arazinin, ta
rımda kullanılması gereken toprakların 
tuğla yapılması gibi bir durum ortaya çı
kar. Yani burada, devlet fizikî planlamayı 
hatalı yapmaktadır. Bunun örneğini size 
Trakya'dan verebilirıim. Tekirdağ millet
vekili arkadaşlarım biliyor; bizim Naip 
Ovası denen güzel bir ovamız var; bağ
ıla rıy la, kirazıylla meşhur bir ovamız; ama 
gelin görün ki, bu ovada yaklaşık 10 ta
ne tuğla fabrikası var. O mümbit, verimli 
ovanın ortasında 10 tane tuğla fabrikası 
kuruldu ve hiç araştırılmadı; «bunların 
çevrede tuğla yapmaya yeterli nitelikte 
toprakları var mı?» diye. Hiç araştırılma
dan, tarım arazisinin orta yerine tuğla 
fabrikaları kuruldu, o fabrika sahiplerii 
de, nakliyattan kurtulmak için, hemen 
fabrikanın yanındaki, zliraat arazilerini sa
tın alıp, tuğla yapmaya başladılar. İşin 
ıİ!İg:nç taraflı yüz yıllardır köyl'üyü geçindi
ren bu topraklar, köylüler tarafından, ra
yiç bedelin bir misli değer verildi diye, 
tuğla fabrikalarına satıldı. Yani burada 
üç ayrı kesimin yanlışlığı var : Bir tanesi 
devletin yanlışlığı; fabrikaları rasgele yer
lere kurduruyor! ikincisi, sanayicinin yan
lışlığı; tuğla yapabileceği kalitesiz toprak, 
tarımda kullanılmayacak toprak varken, 
tarım araziısimi alıyor. Üçüncü yanlışlık 
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da, köylümüzün yanlışlığı; içinde bulun
duğu malî koşullar nedeniyle, fiyat cazip-
liğini; dikkate alarak, yedi sülalesini bes
leyen, tarım niteliği olan toprağı, tuğla 
fabrikasına satıyor. Tuğla fabrikası tuğla 
yapıyor; ama orada da toprak diye bir 
şey kılmıyor. Gelin, o sözünü ettiğim 
ovayı görün; oyuk oyuk, her tarlada şim
di göller oluştu ve ovanın ekolojik den
gesi, bitki örtüsü dıiye bir şey kalmadı. 

İşte, bunları, bu anlayışı, bu yanlışlık
ları para ve hapis cezalarıyla düzeltmenin 
imkânı yok. Bu, devletin altyapıyı gerçek-
leştirmesiyle olacaktır. Altyapı nedir? Alt
yapı, önce kültür altyapısıdır; yani tüm 
insanımızda çevre bilimcimin, oluşmasıdır; 
fizikî planlamayı ve koordinasyonu dev
letin yapmasıdır. Devlet, sanayiin fizikî 
planlamasını yaparak her türlü sanayiin 
nerelerde faaliyet gösterebileceğini belir
lemelidir. 

Çevre konusunda Türkiye'nin içinde 
bulunduğu bir diğer eksiklik de, bu konu
da çalışan çeşitli kuruluşlar arasındaki 
koordinasyon noksanlığıdır. Aslında, bu
nu bir ölçüde koordinasyon eksikliği ola
rak söylemek de yanlış; Türkiye'de bu
gün çevre konusunda hangi organın tek 
yetkili olduğu, aslî görevli olduğu belli 
değildir. Çevre Genel Müdürlüğü, gö
rüşmelerine yarın Sağlık ve Sosyal İşler 
'Komisyonunda başlanacak olan teşkilat 
yasasıyla, inşallah bu konuda aslî görevli 
kuruluş haline getirilmelidir ve Çevre Ge
nel Müdürlüğü bu konudaki diğer kuru
luşların koordinasyonunu sağlamalıdır. 

Meşhur bir çöp olayı var, biliyorsu
nuz : Türkiye'ye 1 000 ton çöp geliyor; 
yakıldığı zaman, havaya, insanların sağlı
ğını etkileyecek zehirli dioksin gazının 
karışması sonucunu doğuracak 1 000 ton 
çöp geliyor ve kimsenin haberi yok. Kim 
izin vermiş?.. Sanayi ve Ticaret Odası. 

m — 
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Yetkisi yok mu? Var; Sanayi ve Ticaret 
Odası o izni vermiş, o işlem yapılıyor; 
ama Sanayi ve Ticaret Bakanlığının habe
ri yok. Çevre Gene! Müdürlüğünün habe
ri yok, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
haberi yok,. Enerji ve Tah'iî Kaynaklar 
Bakanlığunun haberi yok; geliyor. Yani, 
koordinasyonda, yetki dağılımında bir 
kargaşa var. Bu işin aslî yetkilisinin Çev
re Genel Müdürlüğü olması lazım, ilgili 
•bakanlık olması lazım ve koordinasyonun 
da ancak ondan sonra bu kuruluş tarafın
dan sağlanması lazım. 

Sayın üyeler, Çevre Yasası sadece de
ğiştirilmekle kalınmamalı, bunu gerçek 
anlamında uygulanırlığa ve işlerliğe ka
vuşturmalıyız. Bugüne kadar yeterince 
uygulanamayışının bir önemli; nedeni de, 
devlet yönetenlerin önemli bir bölümün
de görülen, çevre koruma gayretleri kal
kınma temposunu zedeleyebilir endişesi
dir. Şu gerçeğin altını çizmekte yarar gö
rüyorum : Türkiye sanayileşecektir, Tür
kiye sanayileşmelidir, Türkiye sanayileş
meden vazgeçemez; ama Türkiye, doğa
sını kirletmeden, Türkiye'deki, doğal kay
nakları kurutmadan, afcarsuları, gölleri 
pisletmeden, kurutmadan, denizleri öldür
meden, ormanları, tarımsal arazileri yok 
etmeden sanayileşmelidir. 

Bizimi sanayicilerimizin, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığımızın, bürokrasimizin 
önemli bir kesiminde hâlâ, çevreyi, çevre
ciliği bir lüks olarak gören anlayış var
dır; bu taraflara yatırım yapılmamasını, 
isteyen, buralara harcanan parayı fazla 
gören anlayış vardır. Halbuki, çevrecilik 
lüks değildir; çevrecilik, çok ileriyi gör- ' 
mefc demektir. 

Bakın, Türkiye 2000 yılında 70 milyon 
olacak. O Türkiye'yi, çevre sorunları için
de bunalmış ve doğasının dengesi bozul
muş bir ortamla karşı karşıya bırakma-
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malıyız. Kalkınmadan ve sanayileşmeden 
vazgeçemeyiz; ama aynı zamanda çevre 
değerlerimizi korumak zorundayız. Bunu 
tüm ulusça bir araya gelerek başarabili
riz ve bugünkü görüşmelerle Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin çevre konusundaki 
duyarlılığını gösterdik. Aynı duyarlılığı, 
Türkiye'nin çevre İle ilgili tüm sorunları
nı saptayacak tutarlı ve devamlılık taşı
yan bir çevre politikası oluşturmada kat
kıda bulunacak Meclis araştırmasını aça
rak da göstermeliyiz. Biraz önce söyledi
ğim gibi, diğer Meclis araştırmalarında 
belki işin biraz siyasal anlayışı vardır. 
TRT ile ilgili bir Meclis araştırmasını ka
bul etmeyebilirsiniz, sonunda iş siyasî ik
tidara gelebilir; radyasyonla, pahalılıkla 
ilgili, diğer konularla ilgili Meclis araştır
ması iktidar partisi açısından kabul edil
meyebilir; ama Türkiye'nin çevresel ge
leceğini bu 'Meclisin yönlendirmesi açı
sından bir Meclis araştırması açıllrnıasunda 
yarar var diyorum ve şimdiden, o araş
tırmamızı desteklemenizi diliyorum. 

Sözlerime şöyle son vermek istiyo
rum : Birleşmiş Milletler Çevre Progra
mının bir sloganı var, o sloganı lütfen bir 
yerlerinizde tutunuz; «Bu dünya bize ata-
lanmızın değil, çocuklarımızın, torunları
mızın bir emanetidir.» , 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka 
söz isteyen sayın milletvekili arkadaşımız 
var mı efendim? 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Grup adına, Yaşar Topçu Bey.. 

BAŞKAN — DYP Grubu adına Sa
yın Yaşar Topçu; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Mec'Jİıs.'n dağerli üyeleri; huzurunuza ge
len kanun, ülkemizin halihazır içinde bu-
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lunduğu dorumu ve geleceği için fevkala
de önemli bir konuyu, Cumhurbaşkanının 
geni göndsrımesi üzeıriıne yeniden düzenle
tmek içindir. 

Evvela, grubumuzun konu üzerindeki 
şu düşüncelerini açıklamak istiyorum : 
Çevre, içinde yaşadığımız ortam, hepimiz 
için çdk önemlidir. Bunun idrakinde ol
mamak çok vahim hatadır. İçinde yaşadı
ğımız ortam olan; yani atalarımızın seve 
seve canını verdiği mıeımileketimiz, ülke
miz Türkiye, geçmişte, Osmanlı Devleti
nin en büyük, en şaşaalı döneminde 10-12 
milyon nüfusu beslemiş -Anadolu itiba
riyle söylüyorum- topraklardır. Bugün 55 
milyon nüfusu besliyor; yarın 70 milyon, 
100 m iyon ve daha yukarısındaki nüfusu 
besleyecek. O halde, bizler de, bu top
raklardan, Cenab-ı HJak'ikım verdiği Öm
rü yaşayıp, gelip geçecek kişiler olduğu
muza göre, aldığımız emaneti sadece sı
nırlar itibariyle, sadece ekonomik ve sos
yal değerler itibariyle değil, aynı zaman
da nitelikleri itibariyle de gelecek nesil
lere aktarmak zorundayız. Bu sebeple, 
çevrenin korunması için alınması gereken 
her 'türlü tedbirin mutlak yanındayız. Bi
ze göre, bu konuda,geç kalınmıştır. Da
ha önceden bu tedbirlerin alınması la
zımdı. 

Ülkemize turist olarak gelen yabancı
ların, özellikle Avrupalıılarun en büyük şi
kâyeti, kendi ülkelerinin • artık kullanıl
maz, yaşanmaz hale gelirmiş olmasıdır. 
Biz, bu işin acısını çökenlerden dinlediği
miz bu sözlere rağmen, içinde yaşadığı
mız bu cennet vatanın kıymetini! bifanez-
sek, onu korumak için gerekli tedbiırilûri 
almaz ve bunda gecikirsek, tabiî ki vebal 
altında kalırız. 

Bu noktada, bu açıklamadan sonra, 
kanunla ilgili olarak birkaç hususu arz 
etmek istiyorum. 

Meclisimize, hükümet programından 
sonra gelen ve 1987 Yılı Bütçe Kanunu
nun 4 ay daha uzatılması ve bu konuda 
Hükümete yetki veriılmıesine dair kanun 
tasarısının ilk geceki müzakeresinde bu
rada, Yüce Kurula fikirlerimizi arz eder
ken : Meclisimiz kanunları yapanken son 
derece dikkatli olmak zorundadır; getiri
len kanunlar yanlışlıklarla doludur; ka
nun yapmasını ya da kanun tekniğimi bi
lenler yalnız bizler değiliz, bu Meclisin 
dışında bu işlerden anlayan yüzbinlerce 
kişi vardır; bunlar çıkardığımız kanun
ları okuyor, ondan sonra dönüp, «Mec
lis üç beş maddelik kanunu yanlış ya
pıyor, kanun yapmasını bilmiyor» diyor, 
hepimiz töhmet altında kalıyoruz, demiş 
idim. 

İşte, önümüze yeni bir örneği gelmiş 
bulunuyor. Bir kanun çıkarılıyor ve Cum
hurbaşkanı bu Kanunu Anayasanın 89 
uncu maddesine göre bir daha görüşmek 
üzere Meclise iade ediyor. Bu iade ya
zısı, bana göre, bu açıdan fevkalade dik
kat edilmesi gereken bir yazı ve Meclisi
miz için hiç de doğru bir şey değil. 

Cumhurbaşkanı İade yazısında; sizin 
bu çıkarmış olduğunuz kanunda müker
rer madde diye zikrettiğiniz maddeler var 
ya, o kanunda böyle maddeler yok, o 
kanundaki o maddeleri; yani 4 üncü ve 
5 inci maddeleri 222 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile şu tarihte iptal et-
m'iştiniz, onlar yürürlükte yok, yürürlükte 
olmayan maddelere ne mükerrer madde
si getiriyorsunuz, diyor. Tabiî, iade ye
rinde ve doğru. Böyle olduğu için de ay
nı şeyleri tekrar görüşüyoruz. 

Saygıdeğer arkadaşlar, acele ile ya 
da -özellikle bu (konuya, kendileri de bu
rada bulunduğu için değineceğim- sırf ko
nunun ilgilisi saygıdeğer bürokratlar, bir 
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kanunun maddesinin yahut maddelerinin 
yahut uygulanmasının kendilerine bazı 
zorluklar çıkardığı gerekçesiyle sık sık 
bağlı bulundukları bakanlıklara verdik -
•I'-eri kanun değişikliği teklifleri yahut ka
nun teklifleri üzerinde, özellikle Hükü
metten grenler üzerinde -Meclisten ge
lenler 'için, komisyonlar ve bizler yete
rince dikkatli davranırız- Hükümıt üyesi 
arkadaşlarımızın fevkalade dikkatli olma
sı gerekir. Hükümet içerisinde, hukuk 
fakültelerinde öğretim üyeliği yapmış 
olan bakanlarımız var. Ben, bir saygıde
ğer Bakamlar Kurulu üyesi için burada 
çılktıım dedim ki, eğer benim dediklerim 
yanlışsa, çıksın yanlış olduğunu söylesin, 
biz sizin dediklerinizi tamamen destekle
yelim; kendileri haklı olarak, bırakıp dı
şarı çıktılar; çünkü, söylediğim sözler 
doğruydu. 

Şunu ifade etmek istiyorum : Evvela, 
her bürokrat değişişinde kanun değiştir
mekten vazgeçelim. Bürokrat değişiyor, 
uygulanacak tedbirler değişiyor, yahut 
getirilen tedbkier değişiyor, kanun 
maddeleri de tekrar tekrar değiştiriliyor. 
Geldiğimiz günden hu yana dikkat ediyo
rum, -ki, öncesinde de öyleymiş. Ben
deniz, merak ediyorum, gidiyorum kütüp
hanede, daha önceki yasama dönemlerin
de yapılan işlere de bakıyorum- durma
dan, daha önce çıkmış oılan kanunları 
değiştiriyoruz; o maddeyi değiştiriyoruz, 
olmuyor, bir başka gün bir başka mad
deyi değiştiriyoruz, sonra o maddeyi tek
rar değiştiriyoruz, değişen maddeyi bir 
daha değiştiriyoruz... Sanki, Mealisin, 
daha önoe çıkmış temel birtakım kanun
ları sürekli olarak değiştirmekten başka 
yapacağı bir iş yokmuş gibi, her kadro 
değişişinde kanun maddesi değiştiriyo
ruz; bu, fevkalade yanlıştır. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Islahat 
yapıyoruz. 
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YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Isla
hat değil; o, üzerinde çok isnada durdu
ğunuz istikrar unsuru kayboluyor. Mad
deleri yeterince uygulamadan, çıkmış olan 
kanunu yeterince uygulamadan, değişik
liğe göre getiriyorsunuz, sonra onlar kay
boluyor. Halbuki, birçok kan unları da, 
birçok şeyleri de, burada çıkıp istikrar 
endişesiyle savunuyorsunuz. Biz, istik
rara karşı insanlar değiliz. Bakın, biz de 
aynı şeyi söylüyoruz, diyoruz iki, istik
rar böyle sağlanmaz; durmadan madde 
değiştirmekle istikrar sağlanmaz. 

Şimdi, maddelerde tekrar aynı konuya 
gelmemek liçin, kanunun tümü üzerinde 
birkaç endişemizi dile getirmek istiyorum. 

Kanunun 18 inci maddesine bir ilave 
hüküm getiriliyor. Maddede (ı) fıkrası 
olarak yer alan 'bu ilavede, «Merkez çevre 
•kurulunca, çevre kifliıliğine yol açtığı be
lirlenen işletmelerden, aşağıdaki tarifeye 
göre alınacak ücretlerden» deniliyor ve 
bu işletmeler 5 gruba ayrılarak, her grup 
için ayrı ayrı ücret tayini yapılıyor. 

ıŞiımdl, bu ücret tayini konusunda ka
nunda hiçbir açıklama 'bulunmuyor. 

'Arkadaşlar, ücret, yapılan bir işin 
karşılığıdır. Bizim, getirilen kanundan ve 
bu Kanunun evveliyatıma dair yaptığımız 
incelemeden anladığımız, bu alınmak is
tenen, tarifeyle konan para ücret değil
dir; çünkü, burada, ıkılnletmeye sebep 
olan işletmenin meydana getirdiği bu za
rarın karşılığında bir para alınıyor. O iş
letmeye bir hizmet verilerek ya da o iş
letmenin meydana getirdiği kirliliği, işlet
me adıma devlet ya da bu kurullar üst
lenmek suretiyle karşılığında bir ücret 
alıyor değil O halde, kanuna, bütün bu 
yanlışlıkların üzerine bir de yanlış cetvel 
eklenmiş. 

Bizimki, halisane ikazdır. Bunun adı 
ücret değildir, tarife yanlıştır; bu bir. 
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İkincisi, bu Kanunda bir başka hüküm 
getirilerek, çevre kirlenmesine sebep olan 
kbşiye, bir nevi, hukukta «Kurtuluş >bey-
yiınesi» dediğimiz bir jimkân sağlanmış. 
Diyor toi, «Çevrenin 'kirlenmemesi için 
her türlü tedbiri almışsa ve bunu da ispat 
ederse keza lazım gelmez...» 

Şimdi, hukuk çok: gelıişjti. Artık, ku
sursuz sorumluluk hukukun bıjr parçası
dır ve bu ve bundan sonraki: asırlarda 
kusursuz sorumluluk hukukun ayrılmaz 
bir parçası olacaktır. Yani, insanlar yap
tıkları liste kusurlu olmasalar bile, bazen, 
onun meydana getirdiği zararı (karşılamak 
zorunda (kalırlar. Neden?.. Çünkü bu, ba
sit tok kurulla dayanır : Bir şeyin neva
sından yararlanan, onun meydana getir
diği hasarları öder, ille 'kusur aranmaz. 

Binaenaleyh, çevreyi kurtaracağız, 
çevre fcidenmesinıi önleyeceğiz diye ted
bir getirirken, daha lişin başında, getirdi
ğimiz tedbirleri, uygulanmaz, kullanıl
maz hale ya da işin içinden sıyrıilır hale 
getirmekle, etkisiz duruma sokmuş olma
yalım. 

B:iz!;ım, kamunun tümü üzerinde belir-
teceğiimiz endişeler ve düşünceler bunlar-
dan ibarettir. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
\UY[i* sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın 
Topçu 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Talat Zengin; buyurunuz efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA TALAT 
ZENGİN (Malatya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; ülkemiz
de son günlerde büyük önem taşımaya 
başlayan çevre meseleleri ve çevre mese
lelerinin hallinde temel kanun niteliğin
de olan 2872 sayılı Çevre Kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 3401 sayılı 

Kanun hakkında görüşlerimi Anavatan 
Partisi Grubu adına arz etmek istiyo
rum. 

Çevre korunması, zamanımızda, me
deniyetin bellibaşh meselelerinden biri 
haline gelmiş bulunmaktadır. 

Çevre kirliliği, başta insan sağlığı ol
mak üzere bütün canlıların hayatını doğ
rudan ilgilendirmekte, gelecek nesillerin 
mutluluğunu, hatta varlığını tehdit et
mektedir. 

Çevre kirliliğinin öneminin farkına 
varmak, daha işin başında, sonradan dü
zeltilmesi çok pahalıya mal olacak hata
ları yapmaktan kaçınmak gerekir. 

Bugün dünyada, çevre meselelerinin 
önemi ve hacmi, ülkelerin millî sınırları
nı aşmış, milletlerarası bir mesele haline 
gelmiştir. Sanayileşmiş ülkeler, bir yan
dan memleketlerinde bu konuya verilen 
önemi artırır, çevrenin korunmasını ül
kelerarası işbirliği ve ortaklığın gerekli 
şartlan arasında görürken, öte yandan, 
kendi ülkelerindeki yükü diğer ülkelere 
aktarmaya da gayret etmekte, zaman za
man kendi meselelerinin çözümünde baş
ka ülkeleri kullanmaya tevessül etmekte
dirler. Son gelişmelere, bilhassa ülkemize 
ihraç edilen çöp ve yakıtlar en güzel ör
neği teşkil etmektedir. 

Milletlerarası platformda daima gün
dem maddeleri arasında yer alan çevre 
konusunda ülkemizin de söz sahibi ola-
oilmesi, hak ve menfaatlerini savunabil
mesi, konuya verdiği öneme, konuyla il
gili teşkilatların gücüne bağlıdır. Ülke
lerinde çevre kirliliği önemli boyutlara 
varan gelişmiş ülkelerin çevre meselele
rine verdiği önem dikkate alınarak, bu 
ülkelerin çevre meselelerinin hallinde ta
kip ettikleri yolların incelenmesi, getir
dikleri hal çarelerinin ülkemize adapte 
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edilmesi, hiç şüphesiz bizlere de yardımcı 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, biz, Türk ve 
Müslüman olmanın gururu içerisindeyiz. 
İnancımızın tabiî bir tezahürü olarak, 
çevreye ve çevre kirliliğine büyük önem 
vermekteyiz. Bu önemi ANAP iktidarı 
olarak, İstanbul Haliç'ten başlayarak 
bütün belediyelerimizin çevre düzenle
mesi çalışmalarına başlamış olması, ata
larımızın mirasına sahip çıkma hareketi 
olarak değerlendirilmelidir. 

Biz Türk olarak, Avrupalılara çevre 
kirliliği konusunda ders vereceğimizi bu
rada belirtmek isterim. Bu sözümü, mu
halefete mensup milletvekili arkadaşları
mız eleştirebilirler; ancak, ben onlara 
şunu ifade etmek isterim : Fransa'nın 
meşhur Louvre Sarayı yapıldığında tu
valeti bile yoktu İşte, Avrupalı ile Türk-
ier arasındaki fark budur. 

Avrupalı, akıl hastalarını diri diri ya
karken, Osmanlı devrinde Bursa'da ku
rulan bir hastanede akıl hastalan su ile 
tedavi ediliyordu. Çevrenin en güzel sü
sü olan ve çevre güzelliğini tamamlayan 
kuşların varlıklarını devam ettirmek için, 
ecdadımız, kuşları koruma vakıfları ku
ruyorlardı. 

Biz Türkler, çevrenin insan sağlığı 
üzerindeki etkisini asırlar öncesinden bi
len; günümüz koruyucu hekimliğinin te
melini, tabiatı korumanın değerini, ata-
sözîerinden, padişah fermanlarına kadar 
her vesile ile dile getiren bir milletiz. 
Temizliğe önem vermiş, insanın kendi
sini ve çevresini temiz tutmasının değe
rini kuşaklar boyu geleneklerimiz arasın
da muhafaza etmişizdir. Atalarımız tara
fından kurulan en küçük yerleşim yerle
rinde bile inşa edilen su yollan, hamam
lar, o günlerde cemiyetimizin aynı çağ

lardaki Avrupa milletlerinden ne kadar 
önde olduğunun en güzel örnekleridir. 
Temiz suyun değerini bilen atalarımız, 
yaşadıkları çağlar için mükemmel sayı-
la'bilecek su şebekeleri inşa ettikleri hal
de1, şimdi bizlerin pek çök yerleşime bi
riminde su sıkıntısı çökımjesli gerçelkten 
üzücüdür. Bu durumu ortadan 'kaldırmak 
için gösterilen bütün çabaları, yapılan 
bütün yatırımları takdirde karşılamak 
gerekir. Hakeza, bir zamanlar eşsiz bir 
eğlenme, dinlenme ve avlanma yeri olan 
tabiat harikası Halic'i padişah fermanı 
(ile koruyan bir milletlin, daha sonra ay
nı itinayı göstermemesi, bugün burayı 
tekrar eslki haline getirebilmek için çolk 
büyük masrafların yapılmasını gerektir
mektedir. Modern bilim bize, kirlettikten 
sonra temizlemenin, kirletmeden koru
maktan çök daha pahalı olduğunu gös
termektedir. Bu 'açıdan kirlenmenin ön
lenmesi için her türlü tedbir zamıanuıda 
ve gereği gibi alınmalı, hızla çok ayrı bir 
ihtisas alanı olan çevre koruma konusun
da ihtisas kuruluşunun yetkilerinin artı
rılması ve kuruluşun güçlendirilmesi ge
rekmektedir. 

Sayın ımMetvekilleri, çevre konusunda 
yapılan çalışmalar, ülkenin belirli çevre 
problemlerine yönelmek biçiminde orta
ya çıkmıştır. Ülkemizde, çevre meselesi, 
hızla nüfus artışı ve sanayileşmenin gö
rüldüğü belli merkezlerde yoğunlaşmış 
bulunmaktadır. Şehirlerde yaşayan in-
sanlarm sağlığımı da etkileyecek bu gidi
şin durdurulması, çevrenin Ikorunması 
için gerekli bütün önlemlerin alınması, 
bir yandan linsanlarımızın geleceğini ko
rurken, öte yandan gelecek nesillere bı
rakacağımız en önemli miras olan tabiî 
(kaynaklıarımızın korunmasını temin ede
cektir. 

Tabiî kaynaklarımızı 'kirleten bir ül
ke olarak görünmemiz, günümüz diinya-
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sınıda ülkemizin prestij kaybına yol aça
cağı gibi, hızla gelişime gösteren turizm 
endüstrimizi olumsuz yönde etkileyecek
tir. Benzer iklim şartlarına saihip o ülke
ler anasında gittikçe daha çok sayıda tu
risti kendime çeken ülkemizde bizi diğer-
leriınden ayıran ve turistler için çok ca
zip bir hale sokan özellik, el değmemiş 
taibiî güzelliklerimiz ve tarihî zenginlik
lerimizdir. İnsan eliyle yaratılan çevre 
meseleleriyle bu güzellikleri tahrip et
mek, hiç şüphesiz önemli ekonomik ka
yıplara yol açacaktır. 

Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü 
bu tehlikeleri bertaraf etmek, hızla art
ma istidadı gösteren çevre meselelerinin 
ortadan kaldırılmasını temin etmek ga
yesiyle, gerekli kanunî çerçevenin ve teş
kilat yapısının teşkili yönünde çok yoğun 
bir çalışma içine girmiş bulunmaktadır. 
2872 sayılı Çevre Kanununun öngördü
ğü yönetmeliklerin yürürlüğe konması
na hızla devam edilirken, yürürlüğe giren 
yönetmelikler ile önemli kirlilik kaynak
larının denetimi konusunda ileri adımlar 
atılmıştır. Geniş bir hukukî ve teknik ça
lışma sonunda hazırlanabilen yönetmelik
lerin uygulanmaya konması hütün ilgili
lerin görevi olarak yorumlanmalıdır. Ko
runmasını istediğimiz çevre hepimizindir; 
kişi ve kuruluş olarak herkes üstüne 
düşen görevi yerine yetinmelidir. 

Sayın milletvekilleri, çevreyi koruya
cak bütün tedbirlerin alınması, sadece bir 
genel müdürlükten beklenemez; kamu ve 
özel kuruluşlar, hâttâ bireyler sorumlu
luk duygusu içinde davranmalı ve görev
lerinin bilincinde olmalıdır. Faaliyetleri 
itibariyle çevre ile ilgili kararlar alan, 
uygulama yapan kuruluşların, Çevre Ge
nel Müdürlüğü tarafından belirlenen çiev-

,re korunması politikasına sadık kalması, 
çevrenin korunması açısından takip edi-

leeek en ekonomik yol olacaktır. Bozul
mamış çevrenin korunmasının, bozulan 
çevrenin iyileştirilmesinden daha ucuz 
olduğu prensibinden hareketle, akılcı bir 
koruma politikası taklibi, elkonomimizi 
ileride karşılayaibileceğimiz önemli yük
lerden kurtaracak, vatandaşların sağlığını 
koruyacaktır. 

Bugün, insan, çevresiyle bir bütün 
olarak düşünülmekte, sağlıklı olma hali, 
başta kişinin bünyesiiyle ilgili olsa da, çev-
rie şartlarının bunda etkili olduğu; sağ
lıksız, kirlenmiş bir çevrede yaşayan in
sanların sağlığının olumsuz yönde etki
lendiği herkesçe kabul edilmektedir, 
Çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerinde
ki etkilerini artık herkes kabul etmekte
dir. Hava ve su kirliliği, atıkları ve gü
rültü, yaşadığımız çevreyi bozan başlıca 
faktörlerdir. 

Devletin başta gelen görevi, vatandaş
ların sağlığından sorumlu olarak bu fak-
törljerin etkisini en kısa zamanda en aza 
indirecek tedbirlerin alınmasını temin et
mek olmalıdır. Nitekim, Anayasamızın 
56 ncı maddesi: «Herkes, sağlıklı ve den
geli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir., 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 
'korumak ve çevre kirliliğini önlemek 
Devletin ve vatandaşların ödevidir» diye
rek, çevrenin korunması için herkesin gö
revli olduğunu ifade etmiştir. Anayasa
mızın bu belirleyici hükmü doğrultusun
da, kişilerin her türlü hakkını koruma 
ve düzenlieme sorumluluğunu taşıyan hu
kuk, günümüzün bu en çok sözü edilen 
meselesünde de etkili olmak, vatandaşı, 
ülkeyi ve gelecek nesilleri koruyacak dü
zenlemeler getirmek zorundadır. 

Ülkemizin çeşitli hukuk kaynakların
da, çevre meselelerini değişik yönleriyle 
ele alan hükümler 'bulunmaktadır. Nite
kim, 2872 sayılı Çevre Kanunu kabul 
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edilinceye kadar, bu mevzuat bazı boş
lukları doldurmuştur; bugün de, bu ka
nunlarda yer alan çeşitli hükümler yü
rürlüktedir. Gayesi, «Bütün vatandaşların 
ortak varlığı olan çevrenin korunması, 
iyileştirilmesi, memleketimizin arazisi ve 
tabiî kaynaklarının en uygun şekilde 
kullanılması ve su, topra'k ve hava kir
lenmesinin önlenmesi; memleketin bitki 
ve hayvan varlığı ille tabiî ve tarihî zen
ginliklerinin korunarak, bugünkü ve ge
lecek nesillerin sağlık, medeniyet ve ha
yat seviyesinin geliştirilmesi, teminat al
tına alınması için yapılacak düzenleme
leri ve alınacak tedbirleri, ekonomik ve 
sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu ola
rak belirli hukukî ve teknik esaslara gö
re düzenlemektir» olarak tanımlanan 
2872 sayılı Kanun, bir çerçeve kanun 
niteliğindedir; genel çevre politikasını 
belirlemekte, çevre koruması yönünden 
alınacak önlemleri sıralamakta ve çevre
yi koruyacak, kirliliği önleyeceik cezai 
hükümler getirmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
çevreyle ilgili mevzuatın çok dağınık ol
ması, çevre IkMemmesine sebep olan faa
liyetlerin de çeşitli1 birimlerce demetlen
mesi sonucunu doğurmaktadır. Böyle bir 
durumun çeşitli sakıncaları bulunmakta
dır. Bazen, iblir faaliyetin denetlenmesine 
birden fazla kuruluş yetkili olmakta, ba
zen de tam tersine hiçbir yetkili bulu
namamaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanu
nu, denetimde yetkili organları belirle
miş, bu konunun yönetmeliklerle düzen
leneceğini öngörmüştür; bu durum ise, 
hukuk tekniği yönünden bazı sakınca
lar ihtiva etmektedir. Kanunlarla veril
miş yetkiler, yönetmeliklerle değiştirile
meyeceğinden, meselenin kanun koyucu 
yönünden ele alınmasında fayda vardır. 

özellikle son günlerde basınımızda 
önemle üzerinde durulan «ithal1 çöp» ola

yında olduğu gibi, denetimdeki boşluk
lar kolay hıkla görülebilmektedir. Bu ne
denle, 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 
nci maddesine, «Atık ve artıkların» ke : 

ikneleni yanına, yakıtları da dahil edip, 
bütün bunların arıtılması, uzaklaştırıl
ması, zararsız hale getirilmesi ve itha
linde, diğer kanunlarla yetkilendirilmiş 
kurum ve kuruluşların yanında, çevre 
kirliliği yönünden etkili bir denetimin 
yapılacağı kuruluş olarak ayrıca Çevre 
Genel Müdürlüğü de denetimler için gö-
revlendiriılmelidir. 

Bu duygularla, Yüce Meclisin sayın 
üyelerini saygılarımla selamlarım, (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Zengin., 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sa
yın Atasoy; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA
SOY (Zonguldak) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; sözlerime başlama
dan önce hepinizi saygı ile selamlıyo
rum. 

Anayasanın 89 uncu maddesi uyarın
ca, Cumhurbaşkanınca, bir daha görü
şülmek üzere geri gönderilen 3401 sayılı 
Kanunun görüşülmesi vesilesiyle, çevre 
konularının bir kere daha Yüce Mecli
sin çatısı altında gündeme gelmesinden 
son derece memnunum. 

Bilindiği gibi, kalkınma problemiyle 
çevre problemleri içice, birlikte gelmiştir; 
bugünkü dengeli kalkınma anlayışı için
de, çevrenin tahrip edilmemesi veya en 
azımdan, insanlara zarar vermeyecek şe
kilde, linsanlarn-ı çevreden istifadesine 
mani olmayacak bir anlayış şeklinde 
yerleşmiş, bulunmaktadır. 

Yine son günlerde görüyoruz, bütün 
basınımızda çevre konuları, hemen he
men gündemin birinci maddesini tut-
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maktadır, özellikle hava 'kirliliğinin - baş
ta Ankara olmak üzere - çeşitli sanayi 
şehirlerimize yayılması, nihayet vasıta 
sayısının büyük bir hızla büyümesi se
bebiyle - sanayi olmasa bile - birçok 
şehrimizde hava kirliliği problemlerinin 
çıkması, btrgünlierde aktüel konular ara
sında. 

Yine kamuoyunu meşgul eden bir 
başka konu da, «çöp ithali» diye tanı
nan olay olmaktadır. 

Şunu burada açıklıkla ifade edeyim 
ki, bugüne kadar ne «çöp» adı altında, ne 
de «Sanayi atığı» adı altında ithalat ya
pılmamıştır ve Türkiye'ye resmî yoldan 
çöp girişi söz konusu değildir. 

Hepinizin bildiği gibi, bu konu, Ban
dırma Belediyesinin böyle bir teşebbü
sünden dolayı basın yoluyla ortaya çık
mıştır. Konuyu süratli bir şekilde tetkik 
ettiğimiz zaman, Bandırma Belediyesinin, 
o çevredeki sanayi (atıklarını değerlen
dirmek amacıyla bir tesis yapmak üzere 
ibir fizibilite çalışmasına girdiğini ve bu
nu bir Alman firmasına yaptırdığını öğ
reniyoruz. 

Tabiî bu arada, Alman firmalarıyla 
temasa geçilirken, oradan, çöp olarak 
tabir edilen çeşitli sanayi atıklarının Ban
dırma Belediyesine satılmak istendiğini 
ve böylece bu projenin finansmanında 
birtakım kolaylıkların ortaya çıktığını 
görüyoruz. Ancak, böyle bir uygulama
nın doğru olmayacağı nedeniyle, işin pro
jesinin önce Bakanlığımıza, dolayısıyla 
Çevre Genel Müdürlüğüne gönderilmesi 
ve tarafımızdan tetkik edilip, izine tabi 
tutulması şekline sokulduktan sonra, bu 
çöp getirme projesi de akim kalmıştır. 

Ancak, yeni bir iddia olarak, İsparta 
Vilayetimizde bulunan GÖLTAŞ Fabri
kasının çöp ithal ettiği ileri sürüldü. Biz 
tabiî, hemen, süratle, Hazine ve Dış Ti

caret Müsteşarlığından, böyle bir ithalin 
olup olmadığını araştırdık, sorduk; 
GÖLTAŞ (İsparta Göller Bölgesi Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi» tarafından 
«çöp» veya «atık» adı altında böyle bir 
İthalin yapılmadığını; «Aglomera turb» 
adı altında ve 27-03-20 pozisyonunda 
12 500 tonluk sanayi yakıtı olan aglo
mera turb ithalinin yapıldığını öğrendik. 
Hepinizin bildiği gibi turb, linyitin al
tındaki bir kömür kategorisidir, aglome
ra turb da parçalanmış turb kömürü 
manasına gelmektedir. Süratle olaya va
ziyet ettik; 'basındaki uyarıdan sonra, 
derhal dosyasını aldık; dosyasından, bu
nun kimyasal raporunu aldık. Kimyasal 
raporu, bize - Çevre Genel Müdürlüğün
de yapılan ilk incelemede - şüpheli geldi; 
ancak, dış basından aldığımız - benden 
önce grupları adına konuşan arkadaşla
rımızın da ifade ettiği gibi - Almanya' 
dan yankılanan haberleri değerlendirdik 
ve bunun sonunda, bu rapor bize tatmin 
edici gelmedi; çünkü, raporda «Mineral 
yağı» olarak tanımlanan bir madde adı 
geçmekteydi. Dolayısıyla, mineral yağı
nın, POB denen son derece zararlı, nakli 
de özel esaslara, tamamen kaldırılması 
da birtakım özel esaslara bağlı ve bunun 
çevreye, topluma zarar vermemesi için 
alınması gerekli tedbirlerde birtakım es
aslara .bağlı olan bir madde olduğunu 
gördük. 

Sonra, ithalin nasıl yapıldığını ince
ledik. Elimizdeki ithalat belgesinin için
de iki belge daha var. Burada turb de
nilmesine rağmen, Almıan resmî makam
larının bu konuya hassasiyet gösterdi
ğini ve bunlardan birtakım ek belgelerin 
istendiğini gördük; yani, bu fabrika bu 
yakıtları kullanabilir mi, kullanamaz mı? 
İsparta Sanayi ve Ticaret Odası tarafın
dan, her türlü yakıtı kullanabileceğini 
belirten bir belgenin verildiğini; ancak, 

— 314 — 



T. B. M. M. B : 29 2 . 3 . 1988 0 : 1 

ti Sanayi Müdürlüğünden de böyle bir 
'belgenin istendiğini, burada ise, çevre so
rumluluğunun GÖLTAŞ Firmasına ait 
olmak üzere, istedikleri 'belgenin verildi
ğini ve 'bu belge yoluyla da bu ithalatın 
gerçekleştirildiğini görüyoruz. 

Oysa biz, oradan numuneleri süratle 
aldırdıktan sonra Orta Doğıj Teknik 
Üniversitesine verdik; ancak, incelemeler 
burada uzun sürdü. Tabiî, kamuoyunu 
işgal eden bu mevzuun daha da genişle
yeceğini düşünerek, süratli bir şekilde, 
PCB konusunda ihtisası olan tek kuruluş 
Türkiye Elektrik Kurumuna da; yeni tra
fo yağlarında da bu maddenin meydana 
gelmesi sebebiyle ve 'Sürekli olarak bun
ları ölçmek zorunda oldukları için, bu
raya da.bu tahlili yaptırdık ve 25.2.1988 
tarihinde yapılan tahlilde, «Numune üze
rinde yapılan analizler sonucunda katı 
maddede kiloda 285 miligram araklor 
1242'nim bulunduğu tespit edilmiştir» di
ye bu raporu aldık. 

Şimdi, Bakanlık olarak bu raporun 
gereğini yapmaktayız. Önce, birinci me
sele, bu rapor da gönderilmek suretiyle, 
konu Alman makamlarına Dışişleri Ba
kanlığı kanalıyla intikal ettirilecektir. On
ların iki raporu birbirini tutmamaktadır. 
Dolayısıyla, oradan ihracatı yapan firma 
hakkındaki takibat o taraftan yapılacak
tır. Yine, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığına konu tarafımızdan intikal etti
rilmektedir; gümrük pozisyonuyla ithal 
edilen maddeyle, getirilen madde aynı şey 
değildir. Dolayısıyla bu yönden de kanu
nî açıdan gereği yapılacaktır. 

Üçüncü bir husus da, 285 miligram 
PCB insan sağlığı ve insan hayatı için son 
derece tehlikelidir. Bu çöpün yakılmasıy
la, fabrikada çalışan işçilerin sağlığı teh
likeye girmektedir. Çünkü, kısa sürede 
750 derece gibi bir hararet içinde buhar

laşmakta, dioksin meydana getirmekte ve 
bu dioksin, teneffüs edenlerde kansero
jen etki yapmaktadır. 

İkincisi, bu dioksin fabrika bacasın
dan çevreye yayılmakta ve bütün canlı 
tabiat üzerinde tehlike yaratmakta. Yağ
mur haline dönüşmesi durumunda da 
tamamen sulara karışmakta ve karışma
nın ötesinde sulardan hiçbir şekilde kay-
bolmamakta; bu suların karıştığı içme 
sularını kullanan insanların da sağlığını 
tehdit etmektedir. 

Şimdi, Sağlık Bakanlığına da aynı ko
nudaki raporun bir nüshası gönderilmek 
suretiyle, çevrede gerekli tedbirler alına
caktır. 

Ancak, şunu ifâde edeyim ki, 50 bin 
tonluk bağlantı yapılmıştır, 12 500 to
nunun ithali gerçekleştirilmiştir, 12 500 
tonun da tamamı yakılmamıştır; bu da 
bizim için sevindirici bir husustur. Şunu 
da ifade edeyim, yakılmaması da önemli 
değil. Fabrikada branda altında muha
fazaya alınmış olan çöpler, suyla temas 
etmesi halinde gene aynı tehlikeleri arz 
edecektir. Bu bakımdan da gerekli ted
birler alınmaktadır. 

Ayrıca, çöpün Türkiye'den çıkarılma
sı veyahut da PCB dünyada nasıl imha 
ediliyorsa, nasıl koruma altına alınıyor
sa, aynı şekilde koruma altına alınması 
için gerekli masraflar bu firmaya tazmin 
ettirilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, görüyoruz ki, 
Türkiye'de çevre konusunda bir sorum
suzluk sözkonusudur. Çevre konusunda, 
mevcut mevzuat yeterli olamamaktadır. 
Çevre konusu, sadece bizde değil, biraz 
evvel değerli arkadaşlarımın da ifade et
tikleri gibi, dünyada da tamamen yeni 
bir konu olarak aktüel hale gelmiştir ve
yahut da bugünkü problemleri açısından 
daha önemli hale gelmiştir. 
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Şu hailde, Türkiye'ye bir çöp ithali, 
katı atık ithali sözkonusu oknaımasına 
rağmen, şu veya bu şekilde, bu gerçek-
leştirilebilımektedir. İşte biz de, bu çıkan 
olayla binlikte, bu kanunu da vesile ede
rek, muhalefetteki arkadaşlarımızın, öner
gelerini de dikkate alarak bunu engelle
yecek hükümleri bu safhada getirme dü
şüncesi içindeyiz; takdir Genel Kurulun 
olacaktır. 

Ancak, basında ifade edildiği gibi, di
ğer çöp ithal etmek... Örneğin, son ola
rak Kütahya'da böyle bir ithal teşebbüsü 
olmuştur; ancak, bütün valilerimiz bu ko
nuda haberdar edilmiştir. Hatta biz, Dev
let Bakanlığı olarak ve Çevre Genel Mü
dürlüğü olarak araştırmamızın kapsamını 
da genişletmekteyiz. Şu ana kadar başka 
sanayi kuruluşları veya başka şahıslar, şu 
veya bu isim altında böyle bir ithalat 
yapmış mıdır diye, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığından da buna benzer it
halatları tetkik altına aldık. Böyle ithalat 
yapılmışsa, gerekirse onlar hakkında da, 
kanunlar çerçevesinde işlem yapılmak 
üzere, yetkili mercileri harekete geçirmiş 
olacağız. 

Bunun dışında, yarın komisyonumuz
da yine Çevre Genel Müdürlüğünün teş
kilatıyla ilgili kanun hükmünde kararna

me gündeme gelecektir. Kanun hükmün
de kararname olması hasebiyle, ıkomisyon 
çalışmaları tamamlandıktan sonra, yine, 
Meclis gündeminin birinci sırasında yer 
alacaktır. O tarihte de, sizlerin yine de
ğerli görüşlerine yer vermek suretiyle, 
teşkilatta eksik kalan hususların tamam
lanması, gerekli tedbirlerin alınması için 
Hükümet olarak her türlü müspet ve ya
pıcı görüşün yanında olacağımızı bir ke
re daha ifade eder, hepinize saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına söz almak 
isteyen arkadaşımız var mı? Yok. 

Kanunun ıtümü üzerindeki görüşmeler 
sona ermiştir. 

Maddelere geçilip geçilmemesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Muhterem milletvekilleri, çalışma süre
miz dolmuştur. 

Kaldığımız yerden devam etmek ve 
gündemdeki diğer konuları görüşmek üze
re, 3.3.1988 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanımı Saati: 18.55 
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VI. — SORULA 

A) YAZILI SORULAR VE CE 
VATLARI 

I. -— Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, ülkemizde 1978 -1987 yılların
da meydana gelen anarşi ve terör olayla
rına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/42) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı saygılarımla arz 
ederim. 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

1. Anarşi ve terör hareketlerinde; 
— 12 Eylül 1980 tarihine kadar, 1978 

- 1979 ve 1980 yıllarında Türkiye'de kaç 
kişi cinayete kurban gitmiştir? 

— Bunun ne kadarı güvenlik kuvvet
leri mensubudur? 

— Bütün bu cinayetleri kim işlemiş
tir? 

— Kaç cinayetin faili meçhuldür? 
— Yakalananlar hakkında ne gibi iş

lem yapılmıştır? 

2. 12 Eylül 1980 tarihi ile 31 Aralık 
1983 tarihi arasında; 

— Anarşi ve terör sayılabilecek kaç 
olay olmuştur? 

— Bu olaylarda kaç kişi hayatını kay
betmiştir? 

— Bunların ne kadarı güvenlik kuv
vetleri mensubudur? 

— Kaç cinayetin faili meçhuldür? 

— Yakalananlar hakkında ne gibi iş
lem yapılmıştır? 

3. 1 Ocak 1984 tarihinden 31 Ara
lık 1987 tarihine kadar; 

— Anarşi ve terör sayılabilecek kaç 
olay olmuştur? 

VE CEVAPLAR 

— Bu olaylarda, kaç kişi hayatını kay
betmiştir? 

— Bunların ne kadarı güvenlik kuv
vetleri mensubudur? 

— Kaç cinayetin faili meçhuldür? 

— Yakalananlar hakkında ne gibi iş
lem yapılmıştır? 

A) 12 Eylül 1980 tarihine kadar, 
(1978 -1979 -1980) 

B) 12 Eylül 1980 -1983 tarihleri ara
sında, 

C) 1 Ocak 1984 - 31 Aralık 1987 ta
rihleri arasında, 

— Türkiye'de ne kadar anarşi ve te
rör nitelikli sabotaj olmuştur? 

— Bunları kim yapmıştır? 
— Faili meçhul olanı var mıdır? 
— Bu sabotajları yapanlar hakkında 

yapılan işlemler nedir? 

A) 12 Eylül 1980 tarihine kadar, 
(1978-1979-1980) 

B) 12 Eylül 1980 -1983 tarihleri ara
sında, 

C) 1 Ocak 1984-31 Aralık 1987 ta
rihleri arasında; 

— Türkiye'de ne kadar anarşi ve te
rör nitelikli soygun olmuştur? 

— Bunları kim yapmıştır? 
— Faili meçhul olanı var mıdır? 
— Bu soygunları yapanlara ne yapıl

mıştır? 

A) 12 Eylül 1980 tarihine kadar, 
(1978-1979-1980) 

B) 12 Eylül 1980 -1983 tarihleri ara
sında, 

C) 1 Ocak 1984-31 Aralık 1987 ta
rihleri arasında; 

— Türkiye'de ne kadar anarşi ve te
rör suçlusu veya sanığı hapishanelerden 
kaçmıştır? 



T. B. M. M. B : 29 2 . 3 . 1988 O : 1 

— Bunlardan kaç tanesi yakalanmış
tır? 

4. 12 Eylül 1980 tarihine kadar; 
— Türkiye'de, anarşi ve terör, bölü

cülük ve yıkıcılık hareketlerini teşvik 
eden, tertip eden ve eylemlerini yöneten 
kaç örgüt faaliyette bulunmuştur? 

— Bu örgütlerin arkasındaki beyinler 
kimlerdir? 

— Bu örgütlerin eylemci liderleri kim
lerdir? 

— Bu örgütlere, beyinlerine ve eylem
ci liderlerine ne yapılmıştır? 

— Yakalanamayan kaç kişi vardır? 
5. 12 Eylül 1980 tarihine kadar ve o 

tarihten sonra; 
— Türkiye'ye silah sokan kişi veya 

örgütler kimlerdir? 
— Bunlara ne yapılmıştır? 
6. Türkiye'de anarşi, terör, bölücü

lük ve yıkıcılık hareketlerini dışarıdan 
besleyen kişi, örgüt ve ülkeler var mıdır? 

— Varsa nelerdir? 
— Bunlarla ilgili olarak netler yapıl

mıştır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 2.3.1988 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire: Güvenlik 
Şube: Sen. Faal. 

Top. 01. E. 55136 
Konu : Zonguldak Milletvekili Koksal 

Toptan'ın önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının 8 Şubat 1988 gün ve Kan. 
Kar. Md. 7 42-227/01409 sayılı yazısı. 

Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
tarafından Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunulan ve Bakanlığımıza intikal 
ettirilen yazılı soru önergesinde öne sü

rülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan 
cevap aşağıda açıklanmıştır. 

1. Anarşi ve terör hareketlerimde; 
— 12 Eylül 1980 tarihine kadar, 1978 

- 1979 ve 1980 yıllarında Türkiye'de 
(4273) kişi cinayete kurban gitmiştir. 

— Bunlardan (238) kişisi güvenlik gö
revlisidir. 

— Bu cinayetler yasa dışı sağ, sol ve 
bölücü örgüt mensupları tarafından işlen
miştir. 

— (7 340) olayın faili meçhuldür. 
— Yakalananlar adlî mercilere sevk 

edilerek haklarında yasal işlem yapılmış
tır. 

2. 12 Eylül 1980 tarihi ile 31 Aralık 
1983 tarihi arasında; 

— Anarşi ve terör sayılabilecek (2 205) 
— Bu olaylarda (533) kişi hayatını 

kaybetmiştir. 
— Bunlardan (69) kişisi güvenlik gö

revlisidir. 
— (394) olay faili meçhuldür. 

— Yakalananlar adlî mercilere sevk 
edilerek haklarında yasal işlem yapılmış
tır. 

3. 1 Ocak 1984 tarihinden 31 Aralık 
1987 tarihine kadar; 

— Anarşi ve terör sayılabilecek (1 813) 
olay meydana gelmiştir. 

— Bu olaylarda (1 011) kişi hayatını 
kaybetmiştir. 

— Bunlardan (441) kişisi güvenlik gö
revlisidir. 

— (1 282) olayın faili meçhuldür. 

— Yakalananlar adlî mercilere sevk 
edilerek halklarında yasal işlem yapılmıştır. 

A) 12 EyM' 1980 tarihine kadar, 
(1978 -1979 -1980) 

B) 12 Eylül 1980 - 1983 tarihleri ara
sında, 

C) 1 Ocak 1984-31 Aralık 1987 ta
rihleri arasında anarşi ve terör nitelikli 
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sabotaj olaylarının istatistiği tutulmamış
tır. 

A) 12 Eylül 1980 tarihine kadar, 
(1978 -1979 -1980) 

— (145) anarşi ve terör nitelikli soy
gun olayı olmuştur. 

— Bunlar, genellikle yasa dışı sol ve 
bölücü örgüt mensupları tarafından ya
pılmıştır. 

— Bu olaylarda yakalananlar yasal iş
lem yapılmak üzere adlî mercilere sevk 
edilmiş, olayı yaptıkları tespit edilenler ise 
bütün illere bildirilerek yakalanmaları için 
arama bültenlerine alınmıştır. 

B) 12 Eylül 1980 - 1983 tarihleri ara
sında, 

— (7) anarşi ve terör nitelikli soygun 
olayı olmuştur. 

— Bunlar, genellikle yasa dışı sol ve 
bölücü örgüt mensupları tarafından yapıl
mıştır. 

— (2) olay faili meçhuldür. 
— Bu olaylarda yakalananlar yasal 

işlem yapılmak üzere adlî mercilere sevk 
edilmiş, olayı yaptıkları tespit edilenler ise 
bütün illere bildirilerek yakalanmaları 
için arama bültenlerine alınmıştır. 

C) 1 Ocak 1984-31 Aralık 1987 ta
rihleri arasında, 

— (57) anarşi ve terör nitelikli soy
gun olayı olmuştur. 

— Bunlar, genellikle yasa dışı sol ve 
bölücü örgüt mensupları tarafından ya
pılmıştır. 

— (49) olay faili meçhuldür. 
— Bu olaylarda yakalananlar yasal 

işlem yapılmak üzere adlî mercilere sevk 
edilmiş, olayı yaptıkları tespit edilenler ise 
bütün illere bildirilerek yakalanmaları 
için arama bültenlerine alınmıştır. 

A) 12 Eylül 1980 tarihine kadar 
(1978-1979-1980) (216) anarşi ve terör 
suçlusu cezaevlerinden firar etmiş, (53) ü 
yakalanmıştır. 

B) 12 Eylül 1980-1983 yılları ara
sında (56) anarşi ve terör suçlusu cezaev
lerinden firar etmiş, (7) si yakalanmıştır. 

C) 1 Ocak 1984-31 Aralık 1987 ta
rihleri arasında (19) anarşi ve terör suç
lusu cezaevlerinden firar etmiş, (11) i ya
kalanmıştır. 

4. 12 Eylül 1980 tarihine kadar: 
— Türkiye'de anarşi ve terör, bölü

cülük ve yıkıcılık hareketlerini teşvik eden 
tertip eden ve eylemlerini yöneten bölü
cü ve yıkıcı kesimden (12), sol kesim
den (47) ve sağ kesimden (4) örgüt ol
mak üzere toplam (63) örgüt faaliyette 
bulunmuştur. 

— Bu örgütlerin arkasındaki beyinle
rin ve eylemci liderlerinin isimlerinim açık
lanması sakıncalı görüldüğünden mahfuz 
tutulmuştur. 

— Mevcut rejimimizi şiddet yoluyla 
yıkarak yerine belli bir sınıfın diktator-
yasına dayalı bir düzen getirmeyi amaç
layan ve bu nedenle ülkemizi iç savaşın 
eşiğine getiren anarşi ve terör faaliyetle
rine ülke genelinde yürütülen operasyonel 
çalışmalarla başarılı ve sonuç alıcı darbe
ler vurularak çökertilmiş ve rejim düş
manlarının cesaretleri kırılmıştır. Hare
ketleri kontrol altına alınan aşırı mihrak
ların, militan ve teorisyen kadrolarının 
büyük bir kısmı yakalanarak faaliyetleri 
büyük ölçüde önlenmiştir. 

— 12 Eylül 1980 tarihine kadar ya
kalanamayan' sanık miktarı kesin olarak 
bilinmemekle beraber; günümüze kadar 
bölücü örgütlerden (2 871), sol örgütler
den (3 822), sağ örgütlerden (235), irticaî 
örgütlerden (23), örgütü bilinmeyenlerden 
ise (2 437) kişi olmak üzere toplam ola
rak (9 388) kişi aranmaktadır. 

5. 12 Eylül 1980 tarihine kadar ve o 
tarihten sonra: 
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— Örgütlü olarak (26) gruptan olu
şan şebekelerin Türkiye'ye silah soktuk
ları tespit edilmiştir. 

— Toplu silah ve mühimmat kaçakçı
lığı ile münferit olaylardan toplam (7 650) 
sanık, (1 510) uzun namlulu silah, (18 891) 
tabanca ve (7 216 246) mermiyle yaka
lanarak adlî mercilere sevkedilmişlerdir. 

6. Türkiye'de anarşi, terör, bölücülük 
ve yıkıcılık hareketlerini dışarıdan besle
yen örgüt ve ülkeler mevcuttur. 

— Ülkemiz jeopolitik durumu sebe
biyle sürekli tehdit altında bulunan bir 
konuma sahiptir. Ayrıca, SSCB'nin sıcak 
denizlere açılma politikası, Bulgaristan'ın 
Makedonya ve Akdeniz'e ulaşma emdi, 
Yunanistan'ın Megalo îdea'sı, Suriye'nin 
politikası ve büyük Suriye emelleri, tran' 
MI islam devrimini ihraç politikası bu teh
didi daha anlamlı kılmaktadır. 

— 12 Eylül sonrasında güvenlik kuv
vetlerimizin kontrol ve denetiminden kur
tulan aşırı odalklara mensup militanlardan 
bir kısmı Avrupa'ya kaçarken, bir kısmı 
da Ortadoğu'da barınabilecekleri ülke ve 
kamplara sığınmışlardır, özellikle Lübnan' 
dan ayrılarak ülkeye dönen militanların 
büyük bir kısmı düzenlenen operasyon
larla ele geçirilmişlerdir. Terör ile müca
delede alınan müspet sonuçlara rağmen, 
yurt dışına kaçabilen yıkıcı unsurlar dış 
mihrakların da destek ve teşvikinden isti
fade ederek, millî bütünlüğümüz ve re
jimimize karşı faaliyetlerini kesintisiz sür
dürebilmek için her türlü fırsat ve imkâ
nı değerlendirmektedirler. Yapılan operas
yonlarda yakalanan militan ifadelerinden; 
gerek Batı Avrupa'ya gerekse komşu bazı 
ülkelere kaçan militanların bulundukları 
ülkelerden barınma, eğitim ve ikmal im
kânı sağladıkları anlaşılmıştır. Yapılan 
tespitler doğrultusunda ilgili ülkelerle dip
lomatik ikili ilişkiler ve genel hukuk an-

2 . 3 . 1988 O : 1 

laşmaiarı çerçevesinde girişimlerde bulu
nulmuş, bu husustaki temaslar halen sür
dürülmektedir. Ülke ve millet bütünlüğü
müzü parçalamayı hedefleyen ve aynı ide
olojik amacı paylaşan dış terör grupla
rından destek gören yıkıcı ye bölücü mih
raklarla olan mücadele devletimiz tarafın
dan kanunî sınırlar içerisinde yılmadan 
sürdürülmektedir ve sürdürülecektir. 

Arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

içişleri Bakanı 

2. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, ailecek sol sempatizanı olan bir 
genç kızın bir polis memuru ile evlen
mek istediğinin idarece önlendiği iddia
sına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/44) 

Türkiye Büyük Miıltet Meclisi 
IBaşkanlığına 

Aşağıdaki saruıliaomım İçişleri Bakanı 
Sayın Mustafa Kalemli taraflından ya
zılı loliaralk cevaplaındınillmasını> saygıla
rımda arz ederim. 

Zefcii Ünal 
Eskiışehir 

Anayasa ve yasallarımızın, iktidarı 
nızın kunâll 'tanımaz ariaynşı sonucu söz
de kalan yazılı metimler' haline dönüştü
rüldüğü üzüntü Ue izlenmektedir. 

Bu uygulamalar ne yazık kil çoğu 
zaman kiışierin insan hak ve özgürillükle-
rinıi kullanmak istemlerinim önlenmesi 
şeklînde ortaya çıkmaktadır. Bu durum 
ise; gerek 'batı kamuoyunda, gerekse 
Türk kamuoyunda ülkemizdeki demok
ratik. halk ve özgürlüklerle insan hak ve 
özigürDüklieıritaıiın sınımlandırilldığı ıhliçiımJnde 
(haklı e'Jeştiırillere neden ollmak'tadır. 

IBu uygulamaOa'rdan b:ır örnek de Hü-
ıkümiötiımiızce gecikmeli de olsa imızalianan 
Avrupa Konseyi lijşlkenee ve Kötü Mua
mele ile Mücadele Sözleşmesinin imza-
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Bandığı günlerde kamuoyuna yansımış
tır. 

Cumhuriyet Gazatesiı'nim 9 Ocak 1988 
tarihli sayısında «Polisin nişanlısına «eş 
olamaz» raporu veriılldi. Evliliğe solculuk 
enlgel» başlığı liflle verilen ilginç ha'beri 
okudunuz sanıyorum. Aynı haberde za
manın İstanbul Valisi Sayın Nevzat Ayaz 
(tarafından Bölge İdare Mahkemesine 
gönderilen yazıl'i savunma da ilginizi) 
çekmiş olmak 

ıSözü ©dillen Valilik savunmasında 
Mehmet Eriten adındaki polis memuru 
ille nişanlı ibulunan iSevim Kütahyalı 
adındaki genç 'kızın ailecek solcu olduk
ları tüllünden ilginç fbilr yorum ifle evlene-
meyecefcleriı ileri sürüllmök'tedir. 

Bu öliayda 
1. Emniyet örgütü Disiplin Tüzü

ğünün hangi maddesi uygulllanımıştıır? 
2. Sözü edilen Polis Memurunun ni

şanlısı Sevim Kütâhyalı'nıın «Bir poliiıs 
memuru ile evlenemeyeceğiı» kanısı ne 
tür 'bir güventt soraşturmıası ite ıbeilirlen-
miışıtiır. 

3. Sevim Kütahyalı'nın, yapıldığı 
söz edilen güvenlik soruıştunmıası rapo
runa göre ne türden bir sakıncası ortaya 
çıkmışta? 

4. Istanbulı Valilisi Sayın Ayaz'ın 
Bölge lıdare Mahkemesine gönderdiği 
»avunmada sözü edilen «Davacının ni
şanlısı olan Sevim Kütahyalı'nın halen 
Eskişehir Hinde ikamet ettiği, çevrele
rinde ailecek soilı ideolojik sempatizanı' 
öîaırak tanındıkları...» biçimindeki bir 
yaırgı Anayasamıza ve İnsan Halkları Ev
rensel Beyannamesine göre suç oluştur
makta mıdır? 

5. Yukarıdaki paragrafta yer alan 
«Sol İdeolojik sempazitanı» sizce nasıl 
biır tanımdır? 

YJne aynı (tanımın devamında yer 
alan «Bir başkası ite nişanlı iken ayrıl
dığı..» Ibiçiımiındeki yangı, sizce ilgili tu
zluğun 38 inci maddesinde yer alan «if-
fetsizllikle tanınmak...» kapsamı ile eş 
ariDaırhlı mıdıır? 

6. Ve nihayet «Ailecek sol sempati
zanı odan» biır genç kızın, biır polis me
muru ile evlenmek isteğinin idarece ön
lenmesi, Anayasamıza ve yasalarımıza 
•göre hir suç oluşturmuş mudur? öyle 
ise, sorumlular hakkında ne gilbi hiır işlem 
yapılmıştır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 2 . 3 . 19,88 

Emniyet Genel Mıüdürlilüğü 
Güven'llik Daire Başkanlığı 

Sayı : 55137 
Sulbe : Sen. Faa. 

Top. 01. (E) 
(Konu : Eskişehir Miililetvekii Zeki 

Ünal'ın önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

llgiıli : Türkiye iBüyük Millet Mec
lisi /Başkanlığının 10 Şubat 1988 gün 
ve Kan. Kar. Md. 7/44-234/01425 SayıÜi 
yazısı. 

Eskişehir Milletvekili Zeki Ünalı ta
rafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve ilgi yazı ile 
Bakanliğıımıza intikali etitirilen soru öner
gesinde öne sürülen hususlarla ilgili ola
rak hazırilanan cevap aşağıda açıklan
mıştır. 

1. Adı geçen Polis memuru Meh
met Eriıten'in Sevim Kütahyalı ile ara
larında evlienıme akdi olmadığından, Em
niyet Örgütü Disiplin ' Tüzüğünün her 
hangi hir maddesinin uygulanması zaten 
sözkonusu olamaz. 

— 321 — 



T. B. M. M. B : 29 

2. 'Foılliıs ©şiı öllacakllar için güvenSliık 
soruşıtuırtması değ'l, malhall zabıta taıh-
Ikikatı yapıllmakıtadır. 

3. Sevim Kütahyâllı'nım Pol'is me
muru Mehmet Eriten ille evlenmesi uy
gun ıgörüJimıüştıür. 

4. Sevıiım (Kütahyalı hakkımda yeni
den yapılan soruşturmanın değertendi-
riîımesiı sonunda evlianımesıine mani «b'ır 
ha'lliınin ©llmaıdığı an'llaışiilimıştır. 

5. Sevim Kütahyan -hakkında yapı
lan soruşturma ısonunda «tespit ©dilen 
durum, «llıfifatsiiızlliklie tanınmak» kavra
mı ite eş anilamda ıtuıtultaamışıtır. 

6. ıDem'ofcratük rejiımleriın en ıbüyük 
özeliği insan (halklarına saygı gösterilerek 

2 . 3 . 1988 O : 1 

fciışilerin güvence altında olmalarını sağ
lamaktır. Ülkem'ızde de hak ve hürri
yetlerin koırunmasına büyük özen gös
terilmektedir. Anayasamızda ve Kanun -
Harımızda ansan hak ve hürriyetleri be-
ilirt'ılıerek korunması yanında, Uluslara
rası sözliaşmdllerede katıllmış ıbu'liunmak-
toyız. 

7. iSeviım Kü'talhyaliı'nın, Pollis me
muru Mehmet Eriten iıle evDenmıesıi uy
gun göründüğünden herhangi bir iışi'Jam 
yapılması düşünülmemelktedilr. 

Arz ederim. 
Doç. Dr. Musıtafa KalemM 

İç'işteil Bakanı 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

29 UNCU BİRLEŞİM 

2 . 3 . 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 

l 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

tŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver ve 76 arkadaşının, Millî İstihbarat 
Teşkilatının yıpranmasını önlemek ve bu 
teşkilatı, Kanununda yazılı görevlerinin 
sınırları içerisine çekmek için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ,üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

2. — Elazığ Milletvekili Ahmet Kü-
çükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları 
ve bu sorunların çözüm yolları konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

3. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 

sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye* Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasma ilişkin önergesi (10/10) 

4. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankacının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 ;nci, İçtüzüğün 102; ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po
litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/12) 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 



ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından 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. — Balıkesir Milletvekili I. önder 
Ktrlı'nm, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine iMşıkin Mıillî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

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

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

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

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gi'bi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — İzmir Milletvekili, Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

9. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

10. — îstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat tstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

11. — tzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'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) 

12. — istanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAS/da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan ' sözlü soru önergesi 
(6/26) 

13. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım,Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

14. — 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) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-



gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

16. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

17. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

18. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik' ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

19. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

21. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ-Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

22. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'm, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) -

23. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

24. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

25. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4G) 

26. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum Ilı Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

27. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

28. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 



İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun 
Aynı Kanunun 34 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve îçişleri, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Ra
porları (1/115, 1/117, 2/2) (S. Sayısı : 18) 
(Dağıtma Tarihi: 26.2.1988) 

2. — Kastamonu Milletvekili Hüseyin 
Sabri Keskin ve 5 Arkadaşının, 4.10.1983 
Tarih ve 2908 Sayılı Dernekler Kanunu
nun 18 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve içişleri Komisyonu Raporu (2/18) (S. 
Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 22.2.1988) 

X 3. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 20.6.1987 Tarih ve 3401 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve İçişleri Komisyonu Raporu 

(1/2) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 
24.2.1988) 

4. — Çalışanların Tasarruflarının Teş
vikine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/389) (S. Sayısı : 17) (Dağıt
ma tarihi : 26.2.1988) 

X 5. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 18) 

775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümle
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararname
nin İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Konya Milletve
kili Haydar Koyuncu'nun Aynı Kanunun 34 üncü 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1 /115, 

1/117, 2 / 2 ) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11.6. 1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md. 18/101-1/263/01675 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı HiMcümlerinin ]>eğiştirilmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname» bu günkü Resmi Gazetede yayımlanmuş ve Anayasa
nın 91 inci maddesi uyarınca üışikte göndedlmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GEREKÇE 
Hükümetin reorganiizasyon çalışmaları sonucu, İmar ve iskân Bakanlığı ile Ba

yındırlık Bakanlığının birleştirilmesi üzenine Mesken Genel Müdürlüğü kaldınlarak 
bu Genel Müdürlüğün görevlerinden büyük bir bölümü belediyelere devredilmiştir. 

Bu sebeple ve ayrıca Hükümetin konut politikası dikkate alınarak mahallî ida
relerin hizmetlerini daha etlfcin, süratli ve kolay şeklide yürütülebilmesi maksadıyla 
bazı formalitelerin kaldırılması ve hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi amacıyla 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığının 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile ilgili hak, yetki 
ve görevleri belediyelere aktarılmaktadır. 

Bunun yanında konutlarla ilgili fonların kullanımında bütünlük sağlamak, farklı 
uygulamaları önlemek amacıyla Gecekondu Kanunu ile kurulmuş olan dki fonun 
idaresi Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Başkanlığıma devredilmektedir. 

Böylece imar konusundaki yetki ve görevlerin tamamıı mahallî idarelere dev
redilerek bürokratik işlemler asgariye indirilmektedir. 



—. a — 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde ly — Bu madde ile 775 sayılı Gecekondu Kanununun tatbikatında Ba
yındırlık ve tokan Bakanlığına verHen hak, yetki ve görevler belediyelere devredil
mektedir. Aynı madde ile 775 sayılı Kanunun 'büyük şehirlerde kimin tarafından 
tatbik edileceği düzenlenmektedir. 

Mıadde 2. — 775 sayılı Gecekondu Kanununun 12 ve 14 üncü maddeleri lile 
kurulmuş olan fonların idaresi Başbakanilık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Baş
kanlığınca, genel- gerekçede açıklanan sebeplerle, devredilmektedir. 

Madde 3. — 775 sayılı Gecekondu Kanununun 6 ncı maddıesd uygulama imkânı 
kalmaması ve bürokraside tıkanıklık yaratması sebebi ile yürürlükten kaldırılmak
tadır. 

Madde 4. — 775 sayılı Gecekondu Kanununa eklenen bir Ek Madde ile, hak 
sahipliliğiıniin tespitinde beyan esasının dikkate ataması sağlanmaktadır. Böylece va
tandaşın müracaatının kısa sürede neticelenmesi sağlanmış olacaktır. 

Geçidi Madde 1. — Bu madde iüe başlatılan ve halen devam etmekte olan iş
lerin tasfiyesi düzenlenmektedir. Yullardir sürmekte olan bazı listenin kısa zaman içe
risinde halledilmesi amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 2. — 775 sayılı Gecekondu Kanununun tatbikatını düzenleyen 
yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirilmesi için 6 
aylık bir süre öngörülmüştür, 

T.C. 
Başbakanlık 9.9. 1985 

Kanunlar ye Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101 = / / 
263/05357 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET ME<XtSt BAŞKANLIĞINA 

«775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 
247 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Karamaıne» bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Ana
vatanın 91 bici maddesi uyarınca pir sureti ekü olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 



— 3 — 

775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 247 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMENİN İKİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR 250 SAYELÎ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEREKÇESİ 

775 sayılı Gecekondu Kanununun bazı hükümlerini değiştiren 247 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilmiş olan görev ve yet
kilerin bir ıbölümü belediyelere, ıbir bölümü de Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resi Başkanlığına devredilmiştir. 

Sözkonusu Kararnamede gerek beledliyelere ve gerekse Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı İdaresi Başikanlığraa devir ve teslim edilecek iş ve işlemlerin hangi sürede ve 
ne şekilde yapılacağına dair hüküm bulunmaması sebebiyle; 775 sayılı Gecekondu Ka
nununa göre ele alınmış olup da devam etmekte olan işlerin sürüncemede kalmasını 
önlemek, devam etmekte olan konut inşaatları ile arsaların toplu konut alanlarına tef
riki ve köoperatMere süratle tahlsüsini sağlamak, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 1da-
rdsi Başkanlığında bu hizmetleri yürütecek taşra teşkilâtının bulunmamasından dolayı 
f onlarm idaresi ile hak ve vecibelerin yürütülmesinde doğalbileoek problemleri önlemek 
maksadıyla, 247 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bazı değişiklikler yapılması uy
gun görülmüştür. 

Yapılan bu değişiklikle; 
775 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre kurulup 247 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına devredilmiş bu
lunan fonların îdaresii ile bu fonlara ait her türlü hak ve vecibeler ilgili belediyelere 
dövrediimıiş, bu suretle iş ve işlemlerin süratle yapılması imkânı sağlanmıştır. Diğer ta
raftan, sözü edilen Kanunun 14 üncü maddesine göre kurulan fonun, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığınca başlanmış işlerin finansmanında adıgeçen Bakanlıkça kullandırıl
ması mümkün hale getirilerek, bu işlerin biran önce sonuçlandırılması öngörülmüştür. 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17 nci Yasama Dönemkinde Başkanlığa sunmuş bulunduğum 20.7.1966 tarih ve 
775 sayılı Geoekbndu Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilme

sine dair «2/235» esas sayılı kanun teklifirnn T.B.M.M. İçtüzüğünün 78 nci maddesi ge
reğince yeniüenmesinli arz ederim. 

Saygılarımda. 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 18) 



— 4 — 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

20.7.1966 Tarih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 34 üncü Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuşttur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

6.5.1985ı 
Haydar Koyuncu 

Konya 

G E R E K Ç E 

Bilindiği gibi artan nüfus, köylerden şehir ve kasabalara beklenenin üstünde bir 
akıma yol açmış, bu hal ise şehir ve kasabaların hızla genişlemelerine ve belediyeleri 
yeni iş ve konut yerleri bulmak ve bunlarla ilgili yol, su, elektrik ve benzeri hizmetleri 
planlamak ve sağlamak sorunları ile karşı karişıya getirmiş, devleti, gecekondu prob
lemlerini ivedi çözüm aramak zorunda bırakmıştır. 

Gecekonduların ıslah, tasfiye ve yeniden gecekondu yapımının önlenmesi amacım 
güden 775 sayılı Gecekondu Kanunun'da, bu kanun hükümlerine göre belediyelerce tah
sis olunan arsaların temliki tasarruflarını kısıtlayıcı hükümler yer almıştır. 

Anılan kanunun 34 ncü maddesi; bu kanun hükümlerine göre tahsis edilen gay-
rimienkullerin, tahsis tarihinden itibaren 20 yıl süre içinde devir ve temlik olunamaya
cağını, rehin ve diğer aynî h'ajkflarilıa takyold öditemeyeceğM, safaş vaadi 'sözleşmelsiiınıe tonıu 
edilemeyeceğini, taksim ve satış suretiyle şuyuun giderilmesine haciz ve işgal olunama
yacağını hükme bağlamış ve 27 ve 32 nci maddeleriyle de kendilerine arsa tahsis edi
lenlerin, kanun ve yönetmelikte belli edilen süre içinde konutlarını yapmaya başlama
larını ve tespit edilen plana göre, nüve kısmını en geç iki yıl içinde bitirmelerini öngö
rülmüştür. 

Burada güdülen asıl maksat, vatanlaşları ucuz fiatla mesken sahibi kılmak oldu
ğundan bu mülahaza ile verilen arsaları dolaşık yollarla kanunun korumak istedüğfi va
tandaşlar dışındaki kimselerin bir kazanç mevzuu haline getirmelerine mani olmak amacı 
gü!dülmüşt!üj\ 

Ancak Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında 6188 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesi ile 2510 sayılı İskân Kanununun 30 ncu maddesine göre edini
len taşınmaz malların 10 yıl süre ile temlikine imkân verilmemekle kendisine bu kanun 
hükümlerine göre taşınmaz mal verilen kimseyi belli bir süre iskân mahallinde tutma 
amaçlanmıştır. 

Bu nedenle, hernekadar, gecekondu ıslah ve tasfiye sahaları içinde bulunan veya 
775 sayılı Kanun gereğince yeniden teşkil edilecek önleme bölgelerinde kanunda belir
tilen amaçlarda kullanılmak üzere ilgililerine tahsis e'dilen taşınmazlar için, esas olarak 
vatandaşların konut ısahihi olmaları hedef alındığında ve anılan bölgelerde 
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birden ıfazla konut edmebilmeyi mümkün kılacak bir uygulamanın kamın amacının aşıl
ması /sonucunu doğuracağı düşünülebilinse de nüVe kismını iki yıl içinde bitirmesi şartı 
getirildiğine göre taşınmaz mallın devrine ilişkin 20 yıllık gibi bir süre hedeflenen süre 
amacın varılmasına zemin hazırlahıayıp aksine yasal olmayan yollarla devrine gidilmek 
suretiylö genel ilkelere teıis düşen durumların meydana getirdiği görülmek'tedir. 

Bu itibarla, 775 sayılı Yasa ile varılmak istenen gaye vatandaşları ucuz fiatla mes
ken sahibi yapmak olduğuna göre, taşınmaz mal verilen kimsenin 10 yıl temliki ta
sarruf hakkını kısıtlamakla gayenin tahakkuk edileceği düşünülmektedir. 

Arz ederim 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 5.2. 1988 

Esas No. : 1/115 - 1/117 
Kara No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 
247 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kararnamenin İki Maddecinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 250 Sayılı Kararnameler birbirleriyle ilgili görüldüğünden, İç
tüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca birleştirilmiş ve 247 Sayılı Kararname esas alınmış, 
250 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri de dikkate alınmak su
retiyle İçişleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı temstilcilerinin de katıldığı 3.2.1988 Ta
rihli toplantıda Komisyonumuzca incelenip, görüşülmüş; gerekçeler uygun görülerek 
maddelere geçümig ve maddelere ilişkin kalbul ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

Tasarının başlığı; 247 ve 250 Sayılı Kararnamelerin 'başlıkları birleştirilmek ve ta
rih ile numaraları da belirtilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

247 Sayılı Kararnamenin 1 indi maddesi; hizmetin büyük ölçüde fiilen ilçe bele
diyeleri tarafından yerine getirilmekte olduğu hususu göz önünde bulundurularak bü
yük şehirlerde Kanunun tatbikatını büyük şehir 'belediyelerinin koordinatörlüğünde 
ilçe; dede l e r i n in yapabilmelerini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve tasa
rının 1 inci maddesi olarak kabul edilmiştir. 

247 Sayılı Kararnamenin 3 üncü, 4 üncü ve Geçici 2 nci maddeleri; tasarının 3 ün
cü, 4 üncü ye Geçici 2 noi maddeleri olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

250 Saydı Kararnamenin 1 inci maddesiyle yeniden düzenlenen 247 Sayılı Karar
namenin 2 nci maddesi ile Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuz görüşmelerinde esas 
alınmış ve 247 Sayılı Kararnamenin 2 nci maddesi 250 Sayılı Kararnamedeki değişik 
şekliyle tasarının 2 nci maddesi olarak aynen benimsenmiş; Geçici 1 inci maddede ge
çen üç yılık süre Bayındırlık ve Mân Bakanlığı temsilcisinin hizmetlerin tamamlana-
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bilmesi için 2 yıllık bir süreye daha ihtiyaçları olduğunun belirtilmesi üzerine Komis
yonumuzca uygun görülerek süre beş yıla çıkartılmış ve maddede yapılan bu deği
şiklikle tasarının Geçici 1 inci maddesi olarak ka'bul edilmiştir. 

Anayasamızın Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren 91 inci mad
desinin 4 üncü fıkrası, «Kanun Hükmünde Kararnamönıin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından süre bitiminden önce onaylanmaısı sırasında, yetkinin son bulduğu veya 
süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.» hükmünü getirmiştir. 

2.2,1984 Tarihli ve 2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
ile İlgili Yetki Kanununun yetki süünesi 30.5.1985 tarihli ve 3207 Sayılı Kanunla bir yıl 
uzatılmış; 3207 Sayılı Kanunla uzatılan bu süre, sonradan 3.6.1986 TariMi ve 3296 Sa
yılı Kanunla tekrar 8.8.1986 tarihinden geçerli olmak üzere iki yıl daha uzatdmıştır. 
'Anayasamızın anılan amir hükmü karşısımda 775 Sayılı Gecekondu Kanunu için bu 
süre bitimine kadar Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilece
ğini kabul eden Komisyonumuz, tasarıya bu doğrultuda Geçici 3 üncü maddeyi ekle
meyi uygun bulmuştur. 

247 ve 250 Sayılı Kararnamelerin «yürürlük» ve «yürütme» başlıklı maddeleri 
birleştirilmek suretiyle tasarının 5 inci ve 6 ncı maddeleri olarak aynen kabul edil
miştir. 

Kararnamelerde geçen bütün «Bu Kanun Hükmünde Kararname» d'eyömleri Ka
rarnamelerin kanunlaşacak olması nedeniyle «Bu Kanun» şeklinde değiştirilmiştir. 

Raporumuz Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komiısyonuınca sunulmak 
üzere Saygıyla arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Galip Demirel Necat Tunçsiper 

Malatya Balıkesir 

Üye Üye 
Ersin Koçak \Abdurrahman Karaman 

Adana Adıyaman 

Üye Üye 
İbrahim Tez Ayhan Arifağaoğlu 

Ankara Artvin 

Üye Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu Mustafa Namlı 

Çankırı Çorum 

Üye Üye 
Ertekin Durutürk Ali Rıza Yılmaz 

İsparta İçel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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Üye Üye 

Mehmet Ali Eren Mahmut Almak 
İstanbul Kars 

(Muhalifim) 

Üye. Üye 
Ziya Ercan Mehmet Adnan Ekmen 

Konya Mardin 
(Çekimser) 

Üye Üye 
Kudbettin Hamidi Selahattin Mumcuoğlu 

Siirt Van 

Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 24.2.1988 
Esas No. : 1/115-1/117-2/2 

Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÜJLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

775 sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 247 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kararnamenin liki 'Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 250 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Konya Milletveküi Hay
dar Koyuncu'nun; 20.7.1966 Tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 34 üncü Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi birbirleriyle ilgili görül
düğünden İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca birleştirilmiş, ilgili Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı Komisyonumuzun 18.2.1988 tarihli toplantısında 247 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname müzakerelere esas alınarak tetkik ve incelenmiştir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile ilgili hak, yet
ki ve görevlerini belediyelere aktararak bürokratik işlemleri asgariye indirmeyi amaçla
yan ve 775 sayılı Kanuna göre Emlak Kredi Bankasında oluşturulan konutlarla ilgili 
fonların idaresini belediyelere devreden bu Kanun .Hükmünde Kararnamenin tümü üze
rinde yapılan müzakereler neticesü uygun mütalaa olunarak maddelerin görüşülmesine 
karar verilmiştir. 

Tasarının başlığı İçişleri Komisyonunun düzenlediği şekliyle Komisyonumuzca da 
aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi, içişleri Komisyonunun düzenlediği şekliyle Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 18) 
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247 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iki maddesini değiştiren 250 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Çerçeve birinci maddesiyle değiştirilen 2 nci maddede 
belirtilen Türkiye Emlak Kredi Bankasının adı, 8 Ocak 1988 tarihli Resmî Gazete'de 
yayımlanan 88/12485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla bu bankanın Anadolu Banka
sıyla birleşmesi nedeniyle değiştiğinden yeni adı olan Türkiye Emlak Bankası A.Ş., şek
linde değiştirilmiş ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca 2 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

247 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca 
uygun görülerek aynen kabul edilmiştir., 

Konya 'Milletvekili Haydar Koyuncu'nun; 775 sayılı Gecekondu Kanununun 34 ün
cü maddesinin 1 inci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifinin birinci maddesi 
Komisyon metnine 4 üncü madde olarak eklenmiştir. 

Tasarıya eklenen bu yeni madde üzerine diğer maddelerin numaraları yeniden 
düzenlenmiş, 247 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi 5 inci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

247 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçioi 1 inci maddesi, metne açıklık 
getirerek tatbikatçılara yardımcı olmak gayesiyle, bu Kanunda öngörülen devir işlem
leri ile ilgili süre adı gecen Kararnamenin yayım tarihinden itibaren azamî 5 yıl süre 
ile sınırlandırılmış ve Geçici Madde bu şekliyle yeniden düzenlenerek Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci madde ise 247 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yazılı olduğu 
şekliyle benimsenmiştir. 

içişleri Komisyonu metninin geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca da uygun 
görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 5 ve 6 nci maddeler metne ilave 
edilen madde nedeniyle 6 ve 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde bütün «bu Kanun Hükmünde Kararname» de
yimleri kararnamelerin kanunlaşacak olması nedeniyle «bu Kanun» şeklinde değiştiril
miştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile 
arz olunur. 

'Başkan 'BaşkiaMvMi 
Isılay Saygın Hayrettin Elmas 

îzimliır .tsItaınibuH 

K a t i p 
Avni Akan 

Trabzon 

Sözcü 
Ali Talip Özdemir 

Ktomya 
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Üyie 
Abdullah Sedat Doğan 

Adana 
Mufoalfiım 

tfye 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Üye 
Ayhan Uysal 

Çanalkkafle 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Gazlianltep 

Üye . 
Mustafa Hilmi Özen 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Uncu 

KMıramıaıntmlaıılaş 
Muhalifim 

Üyie 
Musa Gökbel 

Muğla 
MuhaMim 

Üye 
YMçın Koçalk 

'Salklaıya 
ltazaida buluınatm^dı 

Üye 
Mehmet Yüzügüler 

Aydın 

Üye 
Hüsaımleltltıin Örüç 

'Buıtsa 
İmzada bulümiamıadı 

Üye 
Mustafa Hikmet Çelebi 

Gaiztiıanltep 

Üye 
AbdüJbalkS Allbaıyralk 

Istöanlbull 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Fuat Kılcı 

îzanür 

Üye 
İbrahim Aksoy 

Malatya 

Üye 
Süleyman Şükrü Zeybek 

Muğla 

Üye 
Kaya Opan 

Sivas 

Türîdye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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KARSI OY YAZIŞI 

18.2.1988 Perşembe günü saat 10.00'da Komisyonun gündeminde yer alan ve ko
nuşulan gündemin 1 inci maddesi 775 Sayılı Gecekondu Kanununun belediye sınırları 
ile mücavir alandaki tatbikatı için Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilen hak, 
yetki ve görevlerin ilgili belediyelere devredilmesi; 

Gündemin 2 nci maddesinde 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 247 No. lu Kanun 
Hükmünde Kararname ile 12 nci ve 14 üncü maddelerinde kurulmuş olan fonlada 
bütün hak ve vecibeler Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı îdaresi Başkan
lığına devredilmesi; 

Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığı tarafından bele
diyelerce yapılan veya yaptırılan gecekondu tasfiye, ıslah ve önleme bölgelerine ait 
projelerin kamullaştırma, arazi ıslah ve düzenlenmesi, altyapı işlemleri ve bina yapımı 
gibi işler için karşılıklı ve karşılıksız yardımlar, bu yardımların şekli ve şartı adı ge
çen Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca düzenlenir, denmektedir. 

Bu iki maddenin gerekçesinde hükümet reorganizasyon çalışmaları sonucu, İmar 
ve İskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığım birleştirdiğimi, Mesken Genel Müdür
lüğünü kaldırarak bu genel müdürlüğün görevlerinden büyük bir bölümünü beledi
yelere devrettiğini ve ayrıca İmar Kanunu değişikliğiyle yetki ve görevlerinin tama
mını mahallî idarelere devrederek bürokratik işlemlerin asgariye indirdiklerini ge
rekçe olarak göstermektedirler. 

Bizim görüşümüze göre; 

Kanunun 1 inci maddesinde Bakanlığın hak, yetki ve görevlerinin ilgili belediye
lere devri hangi maddelerde olmuştur. Bir açıklık getirilmemiştir. 42 maddelik ka
nunun yürürlükte kalan maddeleri hangileri olacaktır, bu da bilinememektedir. 

İkinci maddesinde 12 ve 14 üncü maddelerindeki fonlar, Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı idaresi Başkanlığına devredilirken, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından ma
hallî idarelere alınan yetkilerin çoğunun bilhassa sahaların seçimi, haritaların hazır
lanması, imar ve iskân planlarının düzenlenmesi, kamulaştırma, altyapı işlemleri ve 
bina yapımı gibi önemli işler ilgili belediyelere değil de, yine merkezde bürokrasinin 
elinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığa İdaresi Başkanlığına bırakılmaktadır. 

Anlaşılıyor ki, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı yetkilileri çoğunu Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdare Başkanlığına devredilmekte, böylece iddia edildiği gibi bürok
ratik işlemler nasıl asgariye indirilmektedir? 

Yetkiler Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca yürütüleceğine 
göre, mahallî idarelerin hizmetleri daha etkin, süratli ve kolay nasıl yürütülecektir? 

Ayrıca, 1 inci maddede hiçbir açıklık getirilrneyerek bu durum 775 Saydı Yasanın 
kavram ve yetkilerini kargaşa haline getirmeyecek mi? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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Bu Kanun Teklifi ile 775 Sayılı Yasa kaldırılmadığı halde, n© için muhafaza edil
mektedir? 

İşte yukarıda arz ettiğim gerekçe ve görüşlerimle 775 Sayılı Kanun Teklifinin 
1 inci ve 2 nci maddelerine katılmadığımı belirterek, şerh koyuyorum. 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş Milletvekili 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Üyesi 

MUHALEFET ŞERHİ 

775 Sayılı Gecekondu Kanununun 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının önerildiği 
gibi değiştirilmesi hallinde hailen 20 yıl süre ile ticarete konu edilemeyen bu yolla 
edinilmiş arsa veya konutlarda değişiklik gerçekleştiği takdirde 20 yıllık süre 10 yıla 
inerek ticarî meta olmasının yoMaırı açılmış olacaktır. 

Oysa 775 Sayılı Yasanın gerek genel gerekçesinde, gerekse 34 üncü maddenin özel 
gerekçesinde, 

«Bu yolda ihtiyaç sahiplerine verilen arsaların ticarî gayelere alet edilmemesi» 
gösterilmiştir. Bunu sağlayabilmek için de Yasanın 34 üncü maddesi 20 yıl süre ile, 

a) Devir ve temlik olunamaz. 

b) Rehin ve diğer aynî haklarla takyddedilemez. 

c) Satı vaadi sözleşmesine konu teşkil edemez. 

d) Taksim ve satış sureti sûyuun giderilmesi talebine konu olamaz. 

e) Haczedilemez ve işgal olunamaz, 

Şeklinde yasalaşmıştır. 

önerilen değişiklikle 20 yıllık süre 10 yıla indirildiğinde Yasanın amacı olan «Dar 
gelirlinin ev ve arsa sahip olma yohı amaç değiştirerek ticarî meta olma yolu açılmış 
olacaktır. Ayrıca ilgili değişiklik aynı Yasanın 26, 27, 28 inci maddelerinin de idare 
eliyle dar gelirliye konut yerine bazı kişilere nakit sağlamayı amaçladığından muha
lifiz. 

A. Sedat Doğan Musa Gökbel 
Adana Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 247 SAYILI KHK 

775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 

775 sayılı Gecekondu Kanununun bazı hükümlerinde değişiklik yapılması 2.2.1984 
tarihli ve 2977 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca 3.5.1985 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 775 sayılı Gecekondu Kanununun belediye sınırları ile mücavir 
alanlardaki tatbikatı için Bayındırlık vfö İskân Bakanlığına verilen hak, yetki ve gö
revler ilgili belediyelere devredilmiştir. Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yetkili 
organları eliyle kullanırlar. 

Büyük şehirlerde bu Kanunun tatbikatı büyük şehir belediyelerince yapılır. 

MADDE 2. — 775 sayılı Gecekondu Kanununun 12 ve 14 üncü maddelerine 
göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrinde Türkiye Emlâk Kredi Bankası nezdinde 
kurulmuş bulunan fonların idaresi ile fonlara ait bütün hak ve vecibeler Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiştir. Belediyelerce yapılan veya yaptırılan ge
cekondu tasfiye, ıslah ve önleme bölgelerine ait projelere dayanılarak Başbakanlık 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından, kamulaştırma, arazi 
ıslah ve düzenlenmesi, altyapı işlemleri ve bina yapımı için karşılıklı veya karşılıksız 
olarak yardım yapılabilir. Bu yardımın şekil ve şartı adı geçen Başkanlıkça hazırlana
cak yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 3. — 775 sayılı Gecekondu Kanununun 6 ncı maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 4. — 775 sayılı Gecekondu Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklen
miştir. 

«EK MADDE 1. — 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yapılan hak sahip
liği tespit işleminde beyan ösası dikkate alınır.» 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce 775 sayılı Kanun hükümlerine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
yetkisine dayandırılarak yaptırılmakta olan iş ve işlemler ilgili belediyelerce devam 
ettirilirler^ Gprekli görülenler tasfiye olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre çıkartılmış yönet
melikler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
içerisinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yeniden düzenlenerek Resmî Gazetede ya
yımlanır. 

Yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mezkûr yönetmeliklerin aykırı ol
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde (Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 6. 
yürütür. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A.t M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Millî Savunma Bakanı V. 
K. Oksay 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

BayındıHlık ve İskân Bakanı V. 
S. N. Türel 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanıı 
H. H. Doğan M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Arat 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 

Kültür ve Turtan Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük • Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 250 SAYILI KHK 

775 Şeyin Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 247 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin tki (Maddesinde Değişildik Yapılmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararname 

775 sayılı Gecekondu Kanıunfununı IBatzı Hükümlerinin Değiştiıfdmesii Hakkında 
247 sayılı Kamun Hükmünde Kaırıamamenıin iki! maddesinde değişiklik yapılması; 
2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
16.8.1985 tarihinde kaırari^^ 

MADDE 1. — 247 sayılı Kanun (Hükmünde Kararnamenin 2 hei maddesi ile 
geçici 1 inci maddesi aşağıdaki sekide değiştiırimıiiştiir. 

«Madde 2. — 275 sayılı Gecekondu Kanıununun 14 üncü maddesine göre Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı emrinde Türkiye Emlâk Kredi! Bankası nezdinde kurulmuş 
bulunan Fonun idaresi ilie Fona ait bütün hak ve vecibeler Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresine devrediikniştitr. Belediyelerce yapıılian veya yaptırılan gecekondu tas
fiye, ıslah ve önleme bo%eferine ait projelere dayaniarak BaşbakanMc Toplu Ko
nut ve Kamu ]OntafcItığı İdaresi Başkanlığı tarafından,. kamuBaştıırma, arazi İslah ve 
düzenlenmesi, alt yapı işlemleri ve bina yapımı için kaırşılılklı veya karşılıksız olarak 
yardım yapılabilir. Bu yardımın şekil ve şartı adı 'geçen Başkanlıkça hazırlanacak 
yönetmelikle düzenlieniır. 

775 sayılı Kanunun '12 nci maddesine göre kurulması öngörülen Fonların ida
resi ile bu Fonlara ait her »türlü hak ve vecibeler ilgili belediyelere devredilmiştir. 
Belediyeler bu hak, yetki! ve (görevleri yetkili organları elliyle kulanıtrlar.» 

«Geçici Madde 1. — 11.6.1985 tarihinden önce 775 sayıh Kanun hükümlerine gör Î 
ÖayMidi'rlak ve İskân Bakanlığının yetkisine dayanılarak başHaıtılmış olan iş ve işlem
lere adııgeçenı Bakanlıkça devam edliir. 

247 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen devir işlemleri ile birinci 
fıkradaki iş ve işlemler bu Kanun Hükmünde Kairaroıamenin yayımı tarihinden iti
baren en geç üç yıl içinde sonuçlandırılır. 

775 sayıh Kanunun 14 üncü maddesine göre kurulmuş bulunan Fonun idaresi 
ile bu Fona ait bütün hak, yeHfci ve vecibelerde ikinci fıkrada belirtilen süre içinde 
Bayındırlık, ve İskân Bakanlığınca kultaullhır,» 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhıırttaşkanı 

Başbakan V. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Millî Şavkınma Baikaını 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Balkanı 
V. Halef oğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Af. Aydın 

Tarım Onman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

tçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. 5". Giray 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ HAYDAR KOYUNCU'NUN TEKLİFİ 

20.7.1966 Tarih ,ve 775 Sayılı (Gecekondu Kanununun ,34 üncü Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 775 sayılı Gecekondu Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirlilm'iş'tir. 

Bu Kanun hükümlerine göre belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu 
arsalar üzerinde yapılan bina ite meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden 
itibaren 10 yıl süre içinde : 

a) Devir ve temik .olunamaz. 
b) Rehin ve diğer aynî haklarla takyid edilemez. 
c) Satış vaadi sözleşmesine konu teşkil edemez. 
d) Taksim ve satış suretiyle şüyuun giderilmesi talebine konu olamaz. 
e) Haczedilemez ve işgal olunamaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 



—. 17 — 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTtÖl METİN 

775 Saydı Gecekondu Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 
3.5.1985 Tarih ve 247 Saydı Kanun Hük
münde Kararname üe Bu Kanun Hük
münde Kararnamenin İki Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 16.8.1985 
Tarih ve 250 Saydı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun belediye sınırları ile mücavir 
alanlardaki tatbikatı için Bayındırlık ve 
tsikân Başkanlığına verilen hak, yetki ve 
görevler ilgili belediyelere devredilmiştir. 
Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yet
keli organları eliyle kullanırlar. 

Büyük şehirlerde bu Kanunun tatbi
katı büyük şehir belediyelerinin koordi
natörlüğünde ilçe belediyelerince yapılır. 

MADDE 2. — 250 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 1 inci maddesiyle 
değiştirilen 247 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA 
VE TURİZM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 
3.5.1985 Tarih ve 247 Saydı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hük
münde Kararnamenin İki Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 16.8.1985 
Tarih ve 250 Sayıh Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun belediye sınırları ile mücavir 
alanlardaki tatbikatı için Bayındırlık ve 
iskân Bakanlığına verilen hak, yetki ve 
görevler ilgili belediyelere devredilmiştir. 
Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yet
kili organları eliyle kullanırlar. 

Büyük şehirlerde bu Kanunun tatbi
katı büyük şehir belediyelerinin koordi
natörlüğünde ilçe belediyelerince yapılır. 

MADDE 2. — 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun 14 üncü maddesine göre Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı emrinde Tür
kiye Emlak Bankası nezdinde kurul
muş bulunan Fonun idaresi ile Fona 
ait bütün hak ve vecibeler Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı idaresine devre
dilmiştir. Belediyelerce yapılan veya yap
tırılan gecekondu tasfiye, ıslah ve önle
me bölgelerine ait projelere dayanılarak 
Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı idareli Başkanlığı tarafından, ka
mulaştırma, arazi ıslah ve düzenlenmesi, 
alt yapı işlemleri ve bina yapımı için 
karşılıklı veya karşılıksız olarak yardım 
yapılabilir. Bu yardımın şekil ve şartı adı 
geçen Başkanlıkça hazırlanacak yönet
melikle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 3. — İ24'7 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 247 sayılı Kanun Hük-
nfünde Kararnamenin 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca ayneti kabul edilmiştir-. 

GEGİGÎ MADDE 1. — 11.6.1985 ta
rihînden önöe 775 sayılı Kanun hüküm-
İterine göre Bayındırlık Ve Mân Bâkanlt-
ğinın yetkisine dayanılarak başlatılmış 
olan iş ve işlemlere adı geçön Bakanlıkla 
devam edilir. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

775 sayılı Kanunun 12 nci maddesine 
göre kurulması öngörülen Fonların ida
resi ile bu Fonlara ait her türlü hak ve 
vecibeler ilgili belediyelere devredilmiş
tir. Belediyeler bu hak, yetki ve görev
leri yetkili organları eliyle kullanırlar. 

MADDE 3. — 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun 6 ncı maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun 34 üncü maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanun hükümlerine göre belediye
lerce tahsis olunan arsalar, yapılar Ve bu 
arsalar üzerinde yapılan bina ile meyda
na gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihin
den itibaren 10 yıl süre içinde: 

a) Devir ve temlik olunamaz. 
b) Rehin ve diğer aynî haklarla tak-

yided'ilemez. 
c) Satış vadi sözleşmesine konu teş

kil edemez. 
d) Taksim ve satış suretiyle şuyuun 

giderilmesi talebine konu olamaz. 
e) 'Haczedilemez ve işgal olunamaz. 

MADDE 5. — 775 sayılı Gecekondu 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiş
tir. 

«EK MADDE 1. — 775 sayılı Gece
kondu Kanununa göre yapılan hak sahip
liği tespit işleminde beyan esası dikkate 
alınır». 

GEÇİCt MADDE 1. — 11.6.1985 ta
rihinden önce 775 sayılı Kanun hüküm
lerine göre Bayındırlık ve tskân Bakan
lığının yetkisine dayanılarak başlatılmış 
olan iş ve işlemlere adı geçen Bakanlık
ça devam edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

247 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede öngörülen devir işlemleri ile bi
rinci fikradaki iş ve işlemler bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yayımı tari
hinden itibaren en geç beş yıl içinde so
nuçlandırılır. 

775 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi
ne göre kurulmuş bulunan Fonun idaresi 
ile bu Fona ait bütün hak, yetki ve veci
beler de ikinci fıkrada belirtilen süre için
de Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca kul
lanılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 247 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 
ncr maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 3.6.1986 ta
rihli ve 3296 sayılı Yetki Kanunu ile Ba
kanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmün
de Kararname çıkarma yetkisi, 775 sayılı 
Gecekondu Kanunu için adı geçen Kanu
na verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bu Kanunda öngörülen devir işlem
leri ile birinci fıkradaki iş ve işlemler bu 
Kanuna esas olan Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin yayımı tarihinden itibaren en 
geç beş yıl içide sonuçlandırılır. 

775 sayılı Kanunun 14 üncü madde
sine göre kurulmuş bulunan Fonun ida
resi ile bu Fona ait bütün hak, yetki ve 
vecibeler de ikinci fıkrada belirtilen süre 
içinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 
kullanılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 775 sayılı 
Gecekondu Kanununa göre çıkartılmış 
yönetmelikler 'bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığınca yeniden 
düzenlenerek Resmî Gazetede yayımla
nır. 

Yeni yönetmelikler yürürlüğe girin
ceye kadar mezkûr yönetmeliklerin aykı
rı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 3.6.1986 ta
rihli ve 3296 sayılı Yetki Kanunu ile Ba
kanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmün
de Kararname çıkarma yetkisi, 775 sayılı 
Gecekondu Kanunu için adı geçen Kanu
na verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 18) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 14) 

Kastamonu Milletvekili Hüseyin Sabri Keskin ve 
5 Arkadaşının, 4 . 1 0 . 1 9 8 3 Tarih ve 2908 Sayılı 
Dernekler Kanununun 18 inci Maddesinin Dördün
cü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/18) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anavatan Partisi Grup Başkanlığı 

Tarih : 11.2.1988 
Sayı : 11-88/41 

TÜRKİYE BÜYÜR MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Hazırlamış bulunduğumuz «4.10.1983 tarih ve 2908 sayılı Dermekler Kanununun 

18 inci Macktesiinin Dördüncü 'Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» liılişik-
te sunulmuştur. 

Kanunlaşması yönünden gereğini arz ederiz. 

H. Sabri Keskin A. Servet Hacıpasaoğlu 
Kastamonu Kayseri 

Abdülmecit Yağan İrfan Basyazıctoğlu 
Kayseri Kayseri 

Mustafa Şahin Halil özsoy 
Kayseri Kayseri 

GEREKÇE 

Madde 1. — Dernekler kazanç paylaşma dışında kanunlarla yasaklanmamış belir
li ve ortak bir gayeyi gerçekleştiırmek üzere en az 7 gerçek kişimin bilgi ve çalışma-
laonı sürekli olarak birleştirmeleri amacı ile kurulduğuma göre her üyenin genel kuru
la katılması tabiîdir. Ancak hukukî ve fiilî mazeretler sebebi ile bir üyenin genel' ku
rula katılması mümkün olmayabilir. Bu hal genel kurula katılmayan üyenin, başka 
bir üye tarafından temsi edilmesini zorunlu kılmaz. Aksin© asıl olan her üyenlin der
nek çaitoşırnalarına bizzat katılmasıdır. Uygulamada kanunun değiştirilen hükmü ne
deniyle bir takım uyuşmazlıklarda ortaya çıkmaktadır. 

Teklif bu amaçla verilmiştir. 

Madde 2. — Yürürlükle igilidir. 

Madde 3. — Yürütme ile ilglilidıir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/18 
Karar No. : 6 

18 . 2 . 1988 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 'BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen Kastamonu Milletvekili Hüseyin Sabri Keskin ve 
5 Arkadaşının; 4.10.1983 tari'h ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 18 tindi Madde
sinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmes&ne Dair Kanun Teklifi, teklif sahihi ile İçiş
leri Bakanlığı temsiloilerinim de katıldığı 18.2.1988 tarihli toplantıda Komisyonumuz
ca incelenip, görüşüldü. 

Teklif; dernek üydlerinin Genel Kurulda bir oy hakkı olduğunu öngörmekte ve 
•üyenin oyumu bizzat 'kullanmak zorunluluğunu geçinmektedir. 

Komisyonumuz teklifi ve gerekçesini uygun bularak 
geçmiştir, 

maddelerinin görüşülmesine 

Teklifin 1 indi maddesiyle, yürürlük ve yürütmeye .ilişkin 2 nci ve 3. üncü madde
leri aynen kabul edilmiştir. 

'Demeklerin Genel Kurullan her yılın ilk aylarından başlayarak bütün yıl boyun
ca yapılmaktadır. Bu nedenle üyelerin oy kullanmaları yönünden demekler arasında 
eşitlik ve beraberlik sağlanabilmesi teklifin bir 'an önce kanunlaşmasına bağlı olduğun
dan Genel Kurulda öncelikle görüşülmesinin istenmesi de Komisyonumuzca karar
laştırılmıştır, 

Raporumuz, Genel Kuaılun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip D emir el 

Malatya 

Üya 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye • 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

içel 

ü y e 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Uyö 
A bdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 
üye 

Kudbettin Hamidi 
Siirt] 

Kâtip 
Hasan Çakır 

Antalya 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 

Üye 
İbrahim Gürdal 

İsparta 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üya 
Selahattin Mumcuoğlu 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 14) 



KASTAMONU MİLLETVEKİLİ HÜ
SEYİN SABRİ KESKİN VE 5 ARKA

DAŞININ TEKLİFİ 

4.10.1983 Tarih ve 2908 Sayılı Dernek
ler Kanununun 18 inci Maddesinin Dör
düncü Fıkrasuun Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4.10.1983 tarih ve 2908 
sayılı Dernekler Kanununun 18 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Her üyenin genel kurulda bir oy 
hakiki vardır, üye oyunu ıbizzat 'kullan
mak zorundadır.» 

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

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

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

4.10.1983 Tarih ve 2908 Sayılı Dernek
ler Kanununun 18 incS Maddesinin Dör
düncü Fıkrasuun Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin linçi mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul .edil
miştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türtriye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 14) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 15) 

2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 20.6.1987 Tarih ve 3401 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve İçişleri 

Komisyonu Raporu ( 1 / 2 ) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 3 . 7 . 1987 

Ankara 
Kan. Kar. : 39-18/A-4-87-340 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 24 Haziran 1987 tarih ve 8917-34322 sayılı yazınız. 
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisince 

20.6.1987 tarihinde kabul edilen 3401 saydı «2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun» incelendi. 

Kabul edilen Kanunun çerçeve 2 nci maddesiyle 2872 sayılı Çevre Kanununa mü
kerrer 4 üncü madde, çerçeve 3 üncü madde ile de aynı Kanuna mükerrer 5 inci mad
de eklenmektedir. 

Ancak, 18 Haziran 1984 tarihli 18435 mükerrer sayın Resmî Gazetede yayımla
nan 222 saydı «Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname»nin 30 uncu maddesiyle 2872 saydı Çevre Kanununun 4, 5, 6 
ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Çevre Kanununun 4 üncü ve 5 inci maddeleri yürürlükten kaldıııldığına, başka 
bir değişle bulunmadığına göre, bu maddelerin tekrarı da söz konusu değildir. Bu
nun yerine uygulamada 657 saydı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklik
lerde olduğu gibi (657 saydı Kanunun 31.7.1970 tarih ve 1327 saydı Kanunun 10 uncu 
maddesiyle yürürlükten kaldınlan 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen
miştir.) Yönteminin benimsenmesinde gerek olduğu düşünülmektedir. 

Bu nedenlerle 20.6.1987 tarih ve 3401 saydı «2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun», Anayasanın 89 uncu maddesi gere
ğince bir defa görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz olunur̂  
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 
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İçişleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu M a 2 g 7P55 

Esas No. : 1/2 
Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 15.6.1987 tarih ve 15 Karar Numaralı raporu ile sonuçlandır
dığı «2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun» Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20.6.1987 tarihli toplantısında görüşülerek ka
bul edilmiştir. 

Kanun, Anayasamızın 89 uncu maddesi uyarınca yayımlanması için Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığının 24 Haziran 1987 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanlığı 8917-34322 sayılı tezkeresiyle Sayın Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince' bir defa daha 
görüşülmek üzere Kanunu geri göndermiş vje gerekçeli geri gönderme tezkeresi de Ge
nel Kurulumuzun 17.7.1987 gün ve 123 üncü Birleşiminde okunmuş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, Kanunu geri gönderilme gerekçesi ışığında Devlet Bakanı Veysel 
Atasoy ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinio de katılmalarıyla yeniden incelemiş, görüş
müştür. 

Kanunun 1 inci maddesiyle düzenlenen ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü 
maddesinin (e) bendinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen «alması» kelimesi 
«almaması» şeklinde düzeltilmiş ve çerçeve 1 inci madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Kanunun çerçeve 2 noi ve 3 üncü maddeleri Sayın Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde 
toeliıtilen yönteme uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Kanunun çerçeve 4 üncü, 5 inci, 6 mcı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, Geçici 1 inci mad
deleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 10 uncu ve 11 inci maddeleri de aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Galip Demirel Necat Tunçsiper 

Malatya Balıkesir 

Kâtip Üye 
Hasan Çakır Ersin Koçak 

Antalya Adana 

Üyd Üye 
Abdurrahman Karaman Ayhan Arifağaoğlu 

Adıyaman Artvin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi j(S. Sayısı : 15) 
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Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

• Üye 
İbrahim Gürdal 

İsparta 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Üye 
Selahattin Mumcuoğlu 

Van 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

İçel 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 15) 



ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR 
DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

2872 Saydı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun 

Kanun Nog : 3401 Kabul tarihi A 20.6.1987 

MADDE 1. — 2872 sayılı Çevrie Kanununun 3 üncü maddesinin (e) ve (f) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

e) Kirlenmenin önlenmesi, sınıflandırılması ve mücadele için yapılan harcama
ların tekleten tarafından karşilanması esastır. Kirletenin kirlenrn;eyi durdurmak, gider
mek veya azaltmak için gerekli önlemleri alması veya bu önlemlerin yetkili makamlar
ca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli har
camalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlie-
rine göre 'kirletenden tahsil edilir. 

Ancak kirletenler, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması için kamu kurum ve" 
kuruluşlarınca yapılan harcamaları ödeme yükümlülüğünden söz konusu kirlenmeyi 
önlemek için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını kesin ispat etmek kaydıyla kurtulabi-
lirler3 

f) İnilebilecek en düşük kirlenme seviyesi eas alınarak, bu seviyenin üstünde 
meydana gelebilecek kirlenmeler için bu Kanunun 18 inci maddesinin (ı) bendinde 
belirlenen ücretler kirletenden ayrıca aünır. 

MADDE 2. — 2872 sayılı ÇeVre Kanununa aşağıdaki mükerrer 4 üncü madde 
eklenmiştir. 

Merkez Çevre Kurulu 

Mükerrer Madde 4. — Çevre kirliliğine yol açan işetmeleri hu Kanunun 18 inci 
maddesinin (ı) bendine göre faaliyet kollan itibariyle gruplandırmak ve Bakanlar Ku
rulu Kararına sunmak üzere Merkez Çevre Kurulu kurulmuştur. 

Bu kurul, Çevre Genel Müdürünün başkanlığında İçişleri, Maliye ve Gümrük, Ba
yındırlık ve İskân, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köyişleri, 
Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynalklar Bakanlığı ile Devle't Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Tieknik Araştırma Kurumu ve Türkiye Atom Ener
jisi Kurumu yetkililerinden oluşur. 

Çevre kirliliğine yol açan üşletmelerin faaliyet kolları itibariyle gruplandırılması 
kararında Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğin
den üç, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir üye de kurula katılır. 

Kurul üç ayda ıbir toplanır ve gerektiğinde her zaman Başkan tarafından toplan
tıya çağrılabilir. 

Kurulun sefcreterya görevlerini Çevre* Genel Müdürlüğü yürütür. 

Türkiye Büyük' Millet Meclisi (S. Sayısı : 15) 
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İÇÎŞÜERH KOMİSYONUNUN KABUL ETTCÖÎ METİN 

2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (e) ve (f) benleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

e) Kirlenmenin önlenmesi, sınıflandırılması ve mücadele için yapılan harcamala
rın kirleten tarafından karşılanması esastır. Kirletenin kirlenmeyi durdurmak, gidermek 
veya azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya tnı önlemlerin yetkili makamlarca 
doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 
6183 saydı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre kir
letenden tahsil edilir. 

Ancak kirletenler, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması için kamu kurum ve ku
ruluşlarınca yapılan harcamaları ödeme yükümlülüğünden sözkonusu kirlenmeyi önle
mek için 'gerekli her türlü tedbiri aldıklarını kesin ispat etmek kaydıyla kurtulabilirler. 

f) inilebilecek en düşük kirlenme seviyesi esas alınarak, 'bu seviyenin üstünde mey-
dana gelebilecek kirlenmeler için tbiı Kanunun 18 inci maddesinin (ı) bendinde belirle
nen ücretler kirletenden ayrıca alınır. 

MADDE 2. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 222 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 30 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan 4 üncü maddesi aşağıdaki şekildb 
yeniden düzenlenmiştir. 

Merkez Çevre Kurulu 

Madde 4. — Çevre kirliliğine yol açan işletmeleri bu Kanunun 18 inci maddesinin 
(ı) bendine göre faaliyet kollan itibariyle gruplandırmak ve Bakanlar Kurulu Kararına 
sunmak üzere Merkez Çevre Kurulu kurulmuıştur. 

Bu kurul, Çevre Genel Müdürünün 'başkanlığın'da İçişleri, Maliye ve Gümrük, Ba
yındırlık ve îskân, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köyişleri, Sa
nayi Ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Türkiye Atom Enerjisi Ku
rumu yetkililerinden oluşur. 

Çevre kirliliğine yol açan işletmelerin faaliyet kolları itibariyle gruplandırılması ka
rarında Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Biriliğinden 
üç, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir üye de kurula katılır. 

Kurul üç ayda bir toplanır ve gerektiğinde her zaman Başkan tarafından toplan
tıya çağrılabilir. 

Kurulun sekretierya görevlerini Çevre Genel Müdürlüğü yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 15) 
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(Anayasanın 89 uncu Madldesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

MADDE 3. — 2872 saydı Çevre Kanununa aşağıdaki mükerrer 5 inci madde ek
lenmiştir. 

// Çevre Kurulu 

Mükerrer Madde 5. — İl Çevre Kurulu valinin başkanlığında, Merkez Çevre Ku
ruluna dahil Bakanlık ve kuruluşlardan taşra teşkilatı olanların ildeki temsilcilerinden 
oluşur. İldeki Belediye Başkanı, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, 
Ziraat Odası bulunan illerde bu odaların Başkanları da kurula katılırlar. Kurulun sek-
reterya görevleri il sağlık müdürlüklerince yürütülür^ 

Kurul ayda bir toplanır ve gerektiğinde başkan tarafından toplantıya çağrıla
bilir. 

İl Çevre Kurulu, Merkez Çevre Kurulunca çevre kirliliğine yol açan ve faaliyet 
kolları itibariyle gruplandırüan işletmelerin derecelerini belirler. 

Kurul dereceleri belirlerken, işletmelerin kapasitesini, arıtma tesislerinin bulunup 
bulunmadığını, çevreye verdiği zararın ölçüsünü, cirolarım ve tesisin bulunduğu yerin 
ekolojik, ekonomik, teknik, teknolojik ve benzeri özelliklerini dikkate alır. 

MADDE 4. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir^ 

Çevre Korunması 

Madde 9. — Kırsal ve kentsel alanda arazi kullanım kararına uygun olarak tes
pit edilen koruma alanları ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanım esasları 
yönetmelikle belirlenir. 

Tespit edilen bu esaslar çerçevesinde aşırı ve yanlış kullanım nedeniyle ülkenin 
temel ekolojik sistemlerinin dengesinin bozulması, hayvan ve bitki türlerinin nesille
rinin tehlikeye düşürülmesi, doğal zenginliklerin bütünlüklerinin tahribi yasaktır. 

Balkanlar Kurulu, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan çevre kirlenme
leri ve ıbozulmalarına duyarlı alanları, tabiî güzelliklerin ileriki nesillere ulaşmasını 
emniyet altına almak: üzere gerekli düzenl;emelerin yapılabilmesi amacıyla, «Özel Çev
re Koruma Bögesi» olaraik tespit ve ilan jetmeye, bu alanlarda uygulanacak koruma 
ve kullanma esasları ile plan ve projelerin hangi Bakanlıkça hazırlanıp yürütüleceğini 
belirlemeye yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkraya göre uygulamanın gerçekleştirilebilmesi amacıyla, ilgili Ba
kanlıkça 27.9.1984 gün ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) 
bendi hükümlerine göre geçici teşkilat kurulabilir. Bu bölgelere ilişkin plan ve proje
lerin hazırlanmasında, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hü
kümleri uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 15) 
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fllç'işleri Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 222 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 30 uncu maddesiyle yürürlüikten kaldırılan 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde ye
niden düzenlenmiştir. 

// Çevre Kurulu 

Madde 5. — 11 Çevre Kurulu valinin başkanlığında, Merkez Çevre Kuruluna dahil 
Bakanlık ve kuruluşlardan taşra teşkilatı olanların ilddki tem'sildilerinden oluşur. İldeki 
Belediye Başkanı, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası 
bulunan 'illerde bu "odaların Başkanları da kurula katılırlar. Kurulun sekreterya görev
leri il sağlık müdürlüklerince yürütülür. 

Kurul ayda bir toplanır ve gerektiğinde başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. 

H Çevre Kumlu, Merkez Çevre Kurulunca çevre kirliliğine yol açan ve faaliyet 
kollan 'itibariyle grapîandırılam işletmelerin derecelerini belirler. 

Kurul dereceleri ıbelirlerken, işletmelerin kapasitesini, arıtma te&Merinin bulunup 
feblunmadığuıı, çevreye verdiği zararın ölçüsünü, cirolarını ve tesisin bulunduğu yerin 
ekolojik, ekonomik, teknik, teknolojik ve benzeri özelliklerini dikkate alır. 

MİADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
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MADDE 5. — 2872 sayılı Çevre Kanununun değişik 18 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Fonun Gelirleri 
Madde 18. — Çevre Kirliliğini Önleme Fonunun gelirleri; 
a) Motorlu taşıt araçlarının fennî ırruayenjeleri sırasında ayrıca fennî muayene 

ücretinin beşte biri oranında alınacak bedellerden, 
b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gemi siciline tescil edilen ve 18 (dahil) 

grios tonun üzerinde olan her itiirlü deniz aracın'dan grös 'ton Ibaışına her yıl ahnacalk yüz 
liradan, 

c) Hava taşıt araçlarından yurt içi taşımaları için ayrıca alınacak yolcu başına 
bilet bedelinin bindte 'beşinden ve taşınan yülk için ton başına yılda alınacak beşyüz li
radan, 

d) Çevre Genel Müdürlüğünün bülJçesine bu amaçla 'her yıl konan 'Ödeneklerden, 
e) Fonldan verilecek kredilerin 'faizleri il'e banka faizlerinden, 
f) Bağış ve yardımlardan, 
!g) Bu Kanunla alınması hükme bağlanan ücret, tazminat ve diğer gelirlerden, 
h) Fon'a ait tesis ve İşletmeleree üretilen araç ve gerecin satışından el'de edilen 

gelirlerden, 
'ı) 'Merkez çevre kurulunca, çevre kirliliğine yol açtığı belirlenen işletmelerden, 

aşağıdaki tarifeye göre alınacak ücretlerden, 

ÇeVra kirliliğine 
Yol açan işletmeler 

1. Grup 
'2, Grup» 
3. Grup 
4. Grup 
5. Grup 

I. Derece 

600 000 TL, 
400 000 TL. 
200 000 TL. 
10Ö 000 TL. 
'50 000 TL. 

Alınacak aylık ücret tutarı 
II. Derece III. Derece) 

400 000 TL, 200 000 TL. 
200 000 TL. 100 000 TL. 
100 000 TL. 50 000 TL. 
50 000 TL. 25 000 TL. 
25 000 TL. 12 500 TL, 

j) Bu Kanuna göre verilecek para cezalarından, 
Oluşur. 

Bakanlar Kurulu bu tarifede yer alan aylık ücret tutarlarını her grup ve/veya her 
derece itibariyle ayrı ayrı veya topluca 10 katına kadar artırmaya veya Kanunda yazılı 
miktarlara kadar indirmeye, ayrıca bu maddenin (ı) bendi dışındaki maktu ve nispî had
leri ayrı ayrı veya topluca isıfır (0)'a kadar indirmeye veya % 50*sine kadar artırmaya 

yetkilidir. 
Fonun gelirleri bir Devlet barika'sında açılacak hesapta toplanır. 
Bu maldden'in '(a), (b), (e) bentleri gereğince toplanan paraların ilgililerce en geç 

ertesi ayın onibeşine ka'dar Fonun Devlet Bankasındaki hesabına yatırılması Sorunludur. 
Tahsil edilen gelirleri ve ödenecek ücretleri zamanında. yatırmayanlar hakkında Fon 
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MADDE 5. — Kanunun 5 inci mıaldldieısii Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 15) 
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idaresi, 6183 sayılı Ahime Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin 
uygulanarak gelirlerinin tahsil edilmesi için Fon mükellef inin ıbağlı olduğu vergi daire
sinden talepte bulunur, Vergi dairesinde mükellefiyeti olmayanların fona ödemeleri ge
reken meblağın hangi dairece tahsil edileceğine Maliye ve Gümrük Bakanlığı karar ve
rir. 

Vergi Dairesi, tahsil ettiği Fona ait meblağı Maliye ve Gümrük Bakanlığının be
lirleyeceği esaslara göre Fon'un Devlet Bankasındaki hesabına aktarır. 

Bu madldenin (ı) bendi gereğince alınacak ücretler büyükşehir belediye hudutları 
içinde büyükşehir belediyeleri taralından makbuz 'karşılığı t)ahsil edilerek mahallin en 
büyük mal memurluğuna yatırılır. Diğer yerlerde bu ücretleri almaya mahallin en bü
yük mülkî amiri yetkilidir. Bu ücretler, 6183 sayılı Almme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre mal memurluğunca tahsil edilir. 

Mahallin en büyük mülkî aimiri veya Büyük'şehir Belediye başkanlıklarınca tahsil 
edilen ücretlerin % 30\ı tahsil ile ilgili işlemler ve bölgenin çevre kirliliğini önleme pro
jelerinde kullanılmak üzere tahsilatın yapıldığı yer İl özel idaresi veya tahsil eden bü-
yükşöhü1 belediyesine, % 7Q"i ise ücretlerin toplandığı ayı takip eden ayın onbeşine ka
dar Çevre Kirliliğini önleme Fonunla aktarılır. 

Zamanında bu işlemi yerine getirmeyen ilgili kuruluşlar fon için toplanan meblağı 
% 10 fazlasıyla Öderler. Gecikmeye sebep olanlar hakkında kanunî işlem yapılır. 

Fon İdaresi ile »bu idarenin emrinde kurulan Fon; kurumlar vergisinden, yapılacak 
bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve 'intikal vergisinden, yapacakları her türlü muame
leler dolayısıyla damga vergisinden, açtıkları krediler dolayısıyla lehte tahakkuk ede
cek faizler banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır. 

MADDE 6. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının 
(h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

h) Çevre kirliliğini önleyici ve çevreyi iyileştirici faaliyetlerde kullanılacak olan 
her türlü araç gereç alımı, bu araçların bakımı, onarımı ile bu tür araç gerecin yapımı 
için kurulacak tesis ve işletmeler. 

MADDE 7. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmişti 

Kirletenin Sorumluluğu 

Madde 28. — Çevreyi kirlefenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme 
ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. 

Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat so
rumluluğu saklıdır. 

MADDE 8. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şfekıild© de
ğiştirilmiştir. 
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MADDE 6. — Kanunun 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanunun 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 8. — Kanunun 8 inci maddesi Komfeyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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YÖtıetmelikler 

Maldde 31. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkarılacak yönetmelikler, 
ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Çevre Genel Müdürlüğünce hazırlanır. Kanunun 
yürürlüğe girmesinden 'başlayarak en ıgeç beş ay (içlinde Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe konulur. 

MADDE 9. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Uygulanmayacak Hükümler 

Madde 32. — Bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmeliklerin yayımından 
itibaren deniz kirliliğinin önlenmesi hususunda, 618 sayılı Limanlar Kanununun 4 ve 
11 inci maddeleri gereği yürürlükte bulunan ceza hükümleri ite 1380 saydı Su Ürünleri 
Kanununun 3288 sayılı Kanunla değişik geçici 1 inci maddeci hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 5 inci maddesiyle değiştirilen 2872 sayılı Çev
re Kanununun 18 inci maddesinin (Jb) bendi gereğince Fona ödenmesi gereken meblağ, 
1986 yilı için on lira üzerinden alınır. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanun hüküMerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 9. — Kanunun 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Kanunun Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kalbul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Kanunun 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kaıbul edil
miştir. 

Yürütme 

MADDE 11. — Kanunun 11 inci maddesli Komisyonumuzca aynen kalbul edil
miştir. 
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