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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. - Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Memurlar ve Diğer Ka
mu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun 
Tasarısının (1/691) Anayasa Komisyonu yerine doğrudan Plan ve Bütçe Ko
misyonuna havale edilmesine itirazı olduğuna ilişkin konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Japonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un^dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1387) 

2. - Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/311) 

3. - Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, (10/4) esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/310) 
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Sayfa 
4. - Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, (10/4) esas numaralı Meclis 

Araştırması Komisyonu Başkanlığı ve üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi 
(4/309)* 108 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 105 

1. - Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, THY ile ilgili 
olarak ileri sürülen iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırma
sı açılmasına ili skin önergesi (İ 0/182) 105:106 

2. - Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının 5 Nisan ka
rarlarının ardından bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan 
olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 106:107 

V.-ÖNERİLER 108 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ I08 

1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle görüşülecek konulara ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi 108:109 

VI.-SEÇİMLER 109 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 109 

• . ' ] . . - (10/38,43,44,46) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeli
ğine seçim. 109 

VII. -. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 109,186 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa 
Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) (S. Sa
yısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 109 

2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 109:110 

3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 110 

4. - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 110 

- 9 4 -



T.B.M.M. B : 103 12 . 5 .1994 

5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
s ı : 283) 

7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

10. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 

1 1 ; - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. sayısı: 111) 

12. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 

13. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 

14. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 

15. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193) 
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16. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

17. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı 
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

18. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 

19. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı: 394) 

20. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 
395) 

21. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 

22. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde 
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu iddi
asıyla, eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski Bakanları İşın Çelebi, İsmet 
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve 
Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

23. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 

24. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı: 606) 

25. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun, Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada-: 
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 
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Sayfa 
26. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayı

lı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 114 

27. - Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
Plân ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları rapor
ları (1/47, 1/57, 1/320) (S. Sayısı : 632) H4 

28. - İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Ce
zaların Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sa
yısı: 47) n 4 

29. - Kamu Konutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu ve 4 Arkadaşının Kamu Konutlarının Satılmasına İlişkin ' 
Kanun Teklifi ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 14 Arkadaşının Kamu Ku
ruluşlarının Ana Amaç Dışı İşlevlerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun Tekli
fi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/680, 2/337, 2/638) (S. Sayısı : 641) {15:180 

30. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Gümüş
hane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan ile Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in; 
18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1066) (S. Sayısı: 653) 180:184,186 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 1 8 7 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 187 
1. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesi ka

dastro sorununa ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı 
(7/2739) 187:188 

2. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Şerefli Köy yo
luna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2988) 188:189 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Tepebaşı Köy 
yolunun asfaltlanması ve içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3335) 189 

4. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, PKK tarafından cezaevinde öl-
dürtüleceğine yönelik yazının gerekçesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. 
Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/4317) 190:191 

5. - Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Artvin'e seçim 
nedeniyle geçici işçi kadrosu verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4387) 191:192 

© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, kurban dcrileriyle ilgili olarak Adalet Bakanlığın

ca yayımlanan genelgeye ilişkin gündem dışı konuşmasına Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay; 
Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bankacılık sektöründe son günlerde yaşanan krize 

ye bu krizin ekonomiye olumsuz etkilerine ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet Bakanı Ab
dullah Aykon Doğan, 

Cevap verdiler. 
Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller, Avrupa'daki işçilerimizin yurda dönüşlerinde, 

yol güvenliği ve vize sorunları nedeniyle karşılaştıkları sıkıntılara; gümrük.kapılarında alınması ge
rekli tedbirlere ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, (2/445) esas numaralı Emlak Komisyonculuğu 
Kanun Teklifini, yeniden düzenlemek üzere, geri aldığına ilişkin önergesi okundu; Adalet Komis
yonunda bulunan teklifin geri verildiği bildirildi. 

Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 5 Ni
san ekonomik önlemlerinin uygulama planı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/47) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin sı
rasında yapılacağı açıklandı. 

TBMM'de Türk-Polonya dostluk grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 
Müzakereye alınan 176 sözlü sorudan : 
Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile ilgili bir iddiaya 

ilişkin (6/557) sorusuna Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin; 
Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kaymakam atanacağına ilişkin 

(6/643) sorusuna da İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 
Cevap verdiler. 
Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğretim kurumlarında kız öğren

cilere, başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin (6/724) sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Nevzat Ayaz; 

Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından izlenen 
doğalgaz fiyat politikasına ilişkin (6/676) sorusuna İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 

Cevap.verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
(6/490), (6/559), (6/599) ve (6/800) numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de Ge

nel Kurulda hazır bulunmadıklarından düştü. 
(6/812), (6/624), (6/629), (6/637), (6/641), (6/642) ve (6/650) numaralı sorular, soru sahipleri 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere; 
(6/355), (6/555) ve (6/735) numaralı sorular, soru sahibi hukukî mazeretli olduğundan; 
158 adet soru ise : 
İlgili bakanlar, 
Soru sahipleri ve ilgili bakanlar, 
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Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Soru sahipleri; görevli, izinli veya aynı birleşimde görüşülmüş başka sorusu bulunduğundan, 

Ertelendi. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşlen" kısmının : 

1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 

20 nci sırasında bulunan 71, 

21 inci sırasında bulunan 82, 

22 nci sırasında bulunan 139, 

23 üncü sırasında bulunan 134, 

24 üncü sırasında bulunan 283, 

25 inci sırasında bulunan 391, 

26 nci sırasında bulunan 66, 

27 nci sırasında bulunan 201, 

2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 

3 üncü sırasında bulunan 111, 

4 üncü sırasında bulunan 112, 

5 inci sırasında bulunan 116, 
S. Sayılı kanun hükmünde kararnameler ve ilgili komisyon raporlarıyla; kanun tasarı ve tek

lifleri ve ilgili komisyon raporiannm görüşmeleri, komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bu
lunmadıklarından ertelendi. 

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/9) (S. Sayı
sı : 180), görüşmelerine geçildi; komisyon raporiannm okunup okunmaması hususunda yapılan oy
lamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

12 Mayıs 1994 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 17.38'de birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Cengiz Üretmen 
İzmir Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

•e-
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II - GELEN KAĞITLAR 
12. 5.1994 PERŞEMBE 

Rapor 
1. - Kamu Konutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ-

lü ve 4 Arkadaşının Kamu Konutlarının Satılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Erzurum Milletveki
li İsmail Köse ve 14 Arkadaşının Kamu Kuruluşlarının Ana Amaç Dışı İşlevlerinin Özelleştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/680, 2/337, 2/638) (S. Sayısı : 
641) (Dağıtma tarihi: 12.5.1994) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile ilgili olarak ileri sürü

len iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 11.5.1994) 

2. - Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan Kararlarının ardından 
bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olayları araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.1994) 

m 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

I 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - A d okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Gaziantep Milletvekili Hannan Özüberk'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. - Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Öz
lük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının (1/691) Anayasa Komisyonu ye
rine doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine itirazı olduğuna ilişkin konuşması 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, görüşmelerin başında, Ankara Milletvekili Sayın Vehbi 
Dinçerler, "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına; 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı; 
19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı; 12.3.1982 tarihli ve 2634 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun 
Tasarısı"nın Komisyona havalesi hususunda İçtüzüğün 74 üncü maddesinin son fıkrası uyannca 
söz almak istemektedir, 

Buyurun Sayın Dinçerler. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli üyeler; İçtüzüğün işlemesiyle il

gili çok teknik bir konuyu huzurunuza getirmek istiyorum. Konuyu biraz etraflıca anlatmakta fay
da görüyorum; çünkü, bize göre hata, 2 gün içerisinde 2 kez tekerrür, etmiştir. Biliyorsunuz, Ana
yasamızın 91 inci maddesi "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi verebilir." diyor. Bununla ilgili düzenlemeleri bu madde açıkça yaz
maktadır. 

Şimdi, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, bir Anayasa metnidir ve Anayasa metni
nin dışında da başka bir düzenlemede yer almamıştır. 

Bundan iki gün önce Bakanlar Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında yetki isteyen bir tasan Meclise sevk edilmiş ve bu 
tasarı, Anayasa Komisyonuna havale edilmeksizin, doğrudan doğruya Plan ve Bütçe Komisyonu
na havale edilmiştir. Bunun üzerine dün bu salonda, bu saatlerde Sayın Oltan Sungurlu, bu havale
nin yanlış olduğunu, Anayasayı ve Anayasa Komisyonunu doğrudan ilgilendiren yetki yasalannın 
mutlak suretle Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini ifade etmiş ve İçtüzüğün 74 üncü 
maddesine göre de bu ifadelerini Genel Kurula arz etmiştir. 
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Teamül gereğince -ki, ben o teamüle katılmıyorum- konuyu Sayın Başkanın yeniden tezekkür 
edeceği, yeniden teemmül edeceği ve bir karar vereceği ifade edilmiştir. Dün öğrendiğimize göre, 
o karar, havalenin doğruluğu istikametinde olmuş ve Anayasa Komisyonuna o tasarı havale edil
memiştir. 

Bunun üzerine, Anayasa Komisyonu dünkü toplantısında, ittifakla, bütün partilerin üyelerinin 
ittifakıyla, belki bu Genel Kurulda ve Parlamentoda ender rastlanan bir karar almıştır. Bu 13 sayı
lı Kararında, benim söylediğim gerekçeler ve başka gerekçelerle, yetki tasarılarının, mutlaka Ana
yasa Komisyonuna havale edilmesi gerektiğini tespit etmiş, komisyon kararı olarak Sayın Başkan
lığa iletmiş; ancak, bu bilgiye ıttıla kesbetmesine rağmen, gerek Meclis Kitabeti -Sayın Cindo-
ruk'un ifadesiyle- gerekse de Sayın Başkan, kararından vazgeçmemiştir. 

Biliyorsunuz, İçtüzüğümüzün 23 üncü maddesi, açık şekilde, esas komisyondan bahseder. 
Esas komisyon, raporu, Genel Kurulda görüşülmesi gereken komisyondur; diğer komisyonlar, gö
rüş bildiren tali komisyonlardır. 

Şimdi, bu esas komisyonun İçtüzükteki lafzına ve fikrine dikkat edilmeden, yeniden gelen ta
sarı doğrudan doğruya Plan Ve Bütçe Komisyonuna gönderilmiştir. Sayın Başkanın, biraz evvel ifa
de ettiği tasarı da bu komisyona gönderilmiştir. Yani âdeta, tali komisyon, esas komisyon; esas ko
misyon, tali komisyon haline getirilmiş ve Anayasa Komisyonunun bu meseleyi tezekkür etmesi 
ikinci kez, bilinçli bir şekilde engellenmiştir denilebilecek bir ortam yaratılmıştır. 

İçtüzüğün 35 inci maddesinde, "Bir komisyon, başka bir komisyona havale edilmiş bir tasan 
veya teklif yahut herhangi bir mesele için düşüncesini belirtmekte yarar görürse -ki, dünkü toplan
tıda Anayasa Komisyonu bu yararı görmüş ve bu kararı vermiştir- o tasarı veya teklifin kendisine 
havale edilmesini isteyebilir" denmektedir; ki, Anayasa Komisyonu bunu da istemiştir. 

Şimdi, bir havale noksanlığının veya yanlışlığının doğurduğu sonuçlara bakalım. İçtüzüğün 35 
inci maddesi şöyle devam ediyor: "Böyle hallerde, ilgili her iki komisyon aynı görüşte iseler..." di
yor. Yani, Anayasa Komisyonu, "Ben, yetki yasası konusunda düşüncemi belirtmek istiyorum" di
yor. Şayet, havale edilen Plan ve Bütçe Komisyonu, "Hayır, ben sizin kararınıza katılmıyorum" di
yor da, ihtilaf çıkıyorsa, İçtüzüğün 35 inci maddesine göre, o zaman Meclis Başkanı gereğini yeri
ne getiriyor ve Genel Kurula bilgi veriyor. Yani, eğer mutabıklarsa, mesele bitiyor; mutabık değil
lerse, iki komisyon -iki komisyon başkam değil- arasında ihtilaf varsa, uyuşmazlık çıkarsa, Meclis 
Başkanı tarafından Genel Kurula getirileceği, sunulacağı ve görüşme yoluyla halledileceği açık bir 
şekilde burada yazılmıştır ve bunu mündemiç karar da Sayın Başkanlığa dün arz edilmiştir. Buna 
rağmen, bugün gelen üçüncü yetki tasarısı, doğrudan doğruya Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmiştir. Biz de, İçtüzükteki hakkımızı kullanarak, burada bu karara yeniden itiraz ediyoruz^ ha
valenin düzeltilmesini talep ediyoruz. 

Şimdi, eğer, bununla zaman kazanılmak isteniyorsa ve bu İçtüzüğe de uyulacaksa, zaman ka
zanılmamış, kaybedilmiştir; üstelik, lüzumsuz yere Genel Kurul böyle bir ihtilafın hal yeri haline 
getirilmiştir. Bir taraftan iktidar partileri, muhalefet partileri ve milletvekilleri, Meclisin işlemedi
ğinden şikâyet ederler, bir taraftan da, halihazır İçtüzüğü işletmemek için, âdeta -kimseyi suçlamak 
istemiyorum; çünkü, ısrarla söylenmesine rağmen, aynı hatanın yapılması bize bu sözü söyletiyor-
içtinap ediyorlar. Bunu anlamak mümkün değil; bununla zaman kazanmak da mümkün değil. 

Bana kalsa, yetki yasa tasarısının içinde malî hükümler bile olsa, sadece ve sadece Anayasa 
Komisyonunda görüşülmesi gerekir; çünkü, mesele yetki vermedir; yetkinin nasıl kullanılacağı, 
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hangi maddelerin kanun hükmünde kararnameye konacağı, ne Genel Kurul tarafından, ne de ko
misyon tarafından zaten bilinmiyor. Dolayısıyla, bu mesele Anayasa Komisyonunda görüşülür ve 
biter; ama bu da yapılmıyor, doğrudan doğruya Plan ve Bütçe Komisyonuna havale ediliyor. 

Şimdi, efendim, müsaade ederseniz, zabıtlara geçmesi için, bugün yazdığımız yazıyı arz etmek 
istiyorum : 

"Yetki kanunları hakkındaki yasal düzenleme, sadece Anayasa metninde yer almıştır. Anaya
sanın 91 inci maddesine göre ve İçtüzüğün 23 üncü ve diğer maddelerine göre esas komisyonun 
Anayasa Komisyonu olması zorunludur. 

Ayrıca, Anayasa Komisyonu da yukarıdaki gerekçelerle 11.5.1994 gün ve 13 sayılı kararı ile 
de ilgideki yazımızda sözünü ettiğimiz Yetki Yasasının Anayasa Komisyonuna havale edilmesi ge
rektiği kararı alınmıştır. Bu konu ile ilgili olarak 10.5.1994 günkü Genel Kurulda da havale şekli
ne itiraz edilmiştir.. 

Hal böyle iken, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlen
mesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı, 
19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı, 12.3.1982 tarihli ve 2634 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacı ile Yetki Verilmesine Dair Kanun 
Tasarısı da Anayasa Komisyonuna havale edilmemiştir. 

Bu usulsüzlüğün düzeltilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hasan Korkmazcan 

ANAP Grup Başkanvekili 
Değerli üyeler, şimdi, açıkça sormak istiyorum : Yani, bu İçtüzük veya bu kanunlar, bu yasa

lar, anayasalar, uygulanmamak için mi yapılıyor, sürekli ihtilaf çıksın diye mi yapılıyor? Şu anda 
tespitimiz şudur : Maalesef, Başkanlık -çünkü, taşanları doğrudan doğruya Başkan havale ediyor -
Anayasa Komisyonuyla ihtilaf halindedir; Başkanlık, Anavatan Grubuyla ihtilaf halindedir ve Baş
kanlık İçtüzükle ihtilaf halindedir ve bu, iki gün içerisinde mükerreren olagelmektedir. Bunu anla
mak mümkün değildir. 

Bizim istirhamımız; bu ihtilafın ortadan kaldırılması, bu düzensizliğin ortadan kaldırılması ve 
gecikilmeden, yetki yasasının, hiç olmazsa Anayasa Komisyonuna da havalesinin sağlanmasıdır. 
Anayasa Komisyonunu yeniden toplantıya çağırdık. Anayasa Komisyonu toplanır toplanmaz, ka
rarı şöyle verir, böyle verir; ama en azından elinde bir emsal karar vardır. Bu kararın dışına çıkma
sı mümkün değildir. 

Bütün bu söylediğim gerekçeleri genel ve teorik gerekçe saysanız bile, Sayın Sungurlu'nun 
burada dün ifade ettiği bir gerekçe daha vardır, o da şudur: Bu yetki tasardan, bundan evvel Ana
yasa Mahkemesinin iptal ettiği yetki tasarılannın parçalarıdır ve zaten o tasarının bütünü daha ev
velden Anayasa Komisyonunda görüşülmüştür; ama, iptal edilmiş. İptal karan Yüce Meclisi de 
bağlıyor, yargıyı da bağlıyor, her yeri de bağlıyor. Öyleyse, daha evvel bunun bütünü görüşülmüş
ken, parçalannın Anayasa Komisyonundan kaçınlmasının -beni mazur görün, affınıza sığınarak 
söylüyorum- bir anlamı olmalıdır. Biz o anlamı zihnimizde dahi taşımak istemiyoruz. Dolayısıyla, 
bu düzenlemenin Sayın Başkanca derhal yerine getirilmesini rica ediyoruz, istirham ediyoruz, talep 
ediyoruz. 
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Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 

Muhterem milletvekilleri, İçtüzüğün 74 üncü maddesinin son fıkrasına göre, 10 Mayıs 1994 
günkü Birleşimde, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Oltan Sungurlu'nun yaptığı müraca
at ve itiraz üzerine, konuşmasının sonunda Başkanlık olarak zabıtlara şu cümlelerimi geçirmiştim, 
aynen okuyorum : "Değerli milletvekilleri, itiraz konusu havale, Başkanlıkça tetkik edilecek ve uy
gun görüldüğü takdirde gerekli düzenleme yapılacaktır. Bu durumda, Komisyonun, bahse konu ta
sarıyı Başkanlığın incelemesinin sonuna kadar görüşmemesi uygun olacaktır. Yüce Meclisin bilgi
sine arz ederim."... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sözümü bitireyim efendim. 

Bugün de kanaatim aynıdır. Aynı cümlelerimi tekrar zapta geçiriyorum. Hatta, Sayın Vehbi 
Dinçerler'in, yerinden, "Komisyondan kastınız, Plan ve Bütçe Komisyonu mudur?" şeklindeki so
rusuna da, "Plan ve Bütçe Komisyonudur" diye, zabıtlara geçtiği şekliyle ifade etmişimdir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, bu mütalaanızın Genel Kurul zaptı olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonuna da gönderilmesini rica ediyorum; çünkü "Bürokratik sebeplerden do
layı haberimiz olmadı" diyebilirler... • . . ' . ' • 

BAŞKAN - Sayın Dinçerler, sözlerimi henüz bitirmemiştim, müsaade ederseniz bitireyim 
efendim. 

Aynı gün, bu ifadelerimi ve 74 üncü maddenin son fıkrasına göre yapılan itirazın tutanakları
nı Sayın Başkanlığa intikal ettirdim. Sayın Başkanlığın bir görüşü Plan ve Bütçe Komisyonuna 
ulaşmış; sanıyorum, Sayın Komisyon Başkanı da şimdi yerinden bir ifadede bulunacaklar. Kanun
lar ve Kararlar Dairesi yetkililerine biraz Önce sordurdum, "Plan ve Bütçe Komisyonunun, Başkan
lığın yeni kararı karşısındaki tutumu nedir?" diye; bana verilen ifade eğer eksik değilse, Plan ve 
Bütçe Komisyonu bu konuyu kendi komisyonlarında görüşme kararı vermişler ve bu yönde irade 
belirtmişler. 

Yüce Meclisin bilgilerine arz ediyorum. ' 
Sayın Başkan, bir ekiniz var galiba; buyurun. 
PLAN YE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Mikrofondan arz 

edebilir miyim? • 
BAŞKAN-Mikrofondan mümkün değil efendim. 
Buyurun. 
PLANVE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, hü

küm sarih. İki komisyon arasında bazı konularda ihtilaf olabilir. Bu ihtilafın hal mercii Genel Ku
ruldur. Bugün, bahse konu kanun tasarısı, Komisyonumuzda, evvela, Anayasaya uygunluk bakı
mından görüşülmüştür. Plan ve Bütçe Komisyonu esasen nihaî komisyondur; çünkü, malî hüküm
leri vardır. Bu itibarla, bu kanun tasarısının görüşülmesine karar verilmiş ve bugün Komisyondan 
da geçmiştir. 

Malumaten arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu ilave bilgileriniz zabıtlara aynen geçti. Sayın 

ilgililere rica ediyorum; bu zaptı süratle deşifre edip Başkanlığa gönderecek şekilde hazırlık yap
sınlar efendim. 
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Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, bugün üç arkadaşıma gündem dışı söz vermek üzere bildiride bulunmuş
tum; fakat, biraz önce toplanan Danışma Kurulu iki önemli kanunun bugün bitirilmesi konusunda 
bütün grupların ittifakını sağlamış durumdadır.Hatta, zaman açısından da, gece saat 24.00'ü geçse 
bile çalışmaların devamına -eğer biraz sonra oylarınızla kabul ederseniz- karar vermiştir. 

O nedenle, üç sayın milletvekili arkadaşımdan özür diliyorum ve bugün gündem dışı söz ve
remiyorum. .. .. -

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum : 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. •- Japonya 'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1387) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"İdeolojik Değişiklikler ve Süregelen Erkek Egemenliği" konulu toplantıya katılmak üzere, 11 
Mayıs 1994 tarihinde Japonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

I. - Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile ilgili olarak ileri sürülen 
iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/182) (1) 

BAŞKAN - Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum : 

Birinci önerge 500 kelimeyi geçtiği için, özetini okutuyorum : ' • • - . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Hava Yolları bünyesinde meydana gelen ve basına da yansıyan olaylar sonucunda uçak 

alımlarında Türkiye'nin ihtiyaçlarının ve çıkarlarının gözetilmediği, Hazinenin zarara uğratıldığı, 
pilotların uluslararası kurallara aykırı biçimde çalışmaya zorlanması nedeniyle uçuş güvenliğinin 
kalmadığı, şirketin zararını küçük göstermek ve bozulan malî durumun gizlenmesi için kayıtlarda 
tahrifat yapıldığı hususlarındaki ciddî kuşkuların, iddia ve suçlamaların biran önce açıklığa kavuş
turulabilmesi için Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereği Meclis araştırması 
açılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Haydar Oymak H. Uluç Gürkan 

Amasya Ankara 

(1) (101182) nolu Meclis araştırması önergesinin aslı tutanağa eklidir. 
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Hasan Akyol 
Bartın 

Veli Aksoy 
İzmir 

Ali Dinçer 
Ankara 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

ÖZET 

THY ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası basında yer alan olumsuzluklar, iddialar, eleştiriler, 
suçlamalar ve yöneticilerin bunlara verdiği çoğu tatmin edici olmayan açıklamaları, en son olarak 
da Türk Hava Yollan Pilotları Sendikasınca THY'da uçuş güvenliğinin kalmadığı gerekçesiyle 
gerçekleştirilen işi bırakma eylemi THY'nın ciddî bir sıkıntı içine.sürüklendiğini ortaya çıkarmış
tır. 

Önerge metninde de belirtildiği gibi ortaya atılan olumsuzluk, eleştiri ve suçlamalar üç ana 
başlıkta toplanmaktadır. 

a) Uçak alımlarında ülkemizin talep ve beklentilerine uygun taşıma kapasitesine ve nitelikle
rine kavuşturulmasında ciddî yanlışlıklar ve ilkesizlikler yapıldığı, bunun sonucu olarak, THY'nın 
göz ardı edilmeyecek boyutlarda sorunlarla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. 

Alımlarda ise THY ve dolayısıyla ülke çıkarları gözetilmeden, sektörün içinde bulunduğu ol
gular dikkate alınmadan pahalı ve uygun olmayan tipte uçakların alındığı, devlet hazinesinin çok 
ciddî şekilde zarara uğratıldığı anlaşılmaktadır. 

b) Uçuş ekiplerinin THY 'nin taşıma kapasitesindeki artışa ve filoya ilave edilen çok farklı tip
teki uçakların özellik ve niteliklerine uyumlu bir yapıya ve uygun kadro genişlemesi yerine polit-
ların dünya standartlannm çok üzerinde çalışmaya zorlandığı bunun sonucu olarak THY'nda uçuş 
güvenliğinin kalmadığı belirtilmiştir. 

c) Şirketin zararını küçük göstermek ve bozulan sermaye yapısını gizlemek amacıyla muhase
be kayıtlarında tahrifatlar yapıldığı görülmüştür. 

Turizm mevsiminin başlamak üzere olduğu şu günlerde kamuoyunda yaratılan ve T HY üze
rindeki olumsuz etkileri giderek büyüyen tartışma, iddia ve suçlamaların bir an önce açıklığa ka
vuşturulabilmesi için acilen Meclis Araştırması açılmasının zorunlu olduğu düşünülmektedir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2. - Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan kararlarının ardın

dan bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olayları araştırarak alınması ge
reken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5 Nisan Kararlannın ardından TYT Bank, İmpexbank, Marmara Bank gibi birtakım bankalar 

batmış ve bu durum ciddî bir krize ve yeni birtakım kararların alınmasına sebep olmuştur. 

İsmail Cem 
İstanbul 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

İbrahim Özdiş 
Adana 

- 1 0 6 -



T.B.M.M. B:103 12 .5 .1994 0 : 1 

Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 102 nci, maddesi uyarınca bu konuda bir "Meclis Araştırması" 
açılması için gereğini arz ederiz. 

Gerekçe: 

Finans sektöründe meydana gelen bu gelişmeler, basit olaylar olarak geçiştirilemez. Konu fev
kalade ciddîdir. Sadece bu bankalar batmamış, finans sektörü de bu olaylardan büyük ölçüde etki
lenmiştir. 

Ayrıca, batan bankalarda mevduatı bulunan birçok vatandaşımız, mağdur edilmiştir. Kamu 
bankalarına ait olup da bu bankalara yatırılan ve büyük mebağlara ulaşan bir mevduat da, aynı şe
kilde batmış ve bu durum hazineye yeni yükler getirmiştir. 

Bir yandan kemer sıkma politikalarıyla hazineye yeni kaynaklar bulunmaya çalışılırken, bir 
yandan da hazine âdeta çarçur edilmektedir. 

Olayların gerçek yüzü; sorumluları, devlet ve millet hayatındaki etkileri, ekonomik açıdan ya
pılanlar ve bundan sonra yapılması gereken işlemlerin neler olduğu hakkında detaylı ve sağlam bil
gi ve tespitlere ulaşabilmek ve benzer olaylara mani olabilmek için bu konuda bir Meclis araştır
masının acilen yapılması ve aynı konuda daha önce verilen önergelerle bizim önergelerimizin bir
leştirilerek işleme konulması için gereğini arz ederiz. 

Recep Kırış Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 
Saffet Topaktaş Mustafa Kılıçaslan 
Kahramanmaraş Sakarya 

Mehmet Rauf Ertekin Halit Dumankaya 
Kütahya İstanbul 

Gaffar Yakın Hasan Dikici 
Afyon Kahramanmaraş 

Mustafa Ünaldı Muhsin Yazıcıoğlu 
Konya Sivas 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. - Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyo

nu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/311) 
BAŞKAN - Komisyondan istifa önergeleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gördüğüm lüzum üzerine, üyesi bulunduğum Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis

yonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Muzaffer Ankan 
Mardin 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/310) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Altı aya yakın bir süredir görev yaptığım (10/4) sayılı Meclis Araştırması Komisyonundan iş
lerimin yoğunluğu nedeniyle istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Evren Bulut 
. Edirne 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. - Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonu Başkanlığı ve üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/309) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 

İki yıla yakın bir süredir Başkanı olarak çalışmalarını yürüttüğüm (10/4) sayılı Meclis Araştır
ması Komisyonu, TMO ve araştırdığı diğer yerlerde çok büyük miktarda, cumhuriyet tarihinin en 
büyüğü denilebilecek boyutta yolsuzluk tespit etmiştir. , . 

Bunları, ayrıca, konu başlıkları halinde yazımın ekinde sunuyorum. 

Ancak, gelinen bu noktada, detaylarına girmek istemediğim nedenlerle, bu araştırmanın yürü
tülmesine fiilen imkân kalmamıştır. 

Bu nedenle, Komisyon Başkanlığından ve Komisyon üyeliğinden istifamı saygılarımla arz 
ederim. 

İrfan Demiralp 
Samsun 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V.-ÖNERİLER 
A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle görüşülecek konulara ilişkin Danışma Kurulu 

önerisi 
BAŞKAN - Danışma Kurulunun önerisi vardır; okutup oylarınıza arz edeceğim : 

Danışma Kurulu Önerisi: 

No: 137 Tarih: 12.5.1994 

Danışma Kurulunun 12.5.1994 Perşembe günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
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Turhan Tayan Eyüp Aşık 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Fahri Gündüz Abdüllatif Şener 
SHP Grubu Temsilcisi RP Grubu Başkanvekili 

Öneri: 

12.5.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 641 sıra sayılı Kamu Ko
nutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 29 uncu sırasında yer alması; Genel Kuru
lun 12.5.1994 Perşembe günü 20.00-24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi ve 641 sı
ra sayılı Kanun Tasarısı ile 30 uncu sırada bulunan 653 sıra sayılı Kanun Teklifinin görüşmeleri
nin tamamlanmasını temin için gerekirse Genel Kurulun saat 24.00'ten sonra da çalışmalarına de
vam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VI. - SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇİK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - (10/38, 43, 44, 46) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğine seçim 
BAŞKAN - (10/38, 43,44, 46) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulu

nan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Zonguldak Milletvekili Adnan Akın aday 
gösterilmiştir. 

Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin, "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçi
yoruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Baş
bakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76,11108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN - Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağım : 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar

namenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11343) (S. Sayısı : 71) 
BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
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BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşülme
sine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

- BAŞKAN - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 
görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşülmesine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. - // İdaresi Kanunuun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

BAŞKAN - İl İdaresi Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesiyle İlgili Kanun Tasarısının 
görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. - ' „ 
Ertelenmiştir. 
8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 
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BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunuyla İlgili Kanun Tasarısının görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?. Yok. 
Ertelenmiştir. 
10. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 
1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e linçi Ek) 

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
11. - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN - Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

12. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknolojiye Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 
1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükümnde Karar
namenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
13. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/137,1/181,1/52,1/62) 
(S. Sayısı: 116) 

- 1 1 1 -



T.B.M.M. B:103 12 .5 .1994 . 0 : 1 

BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Karar
namenin görüşülrnesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
I '.. ' 
14. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (119) (S. Sayısı •: 180) 
I • • . . • ' 

BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
görüşülmesine başlayacağız. • 

Komisyon?.. Yok. 
i • ' ' ' 

Ertelenmiştir. 
15. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin görüşülmesine başlayacağız. ' , 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
16. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/166, 11505) (S. Sayısı : 322) 

BAŞKAN - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
17. - Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfi İşlemle

riyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyon Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî İş
lemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bü Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ve İlgili Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşülmesine başla
yacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
18. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De

ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (11577) (S. Sayısı.: 375) 

BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin görüşülmesine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

19. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 
Kanun Hükmimde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 

BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

20. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 

BAŞKAN - Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

21. -Jandarma, Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 

BAŞKAN - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

22. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen 
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları İşın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutftdlah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, (9/16) sıra sayılı Meclis 
Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşül
mesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. , 
Ertelenmiştir. 

23. -926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (11574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?... Yok. 
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Ertelenmiştir. 

24. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (11616) (S. Sayısı: 606) 

BAŞKAN - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

25. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

BAŞKAN - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?. Yok. 

Ertelenmiştir. 

26. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/579) (S. Sayısı: 624) 

BAŞKAN — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

27. - Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 474 
Sayılı Kanım Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa 
Komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) (S. Sayısı: 632) 

BAŞKAN - Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

28. - İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 

BAŞKAN - İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlerle ilgili Kanun Tasarısı
nın görüşülmesine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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29. - Kamu Komutanlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ile Sivas^ Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu ve 4 Arkadaşının Kamu Konutlarının Satılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse ve 14 Arkadaşının Kamu Kuruluşlarının Ana Amaç Dışı İşlevlerinin 
Özelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/680, 2/337, 2/638) 
(S. Sayısı: 641) (1) 

BAŞKAN - Alınan karar gereğince, 641 sıra sayılı, Kamu Konutlarının Satışı Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve 4 Arkadaşının Kamu Konutlarının 
Satılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 14 Arkadaşının Kamu 
Kuruluşlarının Ana Amaç Dışı İşlevlerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Yerinde. ' 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza arz edeceğim : 

EMİN KUL (İstanbul) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza arz ediyorum : Komisyon raporunun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... 

Karar yetersayısı bulunamamıştır. 

10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 15.38 

© 

(1) 641 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

•© -

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşiminin İkinci oturumunu açıyo
rum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

29. - Kamu Konutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu ve 4 Arkadaşının Kamu Konutlarının Satılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Erzurum Milletve
kili İsmail Köse ve 14 Arkadaşının Kamu Kuruluşlarının Ana Amaç Dışı İşlevlerinin Özelleştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/680, 2/337, 2/638) (S. Sayı
sı : 641) (Devam) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, 641 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine başlamış
tık; komisyon raporunun okunup okunmamasının oylanması sırasında karar yetersayısı talep edil
mişti; karar yetersayısı bulunmadığı için, birleşime ara verdik; şimdi tekrar oylamayı yapacağım ve 
karar yetersayısı arayacağım. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okun
ması kabul edilmemiştir. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Karar yetersayısı yar mı? 

BAŞKAN - Var efendim. 

641 sıra sayılı kanun tasarısının tümü üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk 
Maruflu; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 641 sıra sayılı, Kamu Konutlarının Satışı Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde Anavatan 
Partisi Grubu adına görüş beyan etmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarla selamlı
yorum. 

Efendim, Türkiye öyle bir durumda ki, ekonomi tamamıyla felç olmuş, bankalar batmış ve Hü
kümet ne yapacağını şaşırmış durumda. Bu nedenle, Hükümet, IMF ile yaptığı görüşmelerde, "is
tikrar paketi" denilen bir paket ortaya çıkarmış ve bu paket çerçevesinde vergi yasalarında bazı de
ğişiklikler yapmış, burada görüştüğümüz gibi, ekonomik denge vergisi, net aktif vergisi, binalar
dan alınan ilave vergiler, harçlar, damga resimleri ve akaryakıt tüketim vergileri üzerinde çeşitli 
vergi düzenlemeleriyle Hükümete yeni ek malî kaynaklar sağlanması öngörülüyor. Tabiatıyla, bu 
vergi yasalarıyla birlikte gelecek olan malî kaynak, bir tahmine göre, 70 trilyon lira, bir tahmine 
göre de 90 trilyon liradır. 1994 yılı bütçesine baktığımız zaman, bu bütçenin büyük bir kamu fi
nansman açığıyla dolu olduğunu ve bütçe açığının, bütçede öngörüldüğü şekliyle 192 trilyon lira 
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olduğunu hemen görebiliyoruz. Tabiî, bu 192 trilyon liranın, bu gidişle sabit kalması da mümkün 
değildir; çünkü, 1994 yılıyla ilgili tüm makro göstergeler değişmiştir. Örneğin: 1994 yılı bütçesin
de enflasyon hedefinin yüzde 48 ve deflatörün yüzde 52 olarak alınmasına karşın. Bildiğiniz gibi, 
enflasyon, 4 Mayıs 1994 tarihi itibariyle, yüzde 125 olarak gerçekleşmiştir. IMF ile yapılan müza
kerelerde, bazı anlaşmazlıkların çıktığını işitiyoruz. Mesela, IMF, büyüme hızının yüzde sıfıra in
dirilmesini öngörüyor; Hükümet ise, bunun yüzde 2 olarak kalmasını öngörüyor. Gene IMF, ücret 
ve maaş dondurulması gibi, çok radikal veTürkiye gerçeklerine pek uygun olmayan bir öneride bu
lunuyor, Hükümet, tabiatıyla buna fazla cesaret edemiyor. 

Değerli milletvekilleri, öyle bir durumdayız ki, çok enteresan olan bir şey benim dikkatimi 
çekti. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ı 
kabul ediyor ve kabulünde, "Sayın Genel Başkan, nasılsınız?" diye hatır sorarken, Sayın Genel 
Başkanımız, "Efendim, memleketimizin içinde bulunduğu şartlar çerçevesinde nasıl olalım ki?" di
ye cevap verince, "Hiç merak etme, memlekette kıtlık yok." diyor. 

Şimdi, düşünün; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, eski Başbakanının, bir anamuhale-
fet partisi genel başkanını kabulünde söylediği söz, "kıtlık yok" diye sevinç duymamız şeklinde 
oluyor. Hakikaten, bu cümle, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gözler önüne sermektedir. Biz, 
1984'ten sonra başlatılan büyük hamlelerden sonra bugün kıtlık olmamasından dolayı sevinecek 
bir noktaya gelmiş durumdayız. 

Biraz evvel de söylediğim gibi, Hükümet burada vergi yasalarıyla gelir arayışı içinde; geçen 
hafta burada görüşülerek geçen Özelleştirme Yasası çerçevesinde gelir arayışı içinde -yasa da geç
ti- ve, "Acaba daha satılacak ne var?" şeklinde sağa sola bakılıyor. Hani bir müflis tüccar, icra if
las memurları kapıya gelmiş, evi haczedecek, "Acaba ne satabilirim? Evde daha ne var? Bu şekil
de, iflas etmekten kurtulurum" diye düşündüğü gibi, Hükümet de şu anda iflas noktasında, "Ne sa
tabilirim? Kamu konutlarını da satabilirim" diye düşünmektedir ve bu düşünceyle kamu konutları
nın satışı hakkında 641 sıra sayılı Yasa Tasarısı huzurumuza gelmiş durumda. Biz bunu Plan ve 
Bütçe Komisyonunda uzun uzun görüştük. 

Değerli milletvekilleri, şöyle bir geriye baktığımızda bu kamu konutları acaba ortaya nasıl çık
mış? Tabii, bu tasarının içinde kamu konutlarıyla birlikte Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan bir 
tanımla, dinlenme tesisleri, kamplar da var. 

Şimdi, devlet memurları özel sektöre göre, hatta, sendikalı işçilere göre düşük maaş alan ke
simdir ve devlet, bu düşük maaşa karşı bazı düzenlemelerle bir nevi telafi yollarına gitmiş. Bu yön
tem, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, İskandinav ülkelerinde de zaman zaman başvurulan bir yön
tem; hatta buna İngilizce ismiyle "fringe benefit" derler, yani, parayla veremediğiniz birtakım im
kânları o memura, o görevliye ek imkânlarla sağlarsınız, onun hayat standardını bir ölçüde düzelt
miş olursunuz. Bu uygulama var. Bu nedenle, devlet, kamu konutları, lojman yapımı gibi bir dü
zenleme getirmiş, yıllar itibariyle de düzenleme devam etmiş. 

: Şimdi,, bu düzenleme çerçevesinde, bugün Türkiye'de -bize verilen bilgiler doğru ise- 300 bin 
civarında kamu konutu, lojman bulunmaktadır. Bizi Plan ve Bütçe Komisyonunda uzun uzun meş
gul eden husus şu idi: İstisna maddeleri var; bu istisna maddelerinde, "Bazı lojmanları, bazı konut
ları satmak doğru değildir" deniliyor. Bunlar nelerdir; Millî Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuv
vetlerine ait olan konutlar. Bunlar niye satılamaz; buralarda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları 
oturmaktadır, özel görev ifa ettikleri için, memleketin iç ve dış güvenliğinden sorumlu oldukları 
için bu konutları satmaya imkân yoktur. 
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İkinci bir grup, yargı organları mensuplarının oturduğu konutlar; "efendim, yargı organları
nın mensupları, tehditlerle, tehlikelerle karşı karşıyadır -bakın, altını çizerek söylüyorum, tehdit ve 
tehlikelerle karşı karşıyadır- bu nedenle, bunların konutları da satılamaz; hatta, devlet bunların 
emekli olduktan sonra da oturmalarına cevaz vermek mecburiyetindedir..." Tabiî, hepsinin kendi
ne göre gerekçesi var. 

Üçüncü grupta -istisnaları belirtiyorum- Emniyet Genel Müdürlüğü ve güvenlik güçlerine ait 
konutlar bulunmakta, bu konutlarda da polislerimiz, emniyet kuvvetlerine mensup kişiler oturmak
tadırlar. Bunların da satılamama gerekçesi, "emniyet güçleri çok tehlikeli özel görevler yapmakta
dırlar; devlet bunlara esasen yeterli maaş da verememektedir..." Önümüzdeki hafta buraya bir baş
ka yasa gelecek; emniyet güçlerinin tazminatları yüzde 140'lara kadar artırılmak isteniyor bu ya
sayla ve yerinde bir karardır. Biz, Anavatan Partisi olarak, bu kararı, her doğru gördüğümüz karar 
ve teklifte olduğu gibi, destekledik; ama, emniyet güçlerine de lojmanlar verilmiş. 

Bunların dışında, valilerin, özellikle kaymakamların oturduğu lojmanlar var; bunlar da satıla-
mıyor. 

Devlet Demiryollarının dağ başında bir istasyonu var; altta istasyon binası var, üstte lojman 
var. Bu dağ başında şeftren veya oranın görevlisi oturduğuna göre, bunun da satışına imkân yok
tur. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bütün bunları topladığınız zaman, 300 bin konuttan aşağı yukarı 
180-185 bin konut satılamaz hüviyette. 

Tabiî, burada bir madde eğer bütün Türkiye'yi kapsayacak mâhiyetteyse, bana göre, hiç ayı
rım yapmadan -çünkü, herkesin kendisine göre haklı gerekçeleri var- eğer devlet, konut politika
sından, lojman politikasından vazgeçiyorsa, bütün konutların satılmasında yarar vardır; vazgeçmi
yor da birtakım istisnalar getiriyorsa, bunu, bütün konutlara teşmil etmek lazımdır. 

Şimdi, şöyle, satılacak olan konutlara baktığımız zaman görüyoruz ki, gerçekten fakir fukara 
veya düşük gelirli devlet memurlarının oturduğu konutlara sıra geliyor ve bunların satılması öngö
rülüyor. • < 

Ben sözlerimin başında da söyledim; bir zamanlar, İngiltere'de, İskandinav ülkelerinde lojman 
politikası vardı; ama, devlet, zaman içinde, bir ölçüde, lojman yapmamayı uygun gördü; ona kar
şılık, kira katkısı denilen -bizde de var; ama, çok cüzi- konut verilmeyen görevlinin rahatça bir ev 
tutmasını sağlayacak mahiyette olan bir katkı sağlandı. Burada o da yapılmıyor, bir kira katkısı söz 
konusu değil; haraç mezat evler satılacak. 

Şimdi, bakın, bir şey daha var: Mesela, diyelim ki, bizim şu Millet Meclisinin bahçesinin için
deki konutların satımı da bu kapsama giriyor. Bunu nasıl satacaksınız?! Değerli arkadaşlar, Mecli
sin güvenliği var, Meclise girip çıkanların kontrolü var. Bunun satış kararını almak belki mümkün; 
ama, fiiliyatta gerçekleştirilmesi fevkalade zor bir husus. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bize göre bu yasa belki erken getirilmiştir. İleride Türkiye'de refah 
seviyesi arttığı zaman, Türkiye'nin fert başına düşen millî geliri hemen hemen gelişmiş milletlerin 
seviyesine çıktığı zaman belki bunlar düşünülebilir, bunlar olabilir; ama, bir yandan Türkiye'de ge
çim şartları zorlaşıyor, yapılan şort zamlarla yaşam daha da ağırlaşıyor öte yandan da dar ve sabit 
gelirliler ile güvenlik nedeniyle bu konutlarda oturması gereken kişilerin ellerinden bu konutlar 
almıyor! Bir kere, bu Kanun Tasarısının "Kapsam" bölümünde kabul edilemez yanlışlıklar var, 
bunu ifade etmek istiyorum. 
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Diğer bir husus, iktisatçıların üzerinde durduğu ihtiyaç maddelerini ikiye ayırmak mümkün : 
Bir tanesi zorunlu tüketim maddeleri, diğeri lüks tüketim maddeleri. Gıda ve barınak zorunlu tüke
tim maddeleri olarak anılır; yani, fert, bunlar olmadan yaşamını kolay kolay idame ettiremez. Lüks 
tüketim maddeleri de -isminden de anlaşılacağı gibi- zorunlu olmayan ve ferdin biraz daha yüksek 
standartta geçimini yürütmesini sağlayan maddelerdir. Memurlar için lojmanlar zorunludur; ama, -
ben bunu her zaman söylüyorum- devletin elinde sosyal tesisler olarak dinlenme tesisleri ve kamp
lar vardır. Bunların satılması normaldir ve bu gereklidir; çünkü, Türkiye'nin her tarafında hemen 
hemen bütün bakanlıkların, araştırma ve eğitim merkezleri adı altında tesisleri bulunmaktadır ve bu 
tesislerde memurlar tatil yapmaktadır. Belki, "memur tatil yapmasın mı" diye düşünecekler de ola
bilir; yapsın; ama, mademki Türkiye'nin şartları böyle her şeyi satmamızı gerektiriyor, öncelik ora
dadır; önce dinlenme tesisleri ve kampların satılması lazım; çünkü, bu dinlenme tesisleri ve kamp
lar 15 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında kullanılır, adı eğitim merkezi olmasına rağmen, kış ayla
rında boş durur; ama, oradaki personel giderleri ve diğer sabit giderler masraf olarak sürdürülür. O 
bakımdan, eğer, devlet, Kamu Konutları Kanunu çerçevesinde bazı yerleri satacaksa, öncelikle 
bunları satmaya başlamalıdır. Anavatan Partisi Grubu olarak, Plan ve Bütçe Komisyonundaki gö
rüşmeler sırasında bunu destekledik. 

Değerli arkadaşlar, çok samimiyetle bir konuya daha değinmek istiyorum. Basının da bu işi bi
raz kurcalamasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olan milletvekili lojmanları da sıkça konu
şulur duruma gelmiştir. 

Türkiye'de önemli olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açık olmasıdır. Türk halkı, yapılan 
müdahaleler sonunda Meclisin kapanmasından dolayı büyük ıstırap duymuştur; basın da bu ıstıra
bı duymuştur; ama, gel gelelim, normal demokratik şartlar içinde genel seçimler yapılmış, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine halk tarafından seçilen milletvekilleri gönderilmiş ve Meclis çalışmaya 
başlamış. İşte, özellikle medyada, milletvekillerinin şahsında Türkiye Büyük Millet Meclisine hü
cumlar başlamaktadır. Normal vatandaşlar olarak yapılan her şey normalken, milletvekilinin yap
tığı her hareket tenkit edilir duruma gelmiştir. Biz, milletvekilleri olarak da, maalesef, basının bu 
tecavüzleri karşısında pusmuş ve başımızı öne eğmiş durumdayız. 

Değerli arkadaşlar, hepimiz buraya seçilerek geldik. Ankara'da büyük oranda konut sorunu 
var. Ben şahsen, devlet kuruluşunun şu misafirhanesinde bu misafirhanesinde sekiz ay süründüm 
durdum. Meclis Genel Kurulundaki çalışmalarında, komisyon çalışmalarında hepimizden görev 
yapmamız bekleniyor. Bizim bu görevleri ifa edebilmemiz için, rahat çalışma şartları içinde, aile
mizle birlikte oturabileceğimiz yerlere ihtiyaç var. Zaten bu ihtiyaç duyulduğu içindir ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine ait bu konutlar inşa edilmiş ve hizmete girmiştir. Hatta şunu da söyleye
yim: Milletvekili lojmanları satılsın da, diğerleri satılmasa da olur noktasına gelinmiştir. Esas boy 
hedefi milletvekilleridir, milletvekillerinin şahsında da demokratik parlamenter rejimdir. 

Biz, aslında, vicdanı hür, irfanı hür insanlar olarak, Türk vatandaşları ve milletvekilleri plarak, 
genelde doğru bildiğimiz şeyleri -sadece bu teklif için söylemiyorum- yapmak durumunda olma
mız lazım. Ne olursa olsun, millet, Millet Meclisine ve milletvekillerine güvenmektedir. Bir arka
daşımızın, hatta bazı arkadaşlarımızın, zaman zaman "efendim, milletin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine güveni kalmamıştır" şeklindeki düşüncesine kesinlikle, kesinlikle katılmıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Müsaade ederseniz sözlerimi toparlayacağım Sayın Baş
kan. 
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BAŞKAN - Buyurun efendim. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, tam tersine, millet, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden o kadar fazla şey ümit etmektedir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisine güveni o 
kadar fazladır ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinden daha fazla hizmet beklemektedir; çünkü, Mec
lise güvenmektedir. 

Konuyla ilgili bir başka noktayı arz edeyim: Meclisle hiç alakası olmayan birtakım insanların 
"efendim, akademisyenler veya bürokratlar hükümeti kurulsun" şeklindeki düşüncelerle medyayı 
pompalayarak ortaya çıktıkları görülüyor. Bunlar tamamıyla kendilerine menfaat sağlamak isteyen 
insanlardır. Oysa, millet böyle düşünmüyor. Millet diyor ki "çözüm Türkiye Büyük Millet Mecli
since bulunsun ve Meclisin aldığı her karara da alkış tutarım." Türk halkının, milletinin demokra
si terbiyesi, demokrasi sağduyusu budur. Demokrasiye yapılan müdahalelerde en büyük ıstırabı, 
esas, halkımız çekmiştir; halkımızın demokrasiye karşı büyük inancı vardır. Bu nedenle, halkımı
zın, demokrasiye inananların, milletvekillerinin kendilerine tahsis edilen lojmanlarda oturmalarına 
karşı olacaklarına inanmıyorum. 

Esasen, bu teklif içinde, o konu belki de diğer satışlar yapıldıktan sonra düşünülebilecek bir 
konudur. Anavatan Partisi Grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna şu teklifi getirmiştik : Eğer 
bugün böyle kampusların -sadece milletvekili lojmanlarını söylemiyorum, askeriye ve daha bunun 
gibi birçok kuruluşlara ait olanlar dahil- masrafları fazlaysa, orada oturanlardan -nasıl apartmanlar
da oturanlardan apartman aidatı alınıyorsa masraflar alınsın. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Devlete malî yönden yük olmasın, oturanlardan masraflar alın
sın. 

BAŞKAN - Sözlerinizi toparlarsanız sevinirim Sayın Maruflu. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, oralarda oturanlar

dan, yönetim giderleri adı altında aidat alınsın, lojmanlarda oturan herkes bu masraflara iştirak et 
sin eğer devlete ödenen kiralar düşükse, rayiç bedeller üzerinden belki ayarlama da yapılabilir, 
bunlara hiçbir itiraz yok; ama, bazı görevler geçicidir; milletvekilliği görevi de geçicidir- bir dö
nem, iki dönem, üç dönem; dört dönem- uzun süre burada kalacak değillerdir. O nedenle, bu loj
manların geçici görevlerde kullanılması bana göre, yararlıdır. Biraz önce söylediğim gibi, eğer Sa
yın Başbakan bir şeyler satmak istiyorsa, buna önce sosyal tesislerden, dinlenme tesislerinden baş
lamalıdır. 

Son olarak bir iki hususa daha değinmek istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Maruflu, onları da maddeler üzerinde konuşurken söyleseniz efendim, çün

kü, sürenizi çok aştınız. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Peki efendim. 

Mesela, bir kredi meselesi vardır. Lojmanların satılma aşamasında devreye girecek olan bu 
kredi meselesinin de tekrar gözden geçirilmesinde yarar görüyoruz; çünkü, bir lojmanı 2 milyara 
sattığınız zaman, içinde oturan bir memur bu lojmanı hangi parayla ve nasıl satın alsın. Bu neden: 

le, eğer bu yapılacaksa, bunun işler bir hüküm haline getirilmesi lazım. 
Bu düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (ANAP sıraların

dan alkışlar). 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
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Sayın milletvekilleri, şu anda Meclis Başkanlığından, sayın milletvekillerine iletilmesi kaydıy
la bir uyarı aldım, iletiyorum : Bir sayın milletvekilimizin, Meclis Başkanlığına müracaatı üzerine, 
Sayın Başkanımız, Genel Kurul içerisinde sayın milletvekillerinin -tabiî buna basın locası, dinleyi
ci ve izleyici locaları da dahil- cep telefonlarını kullanmamaları yolunda, riyaset eden Başkan ola
rak, Genel Kurulu uyarmamı rica ettiler; bu görevi yerine getiriyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Şimdi, söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Musa Demirci'nin. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 641 sı
ra sayılı, Kamu Konutlarının Satışı Hakkındaki Kanun Tasarısı hakkında, Refah Partisinin görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, kamu konutları, 1983 yılında, 2946 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş. 
Bu düzenleme içerisinde, kamu konutlarının tahsis şekilleri, bir, özel tahsisli konutlar; iki, sıra tah
sisli konutlar; üç, hizmet tahsisli konutlar olmak üzere üçe ayrılmış. Şu anda Genel Kurula getiri
len, bu konutların satışıyla alakalı kanun tasarısı, bazı istisnalar getirmek suretiyle, bu lojmanların 
satışını da tamamen Bakanlar Kuruluna yetki olarak vermiştir. Hepimizin bildiği gibi, şu anda ka
mu kuruluşlarında eğitim ve dinlenme tesisleri ile lokaller vardır ve bunların dışında da, yine ka
mu kuruluşlarının, misafirhane adı altında, misafirlerini ağırladıkları yerler vardır. 

Burada dikkatimizi çeken nokta şudur: Aslında, Devlet Planlama Teşkilatı, son on yıla gelin
ceye kadar, hiçbir zaman, lojman, lokal ve misafirhane yapımına müsaade etmemiştir. Ancak, bir 
ihtiyaç olması açısından, kamu kuruluşları, KİT'ler ve özel teşebbüsler, Devlet Planlama Teşkila
tından bu tesislerin yapımına müsaade çıkaramayacaklarını anladıkları için, bunların başına bir 
"eğitim" kelimesi getirmek suretiyle, "Eğitim ve Dinlenme Tesisleri" adı altında, millete yük olan 
o tesisleri yapmışlardır. Ayrıca, lokaller ve misafirhaneler de yine Devlet Planlama Teşkilatından 
bu ad altında çıkarılamadığı için, bunlara başka isimler verilmek suretiyle lokal ve misafirhane in-
şaı yapılmıştır. Bugün tespit ettiğimiz rakamlara göre, aşağı yukarı 300 binin üzerinde lojman -bun
ların aşağı yukarı 200 bini satılabilir özelliktedir- 3 287 tatil kampı, yani diğer bir ismiyle eğitim 
kampı, bunun dışında 4 533 adet misafirhane ve 340 da lokal bulunmaktadır. 

Tabiî, devlet dairelerinin içerisinde bu lokaller ne arar bunu irdelemek lazım. Devlet dairele
rindeki lokaller, işte, mesai saatlerinde veya personelin herhangi bir misafiri geldiğinde, onlara 
ucuz içki içirmek ve devletin bu tesislerini kumarhane şekline getirmek suretiyle bugüne kadar kul-
lanılagelmiştir. Oysaki, lojman olarak oturulan yerlerde bu tip tesislerin olması elbette fevkalade 
yanlıştır. 

Bu tatil köyleri, lojmanlar ve buna benzer tesisler, ülkemiz ekonomisine, tamir-onarım masra- . 
fi olarak yılda aşağı yukarı, 50 trilyon Türk Lirası gibi büyük bir yük getirmektedir. 

Şimdi, burada konuyu fevkalade irdelemek mecburiyetimiz vardır. Tasarıda -biraz önce söy
lediğim gibi- satış yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmektedir. Şimdi, Bakanlar Kurulunun yetkisi, bu 
tasanda açıklıkla belli edilmemiş, yalnız orada özel tahsisli konutlar satış dışında bırakılmaktadır. 
Özel tahsisli konutlarda kim oturuyor; yüksek yargı organlarının başkanları oturuyor, rektörler otu
ruyor, valiler oturuyor, bazı müsteşarlar oturuyor, kuvvet komutanlan oturuyor, genel müdürler 
oturuyor; dolayısıyla, üst düzey bürokratlar ve üst düzey yöneticiler oturmaktadırlar. Şimdi, siz bir 
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yerde devlet konutlarını satmak için karar alacaksınız, kanun çıkaracaksınız; ama bunun yanısıra, 
özel tahsisli konutları satış dışı bırakacaksınız! Bu, fevkalade yanlıştır. Burada dikkat edilecek şey 
nedir; bakınız, bu yetki Bakanlar Kuruluna verildiğine göre, yarın, mesela Millî Eğitim Bakanı "be
nim eğitim öğretim görevinde bulunan şu kadar öğretmenim vardır; maddî durumu şudur, öyleyse 
Millî Eğitimin bünyesindeki konutlar da satılmasın" diyecektir; aynı gerekçeyle Millî Savunma Ba
kanı da, kuvvet komutanlarının dışındaki, "Ankara'nın, Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki, Millî 
Savunma Bakanlığına ait, mahalle haline gelmiş olan lojmanlar da satılmasın" diyecektir; Adalet 
Bakanı çıkıp, hâkimlerin ve savcılarının görevlerinin fevkalade üstün olduğunu söylemek suretiy
le Bakanlar Kurulundan böyle bir karar çıkaracaktır. Enteresandır, Orman Bakanımızın, bir gaze
tede beyanatı var, orada "ben hiçbir zaman bizim kamplarımızı sattırmam, devlet malını sattırmam; 
Başbakanla görüşmek suretiyle bunu engelleyeceğim. Bolu'daki tesislerimiz daha önce yılda 250 
milyon Türk Lirası zarar ediyordu; ben bunları kiraya verdim, şimdi 500 milyon lira gibi bir kâr el
de ediyoruz. Öyleyse, ben bunları sattırmayacağım, kiralamanın devamını sağlayacağım" diyor. 

Demek ki, daha tasarı kanunlaşmadan, bakanlar devreye girmek suretiyle, bu kanunu işlemez 
hale getirecektir. O halde, hangi lojmanlar satılacaktır; birincisi, hizmet tahsisli olan, baraka mahi
yetinde yerlerde oturan kaloriferci, kapıcı, şoför ve benzer kişilerin oturdukları lojmanlar satılacak
tır; ikincisi, görev tahsisli veya sıra tahsisli lojmanlar satılacaktır,.ki, görev tahsislilerin bir kısmı
nı da satamayacaklardır. Sonuçta, burada sıra tahsisli konutların satışı gündeme gelecektir. Sıra tah
sisli konutlarda kimler oturmaktadır; sıra tahsisli konutlarda, küçük memurlar ve işçiler oturmak
tadır. 

Bu bakımdan, bana göre, tasarı fevkalade muğlaktır. Bu nedenle, tasarının yeniden gözden ge
çirilmesi ve bu devlet konutları satılacaksa, açıklık getirmek suretiyle, hiç istisnaya yer bırakma
dan, hakkaniyet ölçülerinde, bütün devlet konutlarının, bütün misafirhanelerin, bütün lokallerin sa
tılması lazım. 

Şimdi, siz, böyle istisnalar yaparsanız, yarın elbette Anadolu'daki millî eğitim müdürü, devlet 
su işleri müdürü veya bayındırlık müdürü veya personeli veya İçişleri Bakanlığına bağlı olan, ama 
emniyet hizmeti görmeyen nüfus memuru veya nüfus memurlarını kapı dışarı etmiş olursunuz; bu 
da hakkaniyet ölçülerine sığmaz. 

Bu bakımdan, kanun tasarısının ilk önceki hazırlanan şekli taslak olarak fevkalade güzeldi; an
cak, Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamen muğlak hale getirilmiş ve dolayısıyla, bu kanun tasa
rısına göre yalnızca sıra tahsisli konutların -ki, burada oturanlar da küçük memurlardır- satışı sağ
lanacak, diğerlerinin, korkarız ki, satışı sağlanamayacaktır. 

Biz, kanun tasarısının bu bakımdan yeniden gözden geçirilmek suretiyle Genel Kurula indiril
mesi doğrultusunda hareket edilmesinden yanayız. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirci. 

Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şahsı adına, Sayın Esat Bütün; buyurun efendim. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, bu ka

nun tasarısıyla devletin sırtındaki en büyük kambur kalkacaktır; ama, bu kamburun kaldırılması ko
nusunda kamuoyunda büyük bir memnuniyet varken, şimdi, çeşitli yerler, bu kamburu milletin sır
tına yamamaya çalışıyorlar. Öncelikle -Anayasamızda da bununla ilgili hükümler var- bu konuda 
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hiçbir ayrıcalığın olmaması lazım; yani, belli noktalardakilere ayrıcalık tanınırsa, açık kapı bırakı
lırsa ve özellikle de bu konuda Bakanlar Kurulu yetkili kılınırsa, bana göre, Bakanlar Kurulu zor 
durumda kalır. 

Biraz önce konuşan arkadaşımızın da söylediği gibi, falan kuvvetler filan kuvvetler gelecek ve 
"sattırmam" diyecekler. Bana göre, hiçbir şey yapamazlar. Eğer istisna konulacaksa, bu istisnalar 
Bakanlar Kurulunun yetkisinde olmalı ve bunun dışında kalanların hepsi kesinlikle satılmalıdır. 
Yoksa, bir yere varmanız mümkün olmayacaktır. 

Diğer taraftan, özellikle, korunma konusu gündeme getiriliyor, stratejik yerlerden bahsedili
yor. Bugün, geçmişte kamu görevi görmüş olan, hatta Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişi dahi ken
di evinde korunabilmektedir; gene bazı bakanlarımız kendi evlerinde oturdukları halde, önlerinde 
bulunan bir kulübe yardımıyla, orada korunmaktadırlar. Demek ki, sadece korumak için illa bir loj
man gerekmiyor; eski görevlerinden ayrılan birçok insan, eski bakanlar, başbakanlar rahatlıkla ken
di evlerinde korunabiliyorlar. 

Bu lojmanların bugün için en büyük sorunu, astarının yüzünden daha pahalı hale gelmesidir. 
Bugün, bu lojmanlara, bu konutlara hizmet edenlerin maaşıyla, inanın ki, devlet kiralık ev tutsa, ki
ralık evlere ödeyeceği para onlara ödediğinin yarısı kadar tutar. Bugün, Anadolu'da bir dairenin ki
rası 1,5-2 milyon lira; ama orada öyle konut siteleri var ki, 300 kişi çalışıyor; 500 ailenin kaldığı 
bir sitede 300 kişi görevli. Bunların ne yaptığı belirsiz ve aldıkları maaşlar milyarları buluyor. 

Devlet, o lojmanda oturanlara hizmet edenlere maaş olarak verdiği parayla birçok görevlisi 
için rahatlıkla ev kiralayabilir. Devlet bu şekilde birtakım insanlara mecburen kiralama yöntemine 
giderse ne olur; bir kere masraftan kurtulur, o konutun giderlerinden kurtulur". İkincisi; bugün bir
çok devlet malı bakımsızlıktan dökülmektedir. İhaleler âdeta vurgun halinde yapılmaktadır ve bu 
konuda büyük savurganlıklar vardır. Özel kişi, kendi konutuna rahatlıkla bakacaktır, aldığı kiranın 
çoğunu oraya harcayacaktır. Dolayısıyla, devlet, kiralama yöntemine gitse, hem o konutlara hizmet 
edenlerin yükünden, hem büyük yakıt harcamalarından kurtulur. Ayrıca bu lojmanlarda büyük kı
rık dökükler oluyor. Biz seçilip geldiğimizde, birçok lojman içine girilmez haldeydi. Bu, kiralanan 
bir lojman olsaydı, bir şahsa ait olsaydı, bu lojman acaba bu hale gelir miydi veya o şahıs, bu loj
manı bu hale getirir miydi? Bugün Anadolu'daki veya başka yerdeki birçok lojmana, sırf bu yüz
den trilyonlarca lira masraf yapılmaktadır. Dolayısıyla, burada istisna olmaması lazım. 

Bir milletvekilimiz diyor k i : "Meclisin içindeki lojmanı nasıl satalım?" Meclisin bitişiğinde 
de aynı şekilde evler var. Orayı da şöyle bir duvarla ayırır, dışarıya çıkarırsın. Yani, bu, o kadar zor 
bir mesele değil. TRT'nin yanındaki binalar, bize bu lojmanlardan daha yakın. Eğer birtakım ba
hanelerle istisnalar tanınacaksa, o zaman istisnanın tanınacağı en iyi yer köylerdeki ilkokul öğret
menlerinin lojmanlarıdır. Çünkü oralara giden öğretmen çoğu yerde yıkanacak su bulamıyor. Bir
çok öğretmen, hafta sonlannda, gelip, ancak öğretmen evlerinde çamaşırlarını yıkayabiliyor veya 
orada banyo yapabiliyor. İstisna olacaksa, bu gibi yerlerde olması lazım. Ankara'nın içindeki in
sanlara böyle istisnanın tanınması, bana göre, gelecekte Bakanlar Kurulunu da zor durumda bıra
kır. Meclis lojmanlarını satarsınız; ama, hemen yanındaki 2 400 adet Millî Savunma Bakanlığı Loj
manlarının yanına dahi varamazsınız. Ben bunu buradan söylüyorum; varamazlar... Hepsinin satıl
ması lazım. 

Demin de söyledim, bu lojmanlar satıldığı anda -bugün bunların 300 bin tane olduğunu söy
lüyorlar- en azından 300 trilyon lira eder. Devletin iç borçtan dolayı zararı 300 trilyon lira. Yani, 
devlet, bu lojmanları satarak iç borcunu öderse, 300 trilyonluk iç borçtan kurtulacağı gibi, 300 tril-

- 1 2 3 -



T.B.M.M. B:103 12 .5 .1994 0 : 2 

yonluk da iç borç faizinden kurtulacaktır. Bunu da, çalışanlara, o lojmanda oturanlara veya çalışan 
memurlara maaş olarak vermeye kalksa, bugünkü verdiğinin iki katı maaş verir. Biz çalışanlara 
bütçeden ne ayırdık; 250 trilyon lira ayırdık. Demek ki, devlet, 300 trilyonluk lojman satarak faiz
den kurtulduğu anda, çalışanlara iki kat maaş verebilir veya bugünkü çalışanlar kadar insana yeni 
istihdam alanları yaratabilir, yeni yatırımlar yapabilir. 

Aynı şekilde, makam arabası saltanatı... Buna da bir an önce son verilmesi lazım. Çünkü ma
kam arabası saltanatının da astarı yüzünden pahalı hale gelmiştir. Bir makam arabası -araştırılsın-
en azından, ortalama, günde yarım depo benzin yakıyor. Bugün yarım depo benzinin fiyatı 500 bin 
lira, ayda 15 milyon lira yapar. Artı, o arabanın iki yılda döküldüğünü hesaplayın veya o arabanın 
devlete maliyetini hesaplayın, bunları topladığınız zaman ayda 50 milyon lira yapar. 50 milyon li
ranın 10 milyon lirasını biz, o makam arabasına binene versek, o, kendi arabasını alacak, benzini
ni koyacak ve ona güzel bir şekilde bakacak; ayrıca devlet bir şoförden kurtulacak. Şimdi, görüyo
ruz, devletin arabası, bilmem hangi köye, köy yumurtası almaya gidiyor veya bilmem hangi köye, 
bilmem ne yapmaya gidiyor... Öyleyse, öncelikle, bu makam arabası saltanatına da son verilmesi 
lazım. 

Diğer taraftan, eğer bir ayrıcalık tanınırsa, yine garibanlar yanacak. Nasıl, paketle, zamlarla in
sanlar, köylüler, dargelirliler yandıysa, eğer istisna tanınırsa, yine, gücü devlete yetmeyenlerin, gü
cü devlete uzanamayanların, hakkını yeterince arayamayanların, yani en alttaki küçük memurların 

- veya sesi az çıkanların, sırtını güçlü yere dayayamayanların lojmanları satılacak; güçlü bürokratla
ra ve diğerlerine uzanmamız mümkün olmayacak. 

Bütün bunlardan en önemlisi ise -bir arkadaşımız da bu konuda konuştu bugün, Türkiye'nin 
turizm yatak kapasitesine eşit hale gelmiş dinlenme tesisleri konusu var. Oralarda devletin kesesin
den, çok ucuz bir şekilde 15 gün kalıyorsun, dışarıda ise bir öğle yemeğini, orada kaldığın 15 gü
nün fiyatına yiyemiyorsun. Orada hizmet edenler devletin görevlileri, oranın masrafları devletten, 
orada bir haftalığına 500 bin liraya veya 1 milyon liraya kalıyorsun. 

Bu tesislerin yatak kapasiteleri, Türkiye'deki yatak kapasitesine erişmiştir ve sahillerimizin 
yüzde 50'si, -en güzel yerlerimizin yüzde 50'si- bu şekilde, bir avuç üst bürokratın hizmetine su
nulmuş, halka ve turizme kapatılmıştır. Buralara millet gidemiyor. Milletin vergileriyle yapılan 
Gölbaşı'ndaki devletin tesislerine gittiğimiz zaman, önce, kapıda "dur giremezsin, yasak" diyorlar. 
Neden?. "Burası Türkiye Petrolleri A.Ş.'ye ait, Ankara Valiliğine ait, şuna ait..." diyorlar. Girebil
mek için milletvekili olduğumu söylüyorum, o zaman "girersin" diyorlar. Yani buralar halka kapa
lıdır. 

Giriyorsunuz, kocaman bir tesis, 50 kişi, 100 kişi çalışıyor; ama, içeride 10 kişi veya 20 kişi 
yemek yiyor. Bu saltanat dünyanın neresinde var? Bu israf dünyanın neresinde var? Öncelikle, eği
tim ya da dinlenme tesisleri adı altında beş yıldızlı otellerden daha lüks hale gelmiş olan bu misa
firhanelerin, milletin ve çalışanların üzerinde kambur olan ve çalışanların, ter dökenlerin giremedi
ği bu tesislerin bir an önce satılması lazım. Yapılan istatistiklerde, bu dinlenme tesislerinde kalan
ların, ancak yüzde 10'unun değiştiği, yani yüzde 90'ının aynı kişiler olduğu, o yüzde 10'unun ise, 
ancak görev değişikliği nedeniyle değiştiği tespit edilmiştir. Öyleyse, devlet, bir an önce bu istisna 
ve ayrıcalıktan vazgeçmelidir. Eğer illa bir koruma olacaksa, nasıl, bir bakan, bir yerde korunabi-
liyorsa, bir vali de korunabilir. Bunların konutlarında 10,15 kişi görevlendiriliyor. Halbuki, güzel 
bir daire veya güzel bir yer tutularak, sadece koruma sağlanabilir. 
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O nedenle, bir an önce, milletimizin bu kamburlardan kurtulmasını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Şahsı adına, Sayın Şemsek; buyurun efendim. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
641 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili şahsi düşüncelerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu 
vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, kamu konutlarının Türkiye'de büyük bir haksızlık meydana getirdiği, bü
tün vatandaşlarımızca, efkârıumumiyece kabul edilen bir görüştür. Bugün, Türkiye'de 2,5 milyona 
yakın kamu çalışanı bulunurken, sâdece 200 bin civarında vatandaşımız bundan istifade etmekte
dir. Bu, açık bir haksızlık, açık bir adaletsizlik olarak görülmektedir. Bir taraftan da devlet, sosyal 
devlet olmanın icabını yerine getirmek için bu yatırımları yapmakta; ancak, sosyal devlet olmanın 
icapları da, sosyal devlet olmanın gereği de, bu yatırımlarla yapılamamaktadır. Dolayısıyla, bu ka
mu konutlarına köklü bir çözüm getirilmesi zarurî bir durumdur ve bugün içinde bulunulan ekono
mik kriz sebebiyle, devletin giderlerini azaltmak, bu kamu konutlarında yaşanan lükse, israfa son 
vermek ve giderleri azaltmak için de bu kamu konutlarına bir çözüm getirilmesi lazımdır. Zaten, 
tasarının hazırlanış felsefesinde de bu amaçlar düşünülmekte, bu amaçlar dile getirilmektedir. Dev
letin gelirlerini artırmak, giderlerini azaltmak için bu tasarının hazırlandığı ifade edilmektedir. 

Ne yar ki, kanun tasarısında bu felsefeye pek uyulmuş değildir. Plan ve Bütçe Komisyonuna 
gelmiş olan tasarı, aslında bugün Genel Kurulumuzun huzuruna gelmiş olan tasarıdan, kanaatim
ce, daha iyiydi. Bu tasarı, belki -üzülerek ifade etmek durumundayım ki- kamu konutları satışını 
biraz yozlaştırdı değerli arkadaşlar ve bu iş belli ölçüde de cıvıtıldı. Kanaatimce, tasarının, bu şe
kilde kanunlaşması halinde, beklenen fayda elde edilemeyecektir. 

Öncelikle, tasanda, Bakanlar Kuruluna bu satışla ilgili yetki verilmesi, bu konutların satılama
ması için kâfi bir sebeptir. Siyasî iktidarlar, çeşitli sebeplerle, bu konutları satamayacaklardır; oy
sa, tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna -özelliği olan çok az sayıdaki konutlar hariç-
bütün kamu konutlarının, sosyal tesislerinin satılacağı şekilde, şartlarla, getirilseydi, bu, Hüküme
te de bir yardım olurdu; Hükümet çeşitli baskılardan kendini böylece kurtarmış olurdu ve "kanun 
böyle emrediyor, bunu satmaya mecburum" der hale gelebilirdi. Hükümet, bu şansını da, buraya 
gelen tasarıyla kaybetmiş durumdadır ve yine "vur abalıya" misali olacaktır. 

Gerçekten siyasî iktidarların, kamu görevlilerinin tamamını karşısına alarak, hele belli etkili 
ve yetkili kurumları karşısına alarak, bu kamu konutlarını ve sosyal tesislerini satma imkânı da 
yoktur, gücü de yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu gücü vardır; ama, siyasî iktidarların, 
hükümetlerin bu gücü bulması zordur. Dolayısıyla, bu tasarı, burada mutlaka iyileştirilerek kanun-
laştırıİmalıdır değerli arkadaşlar; aksi takdirde, bu haliyle çıkarsa, arzu edilen faydanın elde edil
mesi şüphelidir. 

Kamu konutlarının, sosyal tesislerin, misafirhane ve lokallerin satılmasını, belli ilke ve esas
lar dahilinde, zaten kabul etmeyen yok. Bu kamu konutları, bütün memurların malı olarak, bütün 
milletin malı olarak yapılmıştır; dolayısıyla, herkesin hakkı söz konusudur. Bu satışlann, adalet 
sağlanmadan, belli ilkeleri ortaya konulmadan yapılması halinde, bunun kamu vicdanını da yarala
yacağı açıktır. 

- 1 2 5 -



T.B.M.M. B:103 12 .5 .1994 0 : 2 

Konut satışında, konutlarda oturan veya oturmayan bütün memurlara da belli öncelikler tanın
ması icap ederken, bu da tanınmamıştır. İlk tasarıda, sadece oturanlara belli bir öncelik tanınmış; 
ancak Komisyonda bu da elden alınmış, memurlar, bütün vatandaşlarla eşit hale getirilmiş, tama
men mağdur hale sokulmuştur. Oysa, memurların tamamına -sadece oturanlara değil- belli önce
likler ve imkânlar verilseydi daha faydalı olurdu. 

Bu kanun tasarısı gereğince veya Bakanlar Kurulu kararıyla, satışı yapılmayacak olan çok sa
yıda konut olacaktır. Yine burada -hiç değilse, Hükümete tavsiye ölçüsünde ifade etmek istiyorum-
Bakanlar Kurulu kararıyla satış dişi bırakılan konutlarda Oturanlara, hiç değilse, bu konutların za
rurî giderleri mutlaka karşılattırılmalıdır. Devlet, artık, konutlardan ve sosyal tesislerden zarar et
mekten mutlaka kurtarılmalıdır. Aksi takdirde, eskiden olduğu gibi, çeşitli gerekçelerle, güvenlik 
gerekçesiyle veya başka sebeplerle satışı yapılmayan konutlarda, devletin zararı devam ederse, is
raf devam ederse, lüks devam ederse, bundan kamu vicdanı yara alır ve bütün vatandaşlarımız ra
hatsız olur. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclise saygılar sunuyor, kanunun hayırlı olmasını diliyo
rum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 

Değerli milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Oylamaya geçtim efendim; maddede isteyebilirsiniz. 

AHMET ARIKAN (Sivas) - Ne zaman söyleyeceğiz efendim? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sözümden sonra el kaldırdınız. Biliyorsunuz ki, ben bu hu
susta çok dikkatli ve çok m'üsamahakârımdır ve hiçbir milletvekilinin hakkını ketmetmem. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, İçtüzük "oylamaya geçildiği zaman" di

yor. 

BAŞKAN - Efendim, arkadaşlar, cümlemin bitmesinden sonra el kaldırdılar. Biliyorsunuz ki, 
bu hususta hiç sektirmem ve kaideyi gayet dikkatli ve titiz bir şekilde uygularım. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Lütfen... 1 inci maddede uygularım efendim, hiç endişe etmeyin. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kamu Konutları ile Sosyal Tesislerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, 2546 Sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi kamu kurum 

ve kuruluşlarının yurt içindeki konutları ile sosyal tesislerinin satış yoluyla elden çıkarılmasına iliş
kin esasları düzenlemektir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 641 sıra sayılı Kamu Ko
nutlarının Satışı ile ilgili Kanun Tasarısı üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddede, bu tasarının amacı belirlenmekte ve kamu konutlarının sa
tışı ile ilgili esasların bu tasarıyla düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, müteakip maddelerde de göreceğimiz üzere, bu kanun tasarısı, efkârı
umumiyeden gelen baskılarla getirilmiş olan bir tasarısı olmasına rağmen, maalesef, ilgili komis
yonda görüşülürken, maksadının dışında değiştirilmiş ve tabirimi caiz görün, uygulanma kabiliye
tini kaybetmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu kanunun çıkarılmasının iki temel sebebi vardır: Bir tanesi, memleke
timizde sayıları milyonu aşan kamu görevlisi, devlet memurları olmasına rağmen, sınırlı bir kamu 
görevlisi zümresine lojman tahsis edilmesi ve onun dışında kalan çok büyük bir kitlenin de mağ
dur edilmesi, "lojman tazminatı" adı altında çok düşük, kabili ihmal mertebede cüzi ve ev kirala
ma imkânını da sağlamayacak mertebedeki yardımlarda oyalanmasıdır. Böylece, maalesef, lojman 
imkânından, daha çok, orta ve yüksek dereceli devlet memurları faydalanmaktadır. 

Bugün Ankara'da, bu şehrin en mutena semtinde, kendi maliki olduğu dairesini evini 5 mil
yon liraya, 10 milyon liraya kiraya verip, devletin lojmanlarında 50Ö bin liraya, 1 milyon liraya otu
ran kamu görevlileri vardır. Bu durum, diğer kamu görevlileri için zulüm ve haksızlık sebebi oldu
ğu gibi, milletimizin bu iktisadî şartlarında, bu dar gününde de büyük bir şikâyet konusu olmakta
dır. 

"Bu Kanun tasarısının getirilişinde iki maksat olması gerekir" demiştim. Bunlardan bir tanesi, 
kamu görevlileri arasındaki haksız ve eşit olmayan menfaat teminini bertaraf etmek. İkincisi; mem
leketimizin fevkalade zor iktisadî şartlarında, Hükümetin, âdeta, memur maaşlarını, faizle para ala
rak, hem de dışarıdan döviz kredisi alarak ödeme durumunda kalması, birçok kamu hizmetlerinin 
yapılması ve yürütülmesi için malî kaynakların bulunamadığı bir dönemde bulunulması sebebiyle, 
bu kamu konutannın, lojmanların, misafirhanelerin, sosyal tesislerin, "eğitim ve sosyal tesis" adı 
altında, sahillerde bulunan bu dinlenme yerlerinin satılarak devlete gelir temin edilmesi, zarurî olan 
ihtiyaçların karşılanması ve 400 trilyonu aşan iç borçların, hiç olmazsa bir kısmının ödenmesine şi
fa olması şeklinde, bu istikamette düşünülmesi gerekir. Umumî arzunun bu istikamette olması ne
ticesinde de, bu kanun tasarısı, Meclise, ilgili komisyonlara getirilmiş bulunmaktaydı; ama, maale
sef... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Toparlayın efendim. 

Buyurun. 
CEVAT AYHAN (Devamla)-Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Görüyoruz ki, kanun tasarısının, Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereleri sırasında, bu 

kamu konutlarının, misafirhanelerin ve benzerlerinin satışıyla ilgili yetki, Bakanlar Kuruluna veril
miş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, burada bir haksızlık varsa, bu haksızlığı, zaten bugüne kadar olan Bakan
lar Kurulu yapmıştır; Bakanlar Kurulundan geçmiştir? Niye?.. Bütçe, Bakanlar Kurulu tarafından 
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hazırlanır, Meclise gelir, geçer ve uygulanır. Yani, hiçbir kamu kuruluşunun genel müdürü, müdü
rü, daire başkanı, şu veya bu personeli bütçe dışında bir kuruş harcayamaz. 

Bütçeleri Bakanlar Kurulu hazırlar, Meclisten geçirir ve bütçe kanunu olarak uygular. Biz, bu 
yetkiyi, bu kanun tasarısıyla Bakanlar Kuruluna verirsek, bu haksızlıklar giderilemeyecek ve insan
ların 2 000 lira, 3 000 lira daha ucuz ekmek almak için gece yarısından itibaren kuyruklar oluştur
duğu, bu kadar ağır şartların olduğu memleketimizde, bu sıkıntıları gidermek için bu kaynakların 
kullanılması hiçbir zaman mümkün olmayacak ve birtakım bakan arkadaşlarımızın, onların arka
sındaki birtakım etkili ve kendinden mevhum, güçlü sayılan birtakım merkezlerin tesiriyle bunlar 
satılmayacak, bu yağma, bu haksızlık devam edecektir. Bunun için bu kanun tasarısına karşıyız. 
Bunun, Plan ve Bütçe Komisyonuna geri çekilip âdil bir hale getirilmesi gerekir. 

Bitiriyorum Sayın Başkan, son cümlemi söylüyorum. 
Adil ölçünün esası da şudur : Bütün kamu konutları ve misafirhaneleri satılır. Buralarda otu

ranlar, bu konutlar satılıncaya kadar rayiç bedel üzerinden kira ödeyerek otururlar ve hiçbir kamu 
kuruluşuna da istisnai bir.hüküm getirilmez. Bu hükmün de kanun tasarısına ilave edilmesi lazım. 
Bakanlar Kuruluna bu yetkinin verilmemesi, bu yetkinin kaldırılması lazım. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Sayın Nevşat Özer; buyurun. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; şahsım adına hepinizi en 

derin saygılarımla selamlıyorum. 2546 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi kamu kurum ve ku
ruluşlarının yurt içindeki konutları ile sosyal tesislerinin satış yoluyla elden çıkarılmasına ilişkin 
esasları düzenleyen bu kanun tasarısı hakkında görüş ve düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 

Öncelike, kamu konutlarının satılmasıyla ilgili bu tasarı, Hükümet tasarısı halinde Plan ve 
Bütçe Komisyonuna geldiğinde, bir alt komisyon kurularak değerlendirildi. Alt komisyonun bu de
ğerlendirmesi üzerine, bu tasarı Komisyonda görüşülmeye başlandı; ancak, alt komisyonun verdi
ği değerlendirme raporu da kifayet etmemiş olmalı ki, Hükümet tarafından gönderilen bu tasarının 
20 maddesinin, belki bir iki maddesi hariç, tamamı Komisyonca değiştirilmiştir. Dolayısıyla, ka
nunların, hazırlanması, lafzı, ruhu yönünden, Hükümetimizin konuya verdiği ehemmiyeti, böylece 
vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, kamu konutları uygulaması ülkemizde nasıl başladı; cumhuriyetle beraber, 
temsilî özelliği olan devlet büyüklerimizin kamu konutlarına yerleştirilmesi ve yine, hizmetin öne
mi itibariyle, hizmetin özelliği itibariyle, her an hizmete hazır olması lazım gelen insanların bir yer
de ve el altında bulunması amacıyla, hizmete muhassas devlet konutlarında bulunması lazım gel
diği inancıyla, lojmanların, kamu konutlarının yapılmasına başlandı. Uzun zaman, temsilî görevi 
olan devlet büyüklerimiz ve muhassas görevlerde bulunan, görev özelliği olan kişiler, kamu konut
larında kaldılar ve şevki idarede, hizmetin görülmesi, hizmetin seriliğinin sağlanması amacıyla bu 
konulara önem verildi. . 

Ama, gelin görün ki, zaman içerisinde, cumhuriyet hükümetlerinin sayın bakanları, teşkilatla
rına imtiyaz tanımak, teşkilatlarını yaygınlaştırabilmek, teşkilat personelinin huzurlarını sağlaya
bilmek amacıyla, bütün bakanlıklarda kamu konutlarını artırdılar ve âdeta kamu konutları yarışına 
girildi. Neticede, bugün, 180 bin kamu konutu seviyesine gelindi. 
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Dolayısıyla, başlangıcından bu noktaya gelişe kadar, hiçbir art niyet yok; hatta, hizmet espri
si olan kamu konutlarının, sosyal yardım konutu haline geldiği anlaşılmaktadır. Kamu konutları ha
disesi, sosyal yardım hadisesi haline gelince, bu defa, Anavatan iktidarları döneminde, konutlarda 
oturan memurlarımızın, imtiyaz sahibi olduğu, avantaj sahibi olduğu düşüncesiyle, Anavatan hü
kümetleri, sosyal adaleti sağlayabilmek amacıyla, kamu konutlarında oturmayan kamu görevlileri
ne kira yardımı yapabilmek için uzun zaman çalışmalarda bulundular; ancak, bir türlü bu çalışma
ları, kuvveden fiile geçiremediler. 

Sosyal yardım hüviyetine gelen konutlar, şartlar içerisinde haksızlıklara vesile olmaya başla
dı. 49 uncu ve 50 inci cumhuriyet hükümetleri zamanına gelindiğinde, her vatandaşımıza iki anah
tar vaat eden, bu anahtarlardan birisinin de konut anahtarı olduğunu iddia eden hükümetlerin büt
çelerinin, maalesef, peşinen 200 trilyonlara varan açık verir hale, dolayısıyla, kaynak arar hale gel
diklerini gördük.. Bu korkusuz, bu kahraman, bu kaçmayan hükümet, maalesef, ülkemizi uçuru
mun kenarına getirip, kaynak arar hale getirmiştir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Anahtarlar?!. ' 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Konuya, anahtar olarak bakın, korku olarak bakın, başka şekil
de bakın; ama, konunun temelinde bir doğruluk var. Konunun temelindeki doğruluk şudur: Kamu 
konutları, adalet getirmeyen; kamu konutları, gider azaltmayan; kamu konutları, gelir getirmeyen 
konuma ve dolayısıyla kanayan bir yara haline gelmiştir. 

Sayın Hükümeti, geç de olsa, böyle bir kararı önümüze getirmiş olmasından dolayı kutluyo
rum; ancak, bu kararlarını uygularken, öncelikle, sosyal tesisleri, kamp yerlerini, eğitim-dinlenme 
tesislerini, misafirhaneleri ve buna benzer tesisleri satmasının; ama, buraları baskı gruplarına ve 
yandaşlarına satmamasının doğru olacağı inancındayım. Prioriteyi buraya vermesi lazım gelir; zi
ra, bu kabil tesislerin, sosyal içerikli müşterek tesislerin kullanımında, devletimizde, ciddî bir di
siplinin olmadığı ve dolayısıyla bu tesislerin devamlı şekilde gider artırdığı, gelir sağlamadığı da 
hepimizce malumdur. 

Değerli arkadaşlar, bundan sonra konutları satmak sırası geldiğinde, bence, Silahlı Kuvvetler 
mensuplarına, emniyet kuvvetleri mensuplarına, yargı organlarına, yüksek düzey görevlilere ve 
milletvekillerine tahsis edilen lojmanları satamadığınız sürece, geriye işçilerimizle memurlarımızın 
lojmanları kalmaktadır. Dolayısıyla, Hükümeti buradan ısrarla uyarmak istemiyorum; kendisine 
verilen bu yetkiyi, fukara ve dar gelirli memurlarımıza ve güç geçinen işçilerimize tahsis edilen loj
manların satılması yönünde değil, öncelikle milletvekillerine tahsis edilen lojmanların satışına baş
lanması ve sonra sırasıyla tüm konutların satılması yönünde kullanılması lazım geldiğini; ancak, 
dar gelirli memur ve işçilerimizin lojmanlarının satışının en son, hatta hiç düşünülmemesi lazım 
geldiğini belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. . 

Ancak, Başkanımın izniyle bir ilavede daha bulunmak istiyorum. Yine kanun tasarısının ruhu
na uymayan; ancak, cari mevzuata göre bugün uygulama imkânı bulunan, ormanlarda kurulan tesis 
ve yapılarla ilgili konuda da kısa bir sohbet yapmak istiyorum... x 

BAŞKAN - Efendim, sohbete vaktimiz yok... 
NEVZAT ÖZER (Devamla) - Özür dilerim, konuşma yapmak istiyorum... 

Şöyle ki: Kendi konusunda özel kanunu olan orman ve benzeri yerlerde yapılan tesislerin cari 
mevzuat içerisinde yeri olduğu ve ormanların ve bu tesislerin kamu ve turizm maksatlı kullanıldığı 
hepimiz tarafından bilinmektedir. Orman Kanunumuzun 17 nci maddesi buna cevaz vermektedir. 
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Bu itibarla, orman içindeki kamp yerlerinin turizm amaçlı kullanılabileceğini ve bu yerlerin gider
lerinin azaltılması, gelirlerinin artırılması yönünün önemli olduğunu; ayrıca, Sayın Başkanın ve 
sizlerin sabrınızı taşırmamak için, Kamu Konutlarının Satılmasıyla ilgili Kanun Tasarısında dar 
gelirli memurlarımızın en son gündeme gelmesi, hatta gündeme alınmaması lazım geldiğini ifade 
ediyor; Yüce Heyetinize en derin saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Nevşat Bey. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Şahısları adına konuşmalar tamamlandı efendim; 2 kişi konuştu... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben grup adına konuştum Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, öyle bir belgeniz yok.... Hassaten sordum... 

Sayın Komisyon, söz mü talep ettiniz efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - 3 üncü madde 

üzerinde söz talep etmiştim Sayın Başkan... ; 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1 inci maddenin oylamasına geçeceğim... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısı arayınız Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Karar yetersayısı araycağım efendim. 
Yalnız, daha önce bir maddî hatayı düzeltmek istiyorum : 1 inci maddede yer alan "Bu 

Kanunun amacı 2546 sayılı Kamu Konutları Kanunu" ifadesindeki "2546" rakamı, "2946" olacak. 

Bu düzeltmeyle birlikte 1 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabuledenler... Kabul 
etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 17.03 

- $ B : .•• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.17 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

— © -

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

29. - Kamu Konutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köy-
lüoğlu ve 4 Arkadaşının Kamu Konutlarının Satılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse ve 14 Arkadaşının Kamu Kuruluşlarının Ana Amaç Dışı işlevlerinin Özelleşti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/680, 2/337, 2/638) (S. Sa
yısı •: 641) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
641 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin oylanmasında kalmıştık. Maddeyi tekrar oy

larınıza arz edeceğim ve karar yetersayısı arayacağım. 
1 inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde, yapılan düzeltmeyle birlik

te kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi; 
a) Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve beledi

yelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, 
b) Özelleştirme kapsamına alınanlar da dahil olmak üzere iktisadî devlet teşekkülleri, kamu 

iktisadî kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu iktisadî teşebbüslerine ait müesseseler, serma
yesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarına ait bağlı 
ortaklıkların, 

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya 
özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, 

d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra 
teşkilatlarının 

mülkiyetinde bulunan kamu konutları ile kullanımı, yönetimi ve/veya işletmesi dernek, vakıf 
ve diğer tüzelkişiliklere, kira, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi yolları ile devredilenler de dahil ol
mak üzere bu kurum ve kuruluşların sosyal tesislerini kapsar. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz, buyurun. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 
641 sıra sayılı Kamu Konutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu ve 4 Arkadaşının Kamu Konutlarının Satılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse ve 14 Arkadaşının Kamu Kuruluşlarının Ana Amaç Dışı İşlevlerinin Özel
leştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile ilgili olarak, adıgeçen 
kanun tasarısının 2 nci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerek tasarının tümü hakkında konuşan arkadaşlarım gerekse 1 inci 
maddede söz alıp konuşan arkadaşlarım, özellikle taşarının esprisini ve getirmek istediği hususu 
huzurlarınızda dile getirdiler. 

Şunu hemen ifade etmek istiyorum ki, bu lojman saltanatına son verilmesi ve bu israfın önlen
mesinin bir an evvel temini hususunda, hiçbir arkadaşımızın menfî ve aksi bir fikri yoktur. Herkes, 
ittifakla, hakikaten, bu fakirleşmiş devletimizin ve zor şartlar altında bulunan Hükümetimizin için
de bulunduğu ekonomik sıkıntıları bertaraf etmek istiyor ve ona kaynak temin edecek hususlardan 
birini de, bu yoldan temin edilecek imkânlar olarak görüyor. Bunu da açıkça arkadaşlarımız dile 
getirdiler; ama, herkesin bir endişesi var, aynı endişeyi ben de bütün arkadaşlarımla paylaşıyorum. 
Ne diyoruz? Bir zamanlar, mesken sıkıntısı, kiralık ev bulunmayışı sebebiyle, bir çare olarak, dev
let memurlarına, hatta işçiye, hatta kamu görevlilerine, kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışanlara 
mutlaka mesken yapılsın, bu ihtiyaç hiç olmazsa böylece hafifletilsin şeklinde görüşler ileri sürül
dü, o zamanın Meclisinde, bu ariz amik müzakere edildi, bu hususta bir karar alındı ve böylece tat
bikata geçildi. "Lojman" dendiği zaman akla bu husus gelmelidir. 

Özellikle -arkadaşlarımız hatırlarlar- küçük ilçelere giden hâkimlerimizin, doktorlarımızın, 
memurlarımızın ne kadar sıkıntı çektikleri, hepinizin malumuydu ve hatta hatta o sırada, Senatoda 
görev yaptığımız sıralarda, hâkim arkadaşlarımızın gittikleri birçok ilçelerde -özellikle bekâr ola
rak giden hâkimlerin- yatacak bir yer, kiralık bir ev bulamadıkları sebebiyle, istifa edip geldikleri
ni, bütün arkadaşlarımız bilirler. Adliye Bakanlığı nezdinde, özellikle Sağlık Bakanlığı nezdinde, 
gider, o günün sayın bakanlarına ve yetkili genel müdürlerine, "efendim, bir lojman da burada alın, 
birkaç yer de burada kiralayın" şeklinde müracaatlarımız olurdu. Demek ki, bu bir ihtiyaçtan doğ
du. Bu, kendiliğinden ortaya çıkmış ve kendiliğinden, devletin, "haydi, bir hayrım olsun, şu bina
ları yapayım da, memurlarım rahat etsinler" diye ortaya konulmuş bir görüş değil; bir ihtiyaçtan 
doğdu. Denildi ki, "bu, bir görev ihtiyacının neticesidir." Devlet, ya yaptırdı bu yerleri veya kiray
la tuttu veya bilahara daire daire satın alarak, bu lojmanlar meydana getirildi. 

Özellikle, 1960 sonrası yapılan Millî Savunmaya ait askerî lojmanlarla, 1971'den sonra hız
landırılan yine askerî lojmanlarla, 1980'den sonra özellikle daha da çok hızlandırılan askerî loj
manlarla, Millî Savunmanın ve Genelkurmayın ihtiyaçlarına cevap verecek lojmanlar temin edildi; 
arkasından, Sağlık Bakanlığı, hastanelerin yanma lojmanlar, Adliye Bakanlığı, bulunduğu yerlerde, 
gerek yaptırarak gerekse satın alarak hizmete soktuğu hâkimevleri, arkasından öğretmenevleri, ar
kasından polisevleri vesaire derken, bu ihtiyaçlar nispeten hafifletildi; ama, gelin görün ki, bugün, 
Hükümet olarak, devlet olarak, "bizim ihtiyacımız var, bunları satıp, ihtiyacımızı gidereceğiz" de
niliyor ve bunların başında da, her şeyden evvel, şuna işaret ediyorum-ki, birinci hedef sizin loj
manlarınızda. Bir haset ruh içerisinde, adam karşımıza geçtiği zaman, "ayıp değil mi yahu; 13 mil
yona maloluyormuş lojmanlarınızın bir aylık masrafı; halbuki sizden 4 milyon kesiliyormuş, ilk 
günlerde, 1,5 milyon kesiliyormuş, Allah'tan korkun, bu kadar maaş alıyorsunuz, en çok maaş ver
diğimiz, en çok ikram ettiğimiz insanlarsınız" diye, böyle, yüzümüze yüzümüze vuruyorlar. Niye 
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böyle oluyor?.. Bir askerin oturduğu yere fazla müdahale olmuyor, bir doktorun oturduğu yere, bir 
polisin, bir öğretmenin oturduğu yere fazla müdahale olmuyor; ama, özellikle biz hedef alınmışız, 
bizim oturduğumuz lojmanlar göze batıyor. 

Değerli arkadaşlarım, biz bir şey demiyoruz; Hükümetimizin ihtiyacı varsa satsın... Hatta, ar
kadaşlar, latife olsun diye, daha da ileri giderek, "Köşkü de satın, çok para eder, arazisi de geniş, 
Başbakanlık konutunu da satın, bakanların özel lojmanlarını da satın,.çok para getirir" dediler; ar
kadaşlar özellikle bunu söylüyorlar; "madem bu yolu açtınız, her bulduğunuz yeri satın" diyorlar. 

Ama, bu da yetmez size değerli arkadaşlarım; deliğiniz o kadar büyük ki, yama tutmuyor... Ne 
yapacaksınız, delik çok büyük(L) Onun için, sattığınız bu yerlerden gelenlerle bu işi hallederiz di
yorsanız, ben zannetmiyorum, olmaz; delik çok büyük. Çünkü, aldığınızı atıyorsunuz... Dibi delik 
torba gibi, yukarıdan atıyorsunuz, aşağıdan gidiyor; israflarınız büyük. Ben söylemiyorum bunu 
kendi grubunuzdaki arkadaşlar söylüyor. Başbakanınız 20 milyarlık arabaya biniyormuş... Presi-
dent Yatının fiyatını 50 milyar, 100 milyar diye ifade ediyorlar. Siz kendi özel hayatınızda bu ka
dar israfın içinde olursanız, devleti nasıl idare edeceksiniz?.. Devlet idareniz de böyle... 

Onun için, lojman satışı da size yetmeyecek... Satılacak başka şeyler bulun değerli arkadaşlar. 
Arkadaşlar latife ediyorlar; ama, her latifenin altında bir hakikat vardır. Ne diyor arkadaşlarımız?.. 
Riyaseticumhur Köşkünü de satın, arazisi geniş, bunlar lüks köşkler, binalar, daha mütevazı yerde 
oturulsun... Başbakanlık konutunu, bakanların özel lojmanlarını, dinlenme evlerini, tatil köylerini
zi ve benzeri yerleri, özellikle deniz kenarındaki iktisadî devlet teşekküllerine ve kamu kurumları
na ait yerleri de satın. Çünkü, tatil yaklaşıyor, ben, tatil yaklaşınca arkadaşlarımın durumlarını bi
liyorum, hep birbirlerinin kulaklarına, "tatilde nereye gideceğiz?" diyeceklerdir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Ali Ağabey, sen de gidiyor musun?.. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Ben gitmiyorum Salih Bey; eğer gittiysem kahrolayım; ama, giden
lere de, "gitmeyin, devlet malından yemeyin" diye söylüyorum. Ben yedi sene Senatoda oturdum, 
bir gün o içkili ziyafetlerinize, mülkî erkâna, askerî erkâna, haricî erkâna verdiğiniz ziyafetlere ka
tılmadım; katıldıysam kanser olayım. Bir lokmanızı da yemedim; ama, yiyenlere de şunu söylüyo
rum : Eğer, zenginseniz ziyafet vermeyin, fakirseniz böyle yollara tevessül edip el açmayın, Allah 
rızası için bunu yapmayın. 

Onun için, buna gerek yok değerli kardeşlerim. Günahından korkmuyorsa, gidenler gitsin. Biz 
gitmiyoruz... Ama, şu yaptıklarınızı doğru yaparsanız, biz sizi alkışlarız; şu aldığınız paraları ha
yırlı yerlere harcarsanız biz yine sizi alkışlarız; ancak, sizin prensibiniz, "al, faize ver; topla, faiz
le al, borç al; ye." 

Gelin, üretime geçin. Daha şu işlere başladığınız günden bu yana, bir defa olsun, "üretime ge
çelim, bir fabrika kuralım, işletme kuralım, devletin gücüyle 20 milyon işsize fakire fukaraya bir 
ekmek kapısı açalım" demiyorsunuz. Böyle bir yolunuz yok. 

Bakın, ekmek kuyrukları sizi perişan ediyor, daha da edecek. Ben, Belediye Reisinin yerinde 
olsam, o ekmek büfelerinin hepsini Kızılay'ın ortasına açarım ki, 50 tane kuyruk birbirinin arkası
na dizilsin de bu millet sizin ne olduğunuzu anlasın. Sizin haliniz bu. Başka çareniz kalmadı. Ge
lin, aklî, inandırıcı ve çare olacak tedbirlere tevessül edin; bunlarla bir neticeye varamazsınız. 

Ama satın, ben bir şey demiyorum... Evvela lojmanlardan başlayın, hiç olmazsa üzerimizdeki 
haset hisler kalksın, herkes başını sokacağı yer bulsun. Bugüne kadar buraya gelmiş olan arkadaş
larım bir kooperatif kursalardı, üç sene içerisinde mütevazı bir daireleri olurdu; ama, lojmanlara al-
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dandılar, şimdi hepsi sokakta kalacaklar; bu da sizin başarınız olacak. "Gelin, işlerinizi adil yapın" 
diyorum. 

Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (RP sıra
larından alkışlar) ' 

_ BAŞKAN ~ Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

SHP Grubu adına, Sayın Mehmet Alp, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül
mekte olan bu yasa tasarısının kapsamında bulunan devlet personelinin kullanmış olduğu, beledi
yelerimizin kullanmış olduğu, tüm kamu kuruluşlarımızın kullanmış olduğu ve hissesinin yüzde 
50'den fazlasının devlet ortaklığında olan kuruluşların, KİT'lerin konutları ve sosyal tesisleri, bu
gün Türkiye'nin var olan koşullarında, geçmiş yıllarda, özellikle büyük kentlerimizde konut sıkın
tısının görüldüğü yıllarda izlenen politika sonucunda bugün 300 binlere varan sayıya ulaşmıştır. 

Devletimizin son yıllarda izlediği konut edindirme politikaları sonucunda, büyük kentlerimiz
de ve diğer birçok kentimizde, devlet personeli olan memurlarımızın ve işçilerimizin bu konutlar
dan yararlanma ihtiyaçları asgariye inmiş durumdadır. 

Yine, mevcut bütçe içerisinde büyük boyutlara varan bu konut harcamalarının ağırlığı da his
sedilmeye başlanmıştır. 

Memurlarımızın ve işçilerimizin hizmetlerinin gereği olarak, çalıştıkları kurumların idarî te-
" sisleri ile oturdukları konutların bir arada olması durumları ve geri kalmış bölgelerimiz ile kalkın
mada birinci ve ikinci derecede öncelikli illerimizdeki personelin konut sıkıntısı da dikkate alına
rak kapsam dışına alınan bu konutların haricindeki diğer konutların satışında Grubumuz yarar gör
mektedir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, ülkenin mevcut koşullarında sosyal ve ekonomik denge
nin kurulması açısından ve büyük sayıya ulaşmış bu konutların devlet üzerindeki kambur olma ni
teliğinin bertaraf edilmesi bakımından bunların satılmasında yarar görmekteyiz; ancak, bu bağlam
da, taslakta bulunmayan bir konuya da değinmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, serbest rayiçle ve serbest ihale sistemiyle sonuçlandırılacak bu satışta, 
içerisinde oturan kişilerin, tespit edilen bedelle, öncelikle bu konutları edinme imkânına kavuştu
rulmasında yarar görmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, konutların satış kapsamının, tahminlere göre, yüzde 50 civarında olaca
ğı öngörülmektedir taslakta; bu kapsamı daha fazla küçültmenin bir yararı yor; bunun Plan ve Büt
çe Komisyonundan gelmiş haliyle Yüce Kuruldan geçmesinde yarar görmekteyiz. 

Hepinizi Grubum adına saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alp. 

Şahısları adına, Sayın Emin Kul... 

Buyurun efendim. 

EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, müzakere edilen tasarının gerekçesindeki bazı ifadelere 

baktığımız zaman, bir aczin itirafını tespit etmek mümkündür. Yani, "konutların ve bazı tesislerin 
suiistimale dayalı şekilde kullanıldı" gibi bir ifadeye gerekçede yer verilmiş ve bunun bu şekilde 
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suiistimalinin önlenmesi yerine, bu lojmanların, lokallerin, kampların, eğitim ve dinlenme tesisle
rinin toptan satılması çare olarak görülmüş. Aslında, yalnız bu konuda değil, diğer ileri sürdüğü ko
nuların hepsinde gerekçenin mantığını tersine çevirerek işletmek de mümkün. 

Önce şuna dikkat etmek mecburiyetindeyiz : Ülkemiz yeterli konut üretmiş midir? Buna net 
cevap vermek mümkün değildir. Kamuda çalışanlar acaba yeterli ücret alabilmekte midir? Buna da 
cevap vermek mümkün değildir. Ülkede bölgeler arasında, güvenlik bakımından, barınma bakı
mından ve her türlü hizmet bakımından hâlâ fark var mıdır? Bir ülkede, yeterli konut üretilmemiş-
se, kamuda çalışanlara yeterli ücret verilemiyorsa, hâlâ ülkede bölgelerarası farklılıklar varsa, ba
rınma açısından bunları belli ölçüde karşılayabilecek düzenlemeler geçmişte yapılmışsa, burada bir 
satış sözkonusu olacak ve toptan satılacaksa; o zaman, hâlâ bu gerçeklerin devam ettiğini gözlem
leyip, bu konudaki istisnalara da bu kanunda yer verilmesi gerekirdi; ama biz, istisnaları doğrudan 
doğruya Bakanlar Kuruluna terk etmiş durumdayız. Oysaki, Yüce Meclis, bu istisnaları münakaşa 
ederek tespit etmeli ve bir hak varsa, saydığım unsurlar itibariyle, bunu burada tespit edip teslim 
etmeliydi. Dolayısıyla, bunun yalnızca Bakanlar Kurulunun tespitine terk edilmesi, bu kanun tek
lifinin tümüyle ilgili anlayışlara iştirak etmediğimi şahsen söylememe sebep oluyor. 

Hukuk devleti kuralları içerisinde yasa yapılması gerekirken, daha önce çıkarılan birçok yasa
da olduğu gibi, çoğunluğa dayalı zorlamalarla, kanun devleti anlayışı içerisinde yasalar yapılıyor. 
Şimdi de, bilhassa geçenlerde kabul ettiğimiz bazı yasalarla da, kararname devleti haline geliyoruz. 
Halbuki, Yüce Meclis, bu konudaki yetkilerini kullanmalı, tespitlerini yapmalıydı. 

2 nci maddeyle ilgili olarak şu hususu belirtmek istiyorum; bu konuda esasen bir önergemiz 
de mevcuttur: 2 nci maddenin (c) fıkrasında, "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ha
riç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka
lar ile kamu kurum ve kuruluşlarının" diye bir kapsam belirlemesi yapılıyor. 

Diğer bentlerde de aynı şekilde belirlemeler var; fakat, bu belirlemeler içine -Sayın Komisyo
na ve Maliye Bakanımıza sorduğum zaman- Sosyal Sigortalar Kurumunun da girmiş olduğunu tes
pit ettim ve anladım. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun kamp, lokal, eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane veya lojman 
gibi gayrimenkulleri, işçilerin ve işçiler adına işverenlerin ödediği primlerle satın alınmış gayri-
menkullerdir. Dolayısıyla, Hazinenin, Sosyal Sigortalar Kurumuna bir tek kuruşluk, ne bir yardımı 
ne bir katkısı vardır; borcundan başka, Sosyal Sigortalar Kurumuna hiçbir katkısı ve yardımı yok
tur. Dolayısıyla, bu gibi gayrimenkullerin satılmasına karar verilirken, bunların bu kapsam içinde 
olmaması lazım. Burada, kamu kurumu niteliğindeki meslekkuruluşları hariç kılınırken, Sosyal Si
gortalar Kurumunun da hariç kılınması gerektiği kanaatindeyim. Aksi halde, bu gayrimenkullere 
dolaylı olarak elkonulmuş oluyor. Esasen, Sosyal Sigortalar Kurumunun bir kısım gayrimenkulle-
rinin satilması konusunda yine bir yasa tasarısını geçtiğimiz aylarda kabul edip buradan çıkardık. 
Dolayısıyla, 2 nci maddenin içerdiği bu unsur tamamen, hukuk devleti kurallarına ve kanun anla
yışına aykırıdır. 

Önerge üzerinde yapacağım konuşmayla vakit kaybetmemek için, madde üzerinde yaptığım 
bu konuşmada önergemizin gerekçesini de arz etmiş oluyorum. 

Yüce Meclisin bilgisine sunar, saygılarımı arz ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kül. 
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Buyurun Sayın Erdal. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kamu Konutları ile Sos
yal Tesislerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bendeniz, böyle bir satışın olmamasını arzu ederdim; çünkü, bu satışla il
gili tasarı, Hükümetin iflas ettiğini, iflastan kurtulmak için neler yapılması gerektiğini gösteren bir 
kanun tasarısıdır. 

Bu Hükümet, âdeta mirasyedi gibi, ne varsa satıyor, ama, bugüne kadar yaptığı israfil görev
lerin masraflarının altından da kalkamıyor. Bu kanun tasarısı, bu Hükümetin iflasını gösteren bir 
belgedir; ne masrafı önlemek ne kamuyu düşünmek... Batakta oldukları için bu bataktan çıkmaya 
çalışıyorlar. Ancak, şunu bilsinler ki, bu gidişle, bugün, değil kamu konut ve eğitim tesislerini, Tür
kiye'yi de satsalar, borçları ödeyemezler. 

Döviz kuru ve faizin her gün artmasıyla devletin borcu öyle çoğaldı ki, dağlar gibi oldu. Eği
tim tesislerini, ufacık konutları satmakla, bu borçların önüne geçemezler. Bu borçların önüne an
cak bir şartla geçerler: Çalışırlarsa, terlerlerse, üretim yaparlarsa, israftan vazgeçerlerse,bu borçla
rın önüne geçerler. Bunun dışında ne yaparlarsa yapsınlar, bu batıştan kurtulamazlar. 

Değerli arkadaşlar, özelleştirmenin gerekçesi nedir: "Efendim, biz kamu kuruluşlarının, tesis
lerinin masraflarını karşılayamıyoruz, işçi ücretlerini ödeyemiyoruz, zarar ediyoruz, bunları satıp 
kurtulmak istiyoruz." Bunun yanında, zarar değil, kâr eden müesseseleri de satıyorlar. Bu konuda 
sıkıştırdığımız zaman, "efendim, çok borcumuz var, ödeyemiyoruz" diye cevap veriyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, zarar eden kuruluşlar hakkında bir misal vererek dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum : Aslında, bugün Türkiye'deki kuruluşların başında dürüst, inançlı, çalışkan idareciler 
olursa, hiçbir müessese zarar etmez; ama, müesseselerin başında gününü gün eden, bugün yiyip ya
rını düşünmeyen yöneticiler olursa, o müesseseler zarar eder. 

Bendeniz, 1976 yılında Ereğli Demir ye Çelik Fabrikalarının yönetim kurulu üyesiydim; bi
zim bir arkadaşımız daha vardı, biz iki kişiydik. Biz bu göreve başladığımız zaman, Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikalarının lokantalarında yeme içme, lojmanlarında yatma bedava idi. Bu böyle olun
ca, kamu kuruluşlarının başındaki insanlar geliyorlar, buralarda yiyip içiyorlar ve para ödemeden 
gidiyorlardı; dolayısıyla da bu kuruluş zarar ediyordu. Biz göreve gelir gelmez şunu dedik : Ereğ
li Demir ve Çelik tesislerinde yemek yiyen, bu tesislerde kalan kim olursa olsun -yönetim kurulu 
üyeleri de dahil- herkes, yaptığı masrafı ödeyecek. Böyle olunca, buraları çiftlik gibi kullanan, 
yiyip içip giden insanlar bu tesislere bir daha gelmediler. Yönetim kurulu üyeleri olarak bu lojman
larda kaldığımızda, masrafı neyse, öder, çıkar giderdik. Ne oldu; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikala
rı bizim zamanımızda millileştirildi; yani, Amerikalılara ait olan hisselerini aldık, fabrikayı tevsi 
ettik ve kâra geçen muazzam bir tesis oldu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 

BAŞKAN - Buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının bugünkü hale getiril

mesi o zamanki Millî Selamet Partili iki kişinin -biri benim- gayretleriyle olmuştur; ama, şu anda 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları da bitmek üzere... 

Sözün özü; gelin, bu basit işlerle uğraşmayalım, çalışalım ve israfı önce kendimizde önleyelim. 
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Şu milletvekili lojmanlarıyla ilgili olarak da bir iki şey söylemek istiyorum : Bazı milletveki
li arkadaşlarımız, gazetelere beyanat vermekle meşhur olacaklarını zannediyor, basının hoşuna gi
den sözleri söylediği zaman da basın kendisini sever zannediyor ve hesap kitap yapmadan, uluor
ta, lojmanların masrafından bahsediyor; efendim, ayda 10-15 milyon masraf oluyormuş!.. Ne olu
yor arkadaşlar?! Hepimiz orada kalıyoruz. Yani, bizim masrafımız, ekmek paramız, günlük alışve
rişimiz veya herhangi bir mağazadan aldığımız bir malın parası, acaba Millet Meclisi bütçesinden 
mi ödeniyor; hayır. Ne oluyor; yalnız ısıtma masrafı ödeniyor, bunun dışına bir de hizmetliler ge
lip gidiyor. Geçen gün, milletvekili lojmanlarının aylık masrafını merak edip sordum, bir lojmanın 
aylık masrafının 2,5 milyon olduğunu öğrendim. Nerede 10 milyon, nerede 15 milyon?! 

Arkadaşlar, bir şeyi söylerken, mutlaka bir hesaba dayanmamız lazım. Orada çalışan 140 gö
revli var. Kim bunlar; Mecliste görevli insanların bir kısmı orada hizmet veriyor. Biz, bunların da 
parasını veririz, diğer masrafların da parasını veririz; ama, milletvekilleri çok masraf ediyor, çok 
para harcıyor dedirtmeyiz. Gelin, bu işi akıllıca hareket ederek konuşup halledelim ve gülünç ol
mayalım. Türkiye'yi, ne gazeteciler ne de televizyoncular idare ediyor; Türkiye'yi, milletvekilleri 
olarak bizler idare ediyoruz. Bunların lafına bakıp da kendi aleyhimize konuşup, müşkül durumda 
kalmayalım, küçülmeydim. 

Arkadaşlar, masraf oluyor diye lojman satılmaz; ne kadar masraf oluyorsa, milletvekilleri bu 
masrafı verir ve bu lojmanlar satılmaz. 

Bendeniz bir mimar olarak şunu söylemek istiyorum : Yıllardan beri hükümetlerin politikası, 
subaylara, polislere ve bütün memurlara lojman vermekti. Niçin böyleydi; çünkü, Türkiye'de ko
nut yapmak çok zordu.ve millet fakir olduğu için konut yapamıyordu, ortun için hiç değilse devlet 
kendi memuruna lojman yapsın ve böylece memur da rahat ve huzur içinde çalışıp hizmet versin 
düşüncesiyle bu lojmanlar yapıldı ve bugüne gelindi. Peki, şimdi ne oldu, ne değişti de bu lojman
ları satıyoruz? Bugün Türkiye'de yine milyonlarca konut açığı var ve her sene en azından 300-350 
bin konut açığı oluyor. Hal böyle iken, sanki lojman ihtiyacı yokmuşilojmana ihtiyaç kalmamış gi
bi bir anlayışla bu lojmanların satışı konusunu buraya getirmemiz doğru değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen... 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Ya biz bu işi yönetemiyoruz veya bizi başka bir kuvvet yönetiyor. Eğer biz bu işi biliyor ve 
yönetiyorsak, gelin, milletvekili olarak bunlarla uğraşmayalım, kendimiz karar verip, kendi kararı
mızı kendimiz yerine getirelim. Ancak... . 

BAŞKAN - Sayın Erdal, "ancak, ancak" derken, konuşma bitmiyor. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Ancak, imtiyazlı bir grup varsa, şurada ayrıldığı gibi, imtiyazlıları bilelim, ona göre de hare

ket edelim. 

Bu kanun tasarısının aleyhindeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Maddeyle ilgili iki önerge vardır; okutup işleme koyacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 641 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci madde (d) bendine "merkez" keli
mesi eklenerek, 

"d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilatlarının" şeklinde düzenlenmesini teklif ederiz. 

Musa Demirci Cevat Ayhan Hasan Dikici 

Sivas Sakarya Kahramanmaraş 

Bahaddin Elçi Hüseyin Erdal 
Bayburt Yozgat 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 641 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (c) bendinin aşağıda dü
zenlenen şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

Gazi Barut Refik Arslan Emin Kul 

. Malatya Kastamonu İstanbul 

NevşatÖzer Mehmet Sevi gen 

Muğla İstanbul 
Madde 2. - c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Sosyal Sigortalar Kurumu 

hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ban
kalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri işleme koyuyorum : 
İstanbul Milletvekili Emin Kul ve arkadaşlarının önergesi: 

Madde 2. - c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Sosya Sigortalar Kurumu 
hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ban
kalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, Bakan
lar Kurulu isterse, bunu istisna kapsamına alabilir; bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Bakan?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

2 nci önergeyi işleme koyuyorum : 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısı istemiştik. 

BAŞKAN- Arayacağım efendim. 
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Sivas Milletvekili Musa Demirci ve arkadaşlarının önergesi: 

"d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilatlarının" şeklinde düzenlenmesini teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, bu 
önergenin gereği yok; yani, "merkez" lafını koymaya gerek yok; çünkü, merkez teşkilatı, "katma 
bütçeli idareler" tanımına giriyor. Dolayısıyla, önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Dördüncü bendin, yani (d) bendinin sonuna bir virgül işareti eklemek uretiyle düzeltme yapa
rak 2 nci maddeyi oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Komisyon, buna katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN - Bu düzeltmeyle birlikte 2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. . 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Özel kanunlarına göre satışı mümkün olmayanlar 

MADDE 3. - Özel kanunlarına göre satışı mümkün olmayan konut Ve sosyal tesisler hakkın
da bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Cebi; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET CEBİ (Samsun) - Sayın Başkan, muhterem milletvekille

ri; Doğru Yol Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

3 üncü maddeyle getirilmiş olan istisnalar hassas konulardır. Hudutlarımızı beklemekte olan 
güvenlik güçlerimiz ile ülkemizin güvenliğiyle ilgili başka kurumlara ait olan lojmanların satılma
ması hakkındaki hüküm, Komisyonumuzdan geldiği şekliyle doğrudur ve yerindedir; ancak, bir hu
susu ifade etmek istiyorum : Bazı arkadaşlarımız, daha doğrusu Refah Partili arkadaşımız, millet
vekili lojmanlarının satılmasına karşı çıktılar. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Hepsine karşıyım. 

MEHMET CEBİ (Devamla) - Hepsine karşı olabilirsiniz; ancak, şunu söylemek ve şunu dik
katle izlemenizi istiyorum ki, aslında lojmanların satılması, Hükümetimizin veya devletimizin büt
çesinin takviyesinden ziyade, Türkiye'de öteden beri yerleşmiş olan, memurlar arasındaki haksız
lığın giderilmesine ve böylece, bir adalet sağlanarak, Türk toplumunun vermiş olduğu vergilerle bi
riktirmiş olduğu bu ana sermayelerinin, sahiplerine yeniden dönmesi felsefesine yöneliktir. Bundan 
sonraki günlerde de, bu felsefe yolunda, devletimizin, harcamalarını yaparken, çalıştırdığı ve çalış
tırmaya çaba harcadığı insanlar arasındaki adaleti teessüs ettirmesi gerekmektedir. 

Sahillerde, "dinlenme kampı" namı altındaki plajların, tesislerin satılması da çok doğaldır; 
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çünkü, onlar da halkımızın birikmiş sermayeleridir. Bu birikmiş sermayelerin sahiplerine iade edi
lebilmesi için, bunların satılıp, bütçeye irat kaydedilip, bütçedeki bu parayla da Türk toplumuna 
hizmet verilmesi öngörülmüştür. 

Şimdi, bu kamplarda, ya siz milletvekilleri veya yakınları ya da genel müdürler veya yakınla
rı kalıyor; ama, aşağı sınıfta bulunan devlet memurlarına sıra, kasım ayının 15'inde, kar dizdeyken 
geliyor. Memurlar arasındaki bu haksızlığın da ortadan kalkması sağlanmış olacaktır; ancak, ileri
de Bakanlar Kurulunun ve ilgili bakanların uygulamasına bağlı olarak belki şu olacaktır: Kim, han
gi kurumda çalışıyorsa ve o kurumun mülkü satılacaksa, satışta bir madde getirmek suretiyle, "Bu 
kuruma mensup olan kişilere yüzde 20-25 tenzilat yapılır" denilebilir ve böylece, o kurumun malı 
olup da satılan tesislerden dolayı, o kurumun çalışanları istifade ettirilmiş olurlar. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Öyle birşey yok Sayın Cebi. 

MEHMET CEBİ (Devamla) - O, uygulamada olur. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Uygulamada olmaz. 

MEHMET CEBİ (Devamla) - Uygulamada olur, uygulamada olur.l. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Kanunda olmayan şey, uygulamada olmaz Sayın Cebi. 

MEHMET CEBİ (Devamla) - Sayın Aşık, ona senin aklın ermez; olur o. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Siz, kanunları ayrı, uygulamaları ayrı kabul ediyorsu
nuz! 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Kanunda olmayan, uygulamada olur mu Allahaşkına?! 
MEHMET CEBİ (Devamla) - Sevgili milletvekilleri, bakınız, size şimdi söyleyeyim : Bizim 

Tarım ve Köyişleri Bakanımız, birkaç gün önce uygulamaya başladı; şehir içindeki servis otobüs
lerini hizmetten kaldırdı ve kampların tümünü kapattı, bunlar ya kiraya verilecektir ya da satılacak
tır; satılıncaya kadar kirada kalıp, satıldıktan sonra bitecektir. Şu çok kısa süre içinde yapılan bu 
basit bir eylemden dolayı devletin 250 milyar lira kârı olmuştur. Diğer bütün birimlere bunu yan
sıttığınızda... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-5 tane,yat alır! 

MEHMET CEBİ (Devamla) - O yatı, babanın parasıyla almadılar. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - 5 tane yat alır! 

MEHMET CEBİ (Devamla) - Değerli milletvekili arkadaşlarım, bizim ülkemizde bunlarla il
gili daha başka noksanlıklar da vardır, yarın onlar da gündeme gelecektir. Mesela, bütün devlet da
irelerinde mensupları için satış kooperatifleri kurulmuştur. Bu satış kooperatifleri, mensuplarına 
ucuz mamul satmaktadır; doğrudur; ama, kimin parasıyla satılmaktadır?! Memur devletten, ışık 
devletten, konut devletten, araba devletten, benzin devletten... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sen memur düşmanı mısın? 

MEHMET CEBİ (Devamla) - Öbür taraftan, bu işlerle uğraşan ve sayıları 4 milyonu bulan 
küçük esnaf grubu, vergi verir, emek verir, yorulur, yorgunluk çeker, kimseden de aylık almaz. Bu 
insanların haklarını da devletin içinde eritmeye kimsenin hakkı yoktur. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yetki elinizde, halledin. 

MEHMET CEBİ (Devamla) - Sıra ona da gelecek. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları herkes çok yakından bili-

- 1 4 0 -



T.B.M.M. B : 103 12 .5 .1994 0 : 3 

yor, kimse kimseyi aldatmasın. Bunların düzelmesi için, önce, Türkiye'nin, devlet otoritesini, yani 
birliğini, dirliğini ve nizamını sağlayıp, rayına oturtması gerekmektedir. 

Lojmanların daha önceki yıllarda yapılmasının mantığı doğaldır; ama, onlar artık hükmünü 
doldurmuş, zamanını tüketmiştir. Türkiye, bu meselesini belirli bir noktaya getirdikten sonra, bu 
durum, artık acı reçete haline gelmiştir. Şimdi Hükümetimiz, bunun ilacını vermiştir, inşallah bun
dan sonra prensiplere daha çok bağlı kalarak ve uygulamada noksanlık yapmayarak, yapılan bu gü
zel işlemin sonucunun da güzel olmasına gayret göstermek yolunda çaba harcayacaktır, bu dileği
mizdir. Böylece, bütün Parlamento üyeleri ile devletimizin ana çarkında bulunan bürokrasinin, ada
let içinde, hakkaniyete bağlı olarak hizmetlerini verme mecburiyeti vardır. Aksi halde, geçmiş yıl
lardan örnekler alarak... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Kuyrukları da yaşadık. 

MEHMET CEBİ (Devamla) - Bu ülke, karne zamanlarını da yaşamıştır, kamesiz zamanlan 
da yaşamıştır. Refahlı arkadaşımız kuyruklardan bahsettiler. Eğer siz bugün bir kırtasiyecinin 
önünde yarı yarıya fiyatla bir defter satarsanız, orada da kuyruk oluşur. O kuyruk işleri politiktir, 
onları yapmaya devam ediniz, onlardan kâr elde edemeyeceksiniz; çünkü, Türk toplumu, mesele
sine sahip çıkmıştır ve bundan sonra daha da sıkı çıkacaktır; bundan da şüpheniz olmasın. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - İnanarak mı söylüyorsunuz? 
MEHMET CEBİ (Devamla) - İnanarak söylüyorum, siz de bizimle beraber düşünüyorsunuz, 

aksini söyleyemezsiniz, o zaman başka bir şey söylerim. 

Sevgili milletvekilleri, Grubum adına bu 3 üncü madde üzerindeki görüşümü kısaca sunduk
tan sonra, özelliğini ifade etmeye çalıştığım, özellikle askeriye ye buna benzer güvenlikgüçlerini il
gilendiren konutların satışı veya satılmayışı, zaten gelecek devamı maddede belirtilmiştir. Eğer 
bunların satılması icap ediyorsa, mutlaka satılacaktır; ama, satılmayanlar da ilgili birimlere, yine 
hizmet tesisine ilave edilecektir. Yani bankanın üstünde bir konut vardır, konutu satamazsınız, ban
ka birimine bunu hizmet binası olarak ilave edersiniz. Köy Hizmetlerinin bitişiğinde lojmanı var
dır, onu o şekliyle yaparsınız. Netice itibariyle, biz buradan başladık. Ömrümüz yeterse, bunu ta
bana indirmek suretiyle, bundan böyle bu mesele bitecektir. 

Değerli Kul arkadaşımın ifadesine katılıyorum. "Bu memur arkadaşlarımızın durumu lojman
larla iyileştirilmişti, şimdi kötüleştirilecek; ne olacak?" dediler. İşte, demokratik paketle memurla-
rada sendikal hak getiriyoruz. Onlar da gelecekler, ilgili bakanlıkla, ilgili kurumla görüşüp, bu hak
larını o şekliyle temin edecekler. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sendikalar lojman mı tahsis edecek onlara? 

MEHMET CEBİ (Devamla) - Sendikalar, işçiler gibi, oturma haklarını isteyeceklerdir. Onun 
için, onu da iyi ezberleyin. 

Sevgili milletvekilleri, bu maddeyi, Komisyonumuzdan ve Hükümetimizden geldiği şekliyle 
destekliyoruz. 

Beni dinlediğiniz için, Grubum adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Cebi. 

Sayın Hüseyin Erdal, Refah Partisi Grubu adına. 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Şahsı adına. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Sayın Hüseyin Erdal, şahsı adına, buyurun. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan el
den çıkarma kanunu tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum. 

BAŞKAN - Efendim, şahsınız adına konuştuğunuzu Grup Başkanvekiliniz sarahatle arz etti
ler. O nedenle, süreniz 5 dakika efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Peki, hay hay, şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz evvel konuşan Doğru Yol Partisi Grup Sözcüsü kıymetli Cebi arka
daşımız, buradan bire bir atış yaptılar; ama, tabiî yanlış atış yaptılar. Biz, devletin ve milletin bir 
kuruşunun dahi gayrimeşru yollarda sarfedilmesine karşı bir partiyiz, şahıs olarak da öyleyizdir. 
Ben burada Ereğli Demir-Çelik'i misal verirken, ne dedim : "İsraf önlenirse, çalışılırsa hiçbir mü
essese zarar etmez. Bu açıdan, eğer bu satış konusu olan konutlar ve eğitim tesisleri bugün zarar 
ediyorsa, orada ciddî tedbirler alınmamış, çok masraf edilmiş ve herkes orayı çiftlik gibi kullanmış; 
bu bakımdan zarar etmiş" dedim. Şahıs olarak bana sorarsanız, buraların satılmaması lazım derim. 
Ama şu anda sizin durumunuz öyle kritik ki, yani hani derler ya "denize düşen yılana sarılır." Siz 
her şeye sarılıp kurtulmaya çalışıyorsunuz; o bakımdan, sizin durumunuzu biz mazur görüyoruz, 
artık satacaksınız; ama bize sorarsanız, bu müesseselerin hiçbiri zarar etmez, kâr eder. Şahsen be
nim görüşüme göre bunların satılmaması lazım. Ben bu açıdan konuştum. 

Değerli arkadaşlar, bendeniz hep serbest çalıştım, yani kendi yağımızla kavrulduk. Biz hiçbir 
zaman başkasının yardımıyla bir yere gelmedik; kendim serbest çalışan bir insanım. Bu bakımdan, 
şu anda lojmandan çıkılması gerekiyorsa, yarın sabah toplar eşyamı çıkarım, başka yere taşınırım, 
ben bundan hiç gocunmam. Çünkü, biz feleğin soğuğunu, sıcağım, her şeyini gördük, geçirdik. Ya
ni biz soğukta da yattık, sıcakta da yattık, her şeye de girdik çıktık. Bizim bundan kuşkumuz yok, 
bütün arkadaşlarımız öyle. Yani, "lojmandan çıkarsa rahatı bozulur" diye düşünüyorsanız, yanılı
yorsunuz. 

Şimdi arkadaşlar, burada, enteresan bir şey var : Biz hani, 50 yıldan beri "sınıfsız, imtiyazsız 
toplum meydana getirdik" diye çocuklara dahi okullarda söylettirmiyor muyduk? Nereden çıktı bu 
sınıf?.. Ya söyleyen biz değiliz ya da burası Türkiye değil, başka bir ülke. Bu üçüncü maddede, 
"Özel kanunları olan..." ibaresi ne demek?.. Türkiye'de özel yaşayan insanlar mı var? Özel kanun 
çıkaran güçler mi var? Şu Millet Meclisinin dışında başka bir güç mü var ki, özel kanun çıkarıyor, 
özel kanunlarla, özel insanların lojmanına dokunulmuyor, plajına dokunulmuyor, maaşına doku
nulmuyor? Arkadaşlar, elli yıldan beri biz ya imtiyazsız, sınıfsız toplum meydana getirdik diye ya^ 
lan söyledik veyahut da şimdi, efendim, biz dedik, ama gücümüz yetmiyor, bizden daha güçlü bir 
sınıf var, onun için biz böyle ayırdık diyoruz. 

Arkadaşlar, Türkiye'deki 60 milyonun hepsi eşittir. Özel sınıf diye hiçbir şey yoktur. Herke
sin görevi kutsaldır. Bugün şu kapıdaki çöpçü dahi, en az bizim kadar çok muhterem bir insandır; 
çünkü, o çöpü almazsa, biz o çöpten dolayı mikrobu alırız, hasta oluruz. Çay getiren insan da en az 
bizim kadar kutsaldır, o da özel bir insandır. Herkes kendine göre özeldir.-Burada neden özel kim
selerin, özel kanunları olanların lojmanlarına dokunmayacağız?.. İşte, burada konuşulması lazım; 
özel mözel diye bir şey yok, herkese dokunacağız, herkes şu vatanın kurtulması için bir fedakârlık 
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yapacak. Bir taraf lojmanda, plajda eğlenecek öbür taraf gecekondularda, su dahi bulamayacak, sü
rünecek... Neredeymiş imtiyazsız, sınıfsız toplum? Biz, kendi kendimizle bu sınıfları meydana ge
tiriyoruz. ' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Sayın Başkan bitiriyorum efendim. 
Onun için de, maalesef biz hep başkasına göre hareket ediyoruz. Şu Mecliste, gelin oturalım, 

ne meselemiz varsa, burada çözelim, dışarıdan akıl istemeyelim. Aslında bizim aklımız bize yeter, 
yetmese biz buraya gelmezdik. O bakımdan, bu maddenin tamamen aleyhindeyim. Şu "özel" keli
mesini kaldıralım, herkesi aynı kefeye koyalım. Devletin bütün neyi varsa; lojmanını, eğitim tesi
sini satalım, ondan sonra kurtulacaksa kurtaralım, kurtulmayacaksak; artık kurtuluş savaşı mı ya
pacağız, bağımsızlık savaşı mı yapacağız; bunu yapalım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Sağolun. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Komisyon olarak, Sayın Ovalı; buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ. YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri, kamu konutları ve sosyal tesislerinin satışı hakkındaki kanun tasarısı üzerin
de, 3 üncü maddede özellikle söz aldım; çünkü, bu madde, gerek Meclisimizde, gerek kamuoyun
da, gerek basında en çok tartışılan madde idi. 

Sayın Başkanımın izniyle, diğer maddeler üzerinde söz almamak için size bazı genel bilgiler 
vermek istiyorum. Arkadaşlarımızın bize sıkça sordukları sorulara cevap teşkil edecek bu bilgiler
le arkadaşlarımı tatmin etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de kaç adet kamu lojmanı var ve evsafları ne; evvela onlar 
hakkında kısa bilgiler vereyim. En çok sorulan sorulardan biri bu. 

Kamu lojmanlarının adedi, genel bütçeli kuruluşlarda 183 808; katma bütçeli kuruluşlarda 
17 276; KİT'lerde 88 080; il özel idarelerinde 8 943. Yani, Türkiye'de toplam, 298 107 adet kamu 
konutu var; sosyal tesisler hariç. 

. Kamu konutlarının türlerine göre ayırımı da şöyle : Görev tahsisli konutlar 97 640; sıra tahsis
li konutlar 129 981; hizmet tahsisli konutlar 34 256; özel tahsisli konutlar 787 adet. 

Bu bilgiyi verdikten sonra, Komisyonumuzda tasarı üzerinde yapılan önemli değişiklikler hak
kında da kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Bakınız, Hükümetten gelen tasarının başlığı "Kamu Konutlarının Satışı Hakkında Kanun Ta
sarısı" idi. Komisyonumuz, hem başlığı, hem maddeleri değiştirerek, bu satışa -arkadaşlarımızın 
çok sıkça değindikleri- sosyal tesisleri de ilave etmiştir ve müteakip maddede göreceğiz, sosyal te
sisin, hiçbir açık kapıya meydan vermeyecek şekilde geniş bir tarifini yapmıştır; ayrıca, bu kanun
dan kaçma yollarım da tıkamak istemiştir. Nasıl?.. Bazı kuruluşlarımızın, devletin mülkiyetinde 
olan sosyal tesislerinin, bazı dernek, vakıf ye tüzelkişilere -kira, intifa, irtifak, ne derseniz deyin; 
vesair yollarla- devredildiğini tespit ettik ve kapsam maddesine koyduğumuz bir fıkrayla, bunları 
da kapsam içine aldık. 

Şimdi, görüşmekte olduğumuz maddeye geliyorum. Niye bunu değiştirdik?.. 
Sayın Erdal'ın, bu maddeyi çok yanlış yorumladığını gördüm, 3 üncü maddede, "Özel kanun

larına göre satışı mümkün olmayan konut ve sosyal tesisler hakkında bu Kanun hükümleri uygu
lanmaz." diyor; yoksa, özel kişi veya imtiyaz kastedilmiyor. 
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Bir örnek vereyim : Anayasanın ilgili maddesi var, orada, "Devlet ormanları özel mülkiyete 
konu olmaz" diyor. Satabilir misiniz? Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu var; 
satabilir misiniz bu kanuna koymakla? Orman Kanunu var; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu var; Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 
var... Velhâsıl, karşınıza o kadar özel kanun geliyor ki; memurlara lojman tahsis edilmesini emre
den, satılmasını engelleyen. Askerî yasak bölgedekini satabilir misiniz? Sınirdakini, özel mülkiye
te konu edebilir misiniz? 

İşte Hükümet, bunları saymaya çalışmış getirdiği tasarıda; fakat, biz gördük ki, bu kapsam da
ha geniş, başka kanunlar da var bu satışı yasaklayan. Onun için biz, Meclis olarak, prensipte, tü
münün satışına karar vereceğiz. "İstisna tanımıyoruz; sadece, satışı kanunen yasak olanlar bu istis
nanın dışında kalacak, aksi durumda olan bütün konut ve sosyal tesisler satılacak" dedik; ama dü
şündük ki Komisyonda, Bakanlar Kurulumuza da bir yetki vermek lazım. Size bir örnek vereyim : 
Köylerde, ilkokula bitişik olan öğretmen lojmanını satabilir misiniz; ya da sağlık ocağının üstün
deki ebe evini veya orada oturan doktorun lojmanını satabilir misiniz? Satışa çıkarsanız bile zaten 
onu kimse almaz. İşte, bu gibi olabilecek istisnaları da düşünerek, ilerideki bir maddede Bakanlar 
Kuruluna yetki vermeyi düşündük. Biz, Komisyon olarak yanlış yapmadığımız kanaatindeyiz; Bi
raz esnek davranmamız lazım. Hükümet, bu Parlamentonun içinden çıkıyor. Hemen hemen Hükü
metteki tüm üyeler milletvekili... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Olmayan da var... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Devamla) - Bunlara gü
venmemiz lazım, güvenoyu vermişiz... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Biz size güvenoyu vermedik. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Devamla) - Satabilecek
lere satarlar, satamazlarsa başka bir hükümet gelir ve o satar. 

Efendim, bazı arkadaşlarımız da "Kira alalım" dedi. Bakınız, Komisyonumuz onu da tezekkür 
etti; fakat, kira almak için zaten elde mevcut bir yasa var. Bizim bugün çıkarmak istediğimiz bu ya
sa satışla ilgilidir. Hükümetin elinde bir Kamu Konutları Kanunu var. Bu kanunda, kirayı tayin et
mek için Hükümete yetki verilmiş, kriterler konulmuş. Bugün Hükümet, istediği lojmandan istedi
ği kadar para almaya muktedir. Zaten, her yıl yapılan bütçe kanunlarına da bu tür hükümleri koyu
yoruz. Onun için, bu tasarıya, olan bir maddeyi tekrar koymayı uygun görmedik. 

Bir de, arkadaşlarımızın üzerinde durduğu ve "Ön alım hakkını niye kaldırdınız?" diye çok 
sorduğu bir soru vardı. Yani, Hükümet tasarısında olan ve hukukçuların "şüfa hakkı" dediği ön 
ahm hakkını niye kaldırdık?.. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de Kamu Konutları Kanununa tabi; yani, bu kanundan istifa
de edebilecek 2 milyon 300 bin kamu çalışanı var. Ancak, lojmanda oturan sayısı 300 bin ve bura
da da bir düzensizlik var. Kamu Konutları Kanununda, "Sıra tahsisli konutlarda 5 yıl oturabilir" di
yor; ama bakıyoruz, yedi yıl olmuş, sekiz yıl olmuş, on yıl olmuş, hâlâ oturuyor ve içinden çıkarı
lamamış. 2 milyon 300 bin kişiye ön alım hakkı tanıyacağız, geriye kalan 2 milyona tanımayaca
ğız!.. Bizce bu, çok büyük bir adaletsizlik doğuracaktı. Onun için, bu adaletsizliğe meydan vermek 
istemedik ve bu maddeyi tasarıdan çıkardık. Ama buna karşılık ne yaptık? Bunun yerine, kamu ça
lışanlarına, yalnız lojmanda oturanlara değil... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Devamla) - Yalnız içinde 
oturanlara değil, tüm kamu çalışanlarına bunu tanıdık. Yani, içinde (a) şahsı oturuyor, (b) memuru 
da o oturanın konutunu almak için ihaleye girebilsin. Bu imkânı tüm memurlara, tüm işçilere ve ça
lışanlara tanıdık. Herhangi bir kamu konutunun ihalesine bütün memurlar ayrıcalıksız olarak işti
rak edebilecekler. 

Bir kolaylık daha getirelim dedik ve genel teminat oranını Bakanlar Kurulu yüzde 15'e kadar 
takdir edecekti, bunlar için teminat rakamını yüzde 5'le sınırladık. 

Bir de biliyorsunuz, kredilendirmede, inşaatın yapım yılı esastır; yaşlı olmaması lazım. Kredi-
lendirmede kolaylık olsun diye, Emlak Bankasına, Toplu Konut İdaresine, yani ilgili yerlere bu ka
nunla diyoruz ki, "Memurun, işçinin alacağı konutun yaşına bakma; buna, kendi şartlarında, tespit 
ettiğin şartlarda kredi ver." 

Bir de, Hükümet tasarısında bulunmayan ve memurlardan, işçilerden kesilen "Konut Edindir
me Yardımı", "Tasarrufu Teşvik Fonu" gibi yardımları da -eğer memur veya işçi konut alırsa be
delden mahsup edilmiyordu- ilave ederek genişlettik. Ayrıca, yeni bir madde getirerek, devletin 
bundan sonra konut yapmasını, sosyal tesis yapmasını, kiralamasını yasakladık. 

Bize göre, kanun tasarısı, Komisyonumuzda bir aydır tartışıldı ve en iyi şekliyle çıktı. Sayın 
milletvekillerimiz endişe etmesinler, Hükümetimize güvenelim. Herhalde, bu Meclisin genel dü
şünceleri Hükümet tarafından bilinmektedir, en uygununu yapacaktır, yapmadığı takdirde, Parla
mentoya hücum eden medya onların üzerine oklarını çevirecektir. 

Bu kanun tasarısının ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum. 

Başkanıma da teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ovalı. 

Maddeyle ilgili üç adet önerge vardır; okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu Konutları ve Sosyal Tesislerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin 

çıkarılmasını teklif ediyoruz. 
Ökkeş Şendiller Esat Bütün Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş. Kahramanmaraş 

Recep Kırış Ercüment Konukman 
Kahramanmaraş İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 641 sıra sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ederiz. 
Madde 3 - Özel kanunlara göre satışı mümkün olmayan konut ve sosyal tesisler kiraya veri

lir. 
Musa Demirci Cevat Ayhan Hüseyin Erdal 

Sivas Sakarya Yozgat 
İsmail Coşar Ali Oğuz 

Çankırı İstanbul 
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Gerekçe : 

Özel kanunlara göre yapılmış olan lojman ve diğer dinlenme, misafirhane, lokal gibi tesisler 
satılmayacağına göre, kiraya verilmesi ülke ekonomisine fayda sağlayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 641 sıra sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ederiz. 

Cevat Ayhan Musa Demirci Hüseyin Erdal 

Sakarya Sivas Yozgat 

İsmail Coşar Ahmet Cemil Tunç Hüsamettin Korkutata 

Çankırı Elazığ Bingöl 

Madde 3. - Özel kanunlara göre satışı mümkün olmayan konut ve sosyal tesislerden askerî 
yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri dışındakiler kiraya verilir. 

BAŞKAN - Aykırılık sırasına göre okutup işleme koyuyorum : 

Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve arkadaşlarının önergesi: 

Kamu Konutları ve Sosyal Tesislerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin 
çıkarılmasını teklif ediyoruz. . . 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. , • • 

Önerge sahibi, buyurun. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, 

görüşülmekte olan 2546 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinin tasarıdan çıkarılmasını teklif ediyoruz. 
Önergemiz de bu mahiyettedir. 

BAŞKAN - Sayın Şendiller, yasanın sayısı 2946'dır efendim, 2546 değil. Onu biraz önce dü
zeltmiştik. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Düzeltiyorum Sayın Başkan; 2946. 
Değerli milletvekilleri, biraz örice, Sayın Hüseyin Erdal, konuşmasında özellikle Türkiye Bü

yük Millet Meclisi lojmanlarının satışlarıyla veya diğer lojman satışlarıyla ilgili konunun, gündem
de kalması için, bir kısım milletvekilleri tarafından gündeme getirildiğini ifade ettiler. Ben buna ka
tılmıyorum, şu bakımdan: Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanları da dahil, lojmanların ve bir kı
sım arpalıkların tahsisi hususunu ve kamu kamplarının satılması konusunu, Türkiye'de, gündeme, 
medyanın gündemine ilk defa biz getirdik. Bu tasanyı da bu mahiyette savunuyoruz. Şu bakımdan 
savunuyoruz : Bir kere, Türkiye'de medyanın, Parlamentonun üzerine gitmesi, lojmanlar da dahil 
olmak üzere, her konuda Parlamentoyu töhmet altında bulundurması hususunda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının gerekli açıklamaları yapmadığı ve Parlamentoyu savunduğu kana
atinde olmadığımız için, iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmamız gerektiği düşüncesiyle, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarının da bu kanun tasarısının kapsamı içinde bulunmasını, 
yani lojmanların satılması hususunda bu konunun da gündeme getirilmesini uygun buluyoruz. 

Lojmanların satılarak gelir getirmesinin yanında, devletin kendilerine lojman tahsis etmiş ol
duğu görevlilerin masrafları da, devletimize ciddî manada yük getirmektedir. Lojmanlarla beraber, 
sosyal tesisler de, Türkiye'de bir kısım siyasîlerin ve devletin önemli makamlarında bulunan insan
ların yakınlarına, hısım akrabalarına tahsis edilen tatil beldeleri haline getirilmiştir. Bu bakımdan 
da, eğer, kamuda çalışanların, siyasîlerimizin ve Hükümet yetkililerinin ve yakınlarının tatil yap
ması gerekiyorsa, kendi imkânlarıyla yapsınlar. 

Ayrıca, misafirhaneler konusunda da yine şunu söylemek istiyorum : Misafirhaneler bir ihti
yaçtır, mutlaka bu ihtiyaç karşılanmalıdır; ama, personel bakımından ve kamu gideri halamından 
yük getiriyorsa -buralarda kalması gereken insanlarımız için, Harcırah Kanununda değişiklik yapı
larak, harcırah tahsis edilerek, onların ihtiyaçları karşılansın- devletin sırtından bu yükün kaldırıl
ması bir zarurettir, bunun yapılmasında fayda vardır. 

Diğer taraftan, bu maddenin tasarıdan çıkarılması hususundaki görüşümüzü de, özellikle şu 
bakımdan savunuyoruz. Askerî güvenlik bölgeleri falan mutlaka düşünülmüştür; ama, Sayın Ko
misyon Başkanı tarafından, burada, kiraların artırılması hususu gündeme getirildi. Bu, yine Plan ve 
Bütçe Komisyonunun ve Meclisin yetkisinde olan bir durumdur; en azından,.bu kanunun adaletli 
bir şekilde çıkması ve uygulanması bakımından, bu şekilde bir uygulamaya gidilmesi gerektiğine 
de inanıyoruz. 

Diğer taraftan, Türkiye'de, birinci derecedeki, ikinci derecedeki önemli makam ve mevkilere 
sahip olan bürokratların veya kişilerin durumları zaten müsaittir; onların lojmana da ihtiyacı yok
tur. Eğer kanun bu şekilde çıkar ve istisnaların sının da belirsiz hale getirilirse, o zaman, geçinmek
ten aciz olan işçinin, memurun içinde oturduğu lojmanlar satılacak; ama, -devletin bakanlarından 
dahi- savurganlık içerisinde makamlarını kullananlara, saltanatlarını sürdürenlere, bu kanun istis
naî durum ortaya koyarsa, esas adaletsizliği de o zaman yapmış olacağız. 

Yine, bu kanunun çıkarılmak istenmesindeki amaç, devletin içinde bulunduğu maddî sıkıntı
dan kurtulmasına katkıda bulunmaksa, ben affınıza sığınarak soruyorum : Cumhurbaşkanlığından 
başlayarak, şu gelen cadillacları, bakanların altına alınan arabaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne alınan araçları kamuoyuna nasıl anlatacaksınız, nasıl izah edeceksiniz? Yani, yapılan bu işlem
lerin, alınan araçların, kullanılması devam eden arpalıkların, yalnızca bu Mecliste kaldığını mı zan
nediyorsunuz; basında her gün çıkmıyor mu?.. 

Diğer taraftan, lojmanlar satılsın, milletvekili lojmanları başta satılsın... Diğer taraftan, bunu 
yaparken güvenlikli bölge esas alınıyorsa, bir kısım makamların güvenliklerinin sağlanması esas 
alınıyorsa, milletvekillerinin güvenlikleri nasıl sağlanacaktır; bunun hesabının da iyi yapılması la
zım. 

BAŞKAN - Sayın Şendiller, toparlayalım. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Bu bakımdan, mesela, özellikle sosyal tesisler bakımından söylüyorum. Sosyal tesislerin bu ka

nun tasarısının dışında tutulması, şöyle bir çağrışım ortaya çıkanyor: Acaba, Meclisin kapısına kilit 
vurulduğunda siyasileri götürmek için mi bu kamplar satışın dışında tutuldu; oriu da bilmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, özellikle yine ifade ediyorum, bu satışlarla beraber, özelleştirme kanu
nunun gündeme geldiği dönemde, şu arpalıklann da gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Va-
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tandaş arasında "arpalık" diye tabir edilen yönetim kurulu üyelikleri, siyasette seçim kaybeden in
sanlara tahsis edilen bu imkânların sınırı nedir, şu anda devlete yükü nedir, kimin yakınları görev al
maktadır? Mutlaka bunun da açıklanmasını bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Şendiller, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Biraz önce, "Meclisin kapısına kilit vurma" gibi maksadınızı aşan bir ifade kullandığınıza ina

nıyorum. Bu çatı altında bulunan hiçbir milletvekilinin, böyle bir sözü kullanmaya hakkı olmadı-
ğınrbir kere daha zabıtlara geçirmek istiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Efendim, hayır... 
BAŞKAN - Söz vermedim efendim, buyurun. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - İzah etme fırsatı... 
BAŞKAN - Hayır efendim... 
İzah edilecek bir şeyi yok bunun. Lütfen yerinize oturun. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Sayın Başkan, itham ediyorsunuz ama... 
BAŞKAN - Efendim, yerinize buyurun. Lütfen... İstirham ediyorum. (DYP sıralarından al

kışlar) Ben sadece düzeltme yaptım. 
Buyurun efendim. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Bir izah edelim. 
BAŞKAN — Efendim, siz buyurun yerinize, yerinizde izah edersiniz. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Benim yerime de siz konuşuyorsunuz Sayın Baş

kan. Ben, ne maksatla konuştuğumu ifade ettim burada. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 641 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ederiz. 
Madde 3. - Özel kanunlara göre satışı mümkün olmayan konut ve sosyal tesisler kiraya verilir. 

Musa Demirci 
Sivas 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..' 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
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Cevat Ayhan (Sakarya) ve arkadaşlarının önergesi : 
Madde 3. - Özel kanunlarına göre satışı mümkün olmayan konut ve sosyal tesislerden askerî 

yasak bölgeler ve güvenlik bölgesi dışındakiler kiraya verilir. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibi?.. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 3 üncü madde, özel kanunları

na göre satışı mümkün olmayan konut ve sosyal tesisler hakkında bu kanunun uygulanmayacağı 
hükmünü getirmektedir. Yalnız biraz önce Samsun Milletvekili Sayın Mehmet Cebi, birilerine se
lam göndermek için, bizim, milletvekili lojmanlarının satışına karşı olduğumuzu söylediler. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başbakan vardı, onun için söyledi; kusura bakmayın. 
MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Bakınız, kanun tasarısının ruhunda kampusların içerisindeki 

lojmanların satışının yapılmayacağına dair hükümler vardır. Ancak, tabiî, kanun tasarısının ruhu 
böyle olmasına rağmen -sağolsunlar, Sayın Komisyon Sözcümüz de cesaretle bunu açıkladılar- bir 
milletvekilimizin, kalkıp, Refah Partisini bunun karşısında göstermesi -tabiri caizse- yavuz hırsız 
misaline benzetilmektedir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, verdiğimiz önergede biz, askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölge
leri kapsamı içerisine giren yerler hariç olmak üzere, özel kanunlannda satışı yasak edilen diğer 
yerlerin, mutlaka bu tasarı kapsamı dışında tutulmasını ve kiraya verilmesini arz ediyoruz. 

Bakınız, Orman Bakanlığının Yedi Göller'de tesisleri vardır. Orman Bakanlığına veya başka 
kuruluşlara ait bu tesisler, ister orman içerisinde, ister orman bitişiğinde olsun, Orman Kanununa 
göre orman sayılan yerlerdedir. Mesela, Emniyet Genel Müdürlüğünün Didim'de tesisleri vardır. 
Bu bakımdan, bazı kurumların ellerindeki bu tesisleri, yuvarlak ve muğlak ifadeler kullanarak bu 
kanun tasarısıyla kaçırmaya çalışmak, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır ve fevkalade yanlıştır. 

Bu bakımdan önergemizin kabul edilmesini arz ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirci. (RP sıralarından alkışlar) 
MURAT BAŞESGİOGLU (Kastamonu) - Karar yetersayısı arayımz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Karar yetersayısı arayacağım efendim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı buluna

mamıştır. 
Çalışma süremizin bitmesine çok az kaldığından, saat 20.00'de toplanmak üzere birleşime ara 

veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.37 

© 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İnccayan (Bolu), Ali Günaydın (Konya) 

' . . — — © - — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

29. - Kamu Konutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köy-
liioğlu ve 4 Arkadaşının Kamu Konutlarının Satılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse ve 14 Arkadaşının Kamu Kuruluşlarının Ana Amaç Dışı İşlevlerinin Özelleşti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/680, 2/337, 2/638) (S. Sa
yısı: 641) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Görüşmekte olduğumuz 641 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinde, Sayın Gevat Ay

han ve arkadaşlarının önergesinin oylanması sırasında karar yetersayısı istenmiş, bulunamadığı için 
birleşime ara verilmişti. Şimdi, önergeyi oylarınıza arz edeceğim, karar yetersayısı arayacağım. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardı. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı bulunama

mıştır. 
15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.01 

© 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.16 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İnccayan (Bolu), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

29. - Kamu Konutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köy-
lüoğlu ve 4 Arkadaşının Kamu Konutlarının Satılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse ve 14 Arkadaşının Kamu Kuruluşlarının Ana Amaç Dışı İşlevlerinin Özelleşti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/680, 2/337, 2/638) (S. Sa
yısı : 641) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmekte olduğumuz 641 sıra sayılı kamu konutlarıyla sosyal tesislerin satı
şı hakkındaki kanun tasarısının, 3 üncü maddesinin görüşmelerinde kalmıştık. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

3 üncü maddeyle ilgili, Sayın Cevat Ayhan ve arkadaşlarının önergesinin oylanması sırasında 
karar yetersayısı istenmiş; karar yetersayısı bulunamadığı için birleşime ara verilmişti. Şimdi, öner
geyi tekrar oylarınıza arz edip, karar yetersayısı arayacağım. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadıklarını bildirmişlerdi. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

" 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
ÎKİNCÎ BÖLÜM 
Satış Hükümleri 

Satılacak Konutların Ayrımı 

MADDE 4. - Bu Kanuna göre satılabilecek konutlar ile satılamayacak konutların birarada bu
lunması, satılabilecek konutların satışına engel teşkil etmez. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı efendim? Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

Sosyal Tesisler 

MADDE 5 . - 2 nci maddede belirtilen kamu kurum ve kuruluşları personelinin günlük veya 
uzun süreli beşerî ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, hangi isim altında olursa 
olsun misafirhane, lokal, eğitim ve dinlenme tesisi, kamp gibi adlarla tefrik veya tahsis edilmiş bu
lunan yerler bu Kanun uygulamasında sosyal tesis sayılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı efendim? Sayın Cevat Ayhan, buyurun efen
dim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 641 
sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. 

Bu maddede, sosyal tesislerin de satılacağına ait hüküm getirilmektedir. Bizim bu madde üze
rinde ayrıca bir önergemiz de olacak; "Eğitim ve sosyal tesisler" lafzının da buraya ilave edilmesi
ni istiyoruz. Zira, bu sosyal tesislerin birçoğu, sahillerde "eğitim tesisleri" adı altında yapılmış ve 
kullanılmaktadır. Buralarda eğitim olmamasına rağmen, esas itibariyle kamp olarak kullanılmakta, 
ama bu isim altında Planlamadan kolay geçirildiği için, bu tesisler bu isim ve bu levha altında bu
lunmakta ve kullanılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, lojman ve sosyal tesis ihtiyacı, şüphesiz, kamu görevlilerinin ihtiyaçla
rı meyanındadır; ancak, memleketimizin şartları da bu ihtiyaçları karşılayacak durumda değildir. 
Ayrıca, lojman ihtiyacı, geçmişte, otuz kırk yıl, elli yıl önce, mesken şartlarının yeterli olmadığı 
Anadolu şehir ve kasabalarında, kamu görevlilerinin o bölgede hizmet ederken, bölge şartlannm 
dışından gelmiş olmaları hasebiyle, standart bir meskende oturabilmeleri ihtiyacından doğmuştu. 
Şimdi, bu, 1 milyonun üzerindeki kamu görevlisi arasında büyük haksızlığa sebep olduğu için sa
tılma noktasına gelmiştir. Ayrıca, memleketin borçları sebebiyle gelire ihtiyacı olduğu için, bir ke
reye mahsus da olsa, bunların satılarak bütçe açıklarını ve devlet harcama ihtiyaçlarını karşılamak 
için kullanmak üzere, satış noktasına gelinmiş bulunmaktadır. Bu, bu lojmanlarda oturan ve bu sos
yal tesislerden faydalananlar için üzücüdür, kabul ediyorum. İnsan için en zor şey, bulunduğu şart
lardan daha dar şartlara gitmektir; insan olarak hepimiz için bu böyledir. 

Tabiî, önce bunu nefsimize uygulamamız lazım. Buna da, milletvekili lojmanlarını satarak, ba
kanların ikamet ettiği lojmanları satarak başlamak gerekmektedir. Şayet, Hükümet bu uygulamada,. 
bu istikamette bir hata yaparsa fevkalade ağır bir ithamla karşı karşıya olacağımızı da bilmek la
zım; yani, önce nefsimize uygulamamız gerekir. 

Sosyal tesisler, hakikaten, Türkiye'de son on yılda -o veya bu hükümeti kastetmiyorum- he
sapsız bir harcama konusu olmuştur. Bir toplantı vesilesiyle gittiğim Akdeniz sahillerinin Marma
ris yöresinde, ziyaret ettiğim bir kamu kuruluşuna ait sosyal tesisin 500 yataklı ve 4 yıldızlı otel se
viyesinde, köşkler halinde yapıldığını gördüm; bu kurumda çalışanların sayısı ise 900 kişi. Yani, 
birçok kamu kuruluşu, bir özentiyle, bir hevesle bu israfın içine girmiş bulunmaktadır. Memleke
timizin iktisadî gücü bunu kaldıracak seviyede olsa hay hay, bir şey demiyoruz; ama, maalesef bu
nu da karşılayacak seviyede olmadığımız ortada. 

Bütün bu tesisleri süratle satmakta fayda var. Bunları satmak hem memlekete gelecek olan, 
gelmekte olan turistler için yeni kapasiteler ortaya koyacak... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Grup adına konuşabilirim, eğer izin verirseniz?. 

BAŞKAN - Buyurun devam edin, sözünüzü kesmiyorum. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. ...hem döviz geliri temin edecek hem de 
bütçeye bu açıkları kapatmak için gelir temin edecektir. 

Değerli arkadaşlar, zor günlerden geçiyoruz; yani, zör günlerden başarıyla geçmek istiyoruz; 
hepimiz bu memlekette yaşıyoruz, bir sıkıntı hepimize racidir; Hükümetin de muvaffak olmasını 
istiyoruz. Dilerdik ki, çok daha önce böyle bir program gelseydi, bugünkü zor duruma düşmeden, 
bu yabancılara boynumuzu bükmeden, kendi yaramızı kendimiz tedavi etseydik. Bu bize büyük bir 
ders olmalı ve bundan sonra da bu Meclis, hükümetlerin harcamalarını, uygulamalarını çok yakın
dan denetlemelidir. Komisyonlarda bütçeyle ilgili harcamaları didik didik etmekte, elemekte fayda 
var; ayrıca, uygulamaları, icraatın gelişmesine göre, yakın denetlemekte fayda var. 

Bakınız, bu Meclisin manevî çatısı altından gelip geçen Birinci Büyük Millet Meclisiyle ilgi
li bir olayı burada nakletmek istiyorum : Sene 1920; rahmetli Mehmet Akif Burdur Milletvekilidir. 
O zamanın milletvekilleri, Ankara'da, birtakım camilerin meşrutalarında, namüsait şartlarda yatıp 
kalkmakta ve işgal altındaki vatanı korumak için mücadele vermektedirler. Soğuk bir Ankara gü
nü, kış, ocak ayı, zemheri; Mehmet Akif bir dostuna, ziyarete gidecek; paltosu yok. O zamanki is
miyle Baytar Umum Müdürü (Veteriner Genel Müdür) Şefik Bey sınıf arkadaşıdır; ondan paltosu
nu rica eder, o soğuk günde dışarı çıkmak için -milletvekilidir bu insan- ve Şefik Bey de "Akif Bey, 
şu 500 lirayı alsaydın, kendine de palto alırdın, ne olur" deyince "benimle küstü ve haftalarca ko
nuşmadı" der. Bu 500 lira konusu da şudur : İstiklal Marşının yazılması bir müsabaka konusu ya
pılmış, karşılığında 500 lira mükafak konulmuş; rahmetli, mükafat olduğu için ona katılmamıştır. 
Devrin Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey de rica eder "Üstat, mükafatı sen alma; ama, buna ka
tıl; en uygun şiiri de zatınızın yazacağı hakkında bu Mecliste genel bir kanaat var" der ve onun üze
rine İstiklal Marşını yazar; orduya parayı bağışlar şiiri de ithaf eder. Yani, böyle zor günlerden geç
mişiz; biz bu zorluğu göğüslemeye mecburuz. Bu Meclisin görevi budur. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, icrayı çok yakından denetlememiz lazım. Burada hiçbir grubu, 
hiçbir arkadaşımızı rencide etmek için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın; ancak, bakan olan arka
daşlarımız, başbakan olan zatı muhteremler milletin her bir kuruşunu yerli yerinde harcamak için 
çok dikkatli ve ölçülü olmaya mecburdurlar. Eğer onlarda en ufak bir inhiraf olduğu takdirde, alt
taki bürokratlar ve diğer kamu görevlileri de aynı kanaldan giderler. 

Başkanın müsamahasına sığınarak bir küçük şey anlatıp konuşmamı bitireceğim. Yine bir 
menkıbedir. Beydaba'da; padişahın biri ava gider; avlanırlar, av gelir, bakarlar ki tuz yok. Maiye
ti, vezir vüzerası, "efendim, şu köyden gidelim de tuz alalım, av tuzsuz yenmez" derler, "hayır" der 
sultan, "eğer biz tuz aldırırsak, sonra maiyetimiz, bizim insanlarımız, kamu görevlilerimiz köylü
nün devesini alır; bunu tuzsuz yiyeceksiniz." Yani, ben bir devirde, bir başbakanın, bir bayramı bir 
müteahhitin yatında geçirmesini hep yadırğamışımdır. Yani, kamu görevlilerinin fevkalade ölçülü 
yaşamaları, millet için örnek olmaları gerekir. Nitekim, geçenlerde Sayın Vehbi Koç da bir vesi
leyle -Allah sıhhat afiyet versin, tedavi altında- "zenginlerimizin, işadamlarımızın ölçüsüz yaşayı
şı, bu sıkıntılı günlerde millette nefrete sebep olur; zenginlerimiz dahi ölçülü olmalıdır" diyor. Ya
ni, şahsî mülkü olanların dahi toplum karşısında ölçülü yaşaması esastır; kamu görevlileri için bu 
bir farz-i ayn mesabesindedir ve fevkalade mühimdir. Yani, bu sıkıntılardan çıkarken bu dersleri 
de unutmamamız lazım. 
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Bunları arz edeyim dedim. Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 641 sıra sayılı Kanun Tasarısının 5 inci maddesinde "kamp" kelimesinden 

sonra "eğitim ve sosyal tesisler" ifadesinin madde metnine konulmasını arz ederiz. 
Cevat Ayhan Musa Demirci İsmail Coşar 

Sakarya Sivas Çankırı 
Hüsamettin Korkutata Ahmet Arıkan Hasan Dikici 

Bingöl Sivas Kahramanmaraş 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Efendim, zanne

diyorum, sosyal tesisler tarif edilirken bu ibareler var... Öyle hatırlıyorum... Bir bakar mısınız Sa
yın Başkan? . 

BAŞKAN - Efendim, ben baktım; katılıp katılmadığınızı soruyorum. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Mükerrer olma

sın demek istiyorum. 

BAŞKAN - Mükerrer değil efendim, sizin söylediğiniz husus madde başlığında var; ama, sa
yın hatip konuşmasında "Bazen 'tesis', bazen 'sosyal tesis', bazen de 'eğitim tesisi' diye geçiyor, 
bunu önlemek istiyorum" diyor eğer yanlış anlamadıysam. O bakımdan katılıp katılmadığınızı sor
dum, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
5 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Satış İlkeleri 
MADDE 6. - Kamu konutları ve sosyal tesislerin rayiç bedelleri üzerinden açıklık ve rekabet 

ilkelerine dayalı olarak ihale yolu ile satılmaları esastır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?,. 
Buyurun Sayın Hasan Basri Eler. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, hepinize 
saygılarımı sunuyorum. Ayrıca, kuliste çay içerek kanun tasarısının bir an evvel kanunlaşmasını sa
bırsızlıkla bekleyen İktidar mensubu milletvekili arkadaşlarıma da buradan saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuşmamın amacının, engelleme olmadığını, acizane olarak şahsî 
görüşlerimi belirtmek olduğunu söylemek isterim. 
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Konut ve tesislerin rayiç bedelleri üzerinden satılacağı ifade edilen bu madde hakkında önce
likle şunu belirtmek istiyorum : Lojmanların ve sosyal tesislerin satılmasına ilişkin bu tasarı, Hü
kümetin ekonomik bir açmaz içinde olduğunun bir ifadesi ve görüntüsüdür. Yani, bu lojmanları ve 
sosyal tesisleri satarak bu ekonomik açmazı çözeceğinizi umuyorsunuz. Ama, bunu düşünürken, bu 
memurların ve mağdur olanların, seçim zamanında, sizlere oylarıyla cevap vereceğini de kabul et
meniz gerekir. 

Bu tesislerin satışı için ihaleye çıkıldığında, ekonomide arz-talep dengesi vardır, her malın de
ğeri piyasada böyle ölçülür; yani, sosyal tesisler ve lojmanlar, rayiç bedelleri tespit edildikten son
ra satış için piyasaya sunulacaktır. Bunların, yine, kent rantları vurguncularının eline geçeceğinden 
endişe etmekteyim. Bugün, neredeyse, memurlara fitre ve zekat verilmesinin dahi normal görüldü
ğü ve kabul edildiği, bu Hükümet tarafından, memurun bu hale getirildiği bir zamanda, siz ne ka
dar "rayiç bedel üzerinden alacağız" derseniz deyin, memurların bunları almaları mümkün değil
dir; çünkü onlar da kooperatif yoluyla veya benzer yollarla konut edinmek için bir tasarrufa yönel
mişler, birtakım bağlantılara girmişlerdir; bu nedenle bu konutları alamayacaklardır. Kim alacak bu 
konutları?.. Yine, kent rantları üzerindeki vurguncuların ve fırsatçıların kucağına itmiş olacaksınız. 
Acı olan şudur ki; bu tesis ve konutları, tasarruf etmek ve gelir kaynağı yaratmak için satıyorsunuz; 
ama, bu sosyal tesisler ve lojmanlar gerçek değerinin çok altında bir değerle vurguncuların eline 
geçecektir maalesef. 

İnşaat sektörü zaten şu anda çok güç durumdadır, bunu da hesap etmeniz gerekir. Bu olguyu 
düşünmediğiniz takdirde çok müşkül durumda kalacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, ben Meclis lojmanlarında oturmayan bir arkadaşınızım. Sadece millet
vekili maaşıyla geçinen bir milletvekiliyim. Geçmişte, biliyorsunuz, herkes parasını bankere yatır
dı. Acizane, ekonomik bilgimle, üretime ve emeğe dayanmayan bir gelirin temelsiz bina olacağını 
düşünerek, geçmiş iktidar döneminde paramı bankere yatırmadım. Arabamı sattım -Yücel Seçki-
ner arkadaşım sağolsun, şimdi burada yok, önerdi- bir daire aldım ve orada oturuyorum. Ayrıca, 
milletvekili lojmanı kirasını da ödüyorum. Yani, "Hasan Basri Eler milletvekilleri lojmanlarında 
oturuyor da, kendisi için konuşuyor" denmesin diye. Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu 
ülke, 450 milletvekiline lojman verebilmeli arkadaşlar. Yapmayınız bunu... Orası Meclisin bir 
uzantısıdır. Burada, seçilmiş bulunan, bu ulusun gerçek temsilcisi olan güzide 450 milletvekiline 
bir lojman veremiyorsanız, bundan mahrum ediyorsanız, o zaman neyi izah edeceksiniz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Eler. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Tabiî, diğer maddeler üzerinde de söz alacağım arkadaş

larım. 
Burada şov yapmak için "Meclis lojmanları satılsın" diyorsunuz. Bunu gelir kaynağı yaratmak 

için yapıyorsunuz değil mi; sizden sonra seçilecek olan milletvekillerini düşününüz. Bir milletve
kili, "Emniyetimden, güvenliğimden endişe ediyorum" diye Meclis Başkanlığına bir dilekçe verdi
ğinde -yasalara göre de,vicdanen de mecburuz- o milletvekilinin emniyetini sağlamaya mecbursu
nuz. Arkasından resmî araba takip edecek, onun can güvenliğini 24 saat sağlayacak görevli üç -
dört tane polise araba tahsis edip görevlendireceksiniz. Bunlara ayırdığınız kaynağı hesaplarsanız, 
lojman için yapılan masraftan daha fazla olacaktır. O zaman bu, tasarının amacına ve gerekçesine 
uymuyor. 

Arkadaşlar, milletvekillerini korumak görevimizdir. Gerçi, milletvekillerini koruyamıyorsu-
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nuz, sokaklar dövülüyor, görüyoruz; ama, milletvekillerini korumak -hangi partiye mensup olursa 
olsun- bizi aslî görevimizdir. Kendinizi koruyamazsanız, ülkeyi savunamazsınız, koruyamazsınız. 

Teşekkür ederim. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Milletvekilinin güvencesi millettir, millet... 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önerge yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde ka

bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Tahsisin Kaldırılması ve Satış 
MADDE 7. - Satılacak konut ve sosyal tesislerin tahsisleri başka bir işleme gerek olmaksızın 

kaldırılmış sayılır. Görev ve hizmet tahsisli konutlarda görev ve hizmetin devam etmesi sıra tahsis
li konutlarda oturma süresinin dolmamış olması, satışa engel değildir. Ancak, satış kararının alın
dığı tarihten mülkiyetin alıcıya devredildiği tarihe kadar, kamu konutları ve sosyal tesislerin tabi 
oldukları mevzuata göre idaresine devam edilir. 

BAŞKAN - 7 nci madde üzerinde söz talebi?.. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (istanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; aslında Meclisimizce benim

senmiş olan bu tasarının, kısa bir müzakereden sonra çıkacağı anlaşılıyor. Ancak, 7 nci maddeyle 
ilgili olarak, bir suale mahal kalmasın diye, bir hususun açıklığa kavuşturulması bakımından söz 
almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddede, "Satılacak konut ve sosyal tesislerin tahsisleri başka bir iş
leme gerek olmaksızın kaldırılmış sayılır. Görev ve hizmet tahsisli konutlarda görev ve hizmetin 
devam etmesi, sıra tahsisli konutlarda oturma süresinin dolmamış olması, satışa engel değildir." de
niyor. Bu, milletvekili için mühim bir şey değil, lojmanı satılır, imkânları müsaittir, münasip bir ye
re çıkar, bunu anladık; ama lojmanda oturanın, imkânları dar bir işçi veya bir memur olduğunu dü
şünelim ve bunun durumunu nazara alalım; bu lojman satıldığı takdirde, belli bir zaman aralığı içe
risinde kendisine uygun bir yer bulunması veya onun bir mülk edinmesi imkânları da düşünülme
diğine göre, bu insan ne yapacaktır, nereye gidecektir? Yani, bunları çadıra mı çıkaracaksınız?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - 6 ay süre var. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Bu, 6 aylık süre de bence yeterli bir süre değildir. Bizim için bu sü

re belki yeterlidir; ama, imkânları mahdut olan bir memur için, imkânları dar olan insanlar için ye
terli değildir. Bugün, hali vakti yerinde olan bir kimse için bir mesken temini de o kadar mühim sa
yılmaz; bir meskeni varsa oraya taşınır veya malî imkânı müsaittir, kendisine bir mesken alabilir; 
ama, aldığı maaşla çoluk çocuğunun nafakasını dahi teminde zorluk çeken bir insanın, bir yıllık ki
ra bedelini, buna yakın teminatı, nakliyeyi ve benzer masrafları göze alarak kiraya çıkmasının zor
luğunu takdirlerinize arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Madde üzerinde önerge yok. 
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Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

Öncelikle Satışı Yapılacak Konut ve Sosyal Tesisler 

MADDE 8. - Aşağıda sayılan konut ve sosyal tesislerin satışı öncelikle yapılır. 
a) Kat mülkiyetine tabi olup da tamamı bu Kanun kapsamındaki kuruluşların mülkiyetinde 

bulunmayan konut ve sosyal tesisler, 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, konut tahsis komisyonlarınca tahsis edilmemiş olan 
veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalacak olan kamu ko
nutları, 

c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte satınalma, inşa ve sair yollarla edinilmiş olup da he
nüz tahsis edilmemiş bulunan konutlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Keçe
ciler, buyurun efendim. . 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşülmekte olan Kamu Konutlarının Satışı Hakkındaki Kanun Tasarısının 8 inci madde
si üzerinde Grubumuzun görüşlerini arz ve ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım aslında, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde de ifade ettiğimiz gibi, 
biz, bu tasarıya karşı değiliz. Yani, memleketin zor dönemlerinde, devletin yüzde 300 faizle para 
topladığı dönemlerde, konut ve sosyal tesis saltanatına son verme noktasında atılmış olan bu adımı 
destekliyoruz. Ancak, söz almamın sebebi, kanun yapma tekniğiniz açısındandır. 

Biraz evvel "Tahsisin Kaldırılması ve Satış" başlıklı 7 nci maddeyi kabul ettik. Bu maddede 
"Satılacak konut ve sosyal tesislerin tahsisleri başka bir işleme gerek olmaksızın kaldırılmış sayı
lır" deniyor. Yani, bu tasarı kabul edilip yürürlüğe girdiğinde, sosyal tesisin, konutun tahsisi kaldı
rılmış sayılır, hiç tahsis yapılmamış sayılır. 

8 inci maddenin (c) fıkrasında ise "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte satın alma, inşa ve 
sair yollarla edinilmiş olup da henüz tahsis edilmemiş bulunan konutlar" diyorsunuz. Yani bunlar 
öncelikle satılacak. Şimdi, tahsisi kaldırdınız mı, bitti mi; o halde tekrar bunu yazmanıza gerek yok. 
7 nci maddede, bütün konut ve sosyal tesislerin tahsisi kendiliğinden kalkmış, sanki boş ve herhan
gi bir şekilde kimseye tahsis yapılmamış şekline dönüştürüyorsunuz; ama, 8 inci maddede, "Önce
likle Satışı Yapılacak Konut ve Sosyal Tesisler" başlığı altına böyle ifadeler koyuyorsunuz... Bun
lar, kanun yapma tekniği açısından hazırlıklı gelmediğinizi ve kanunları iyi bir şekilde kaleme al
madığınızı göstermektedir. < 

Memleketin böylesine önemli bir mevzuunda ve bürokrasinin hemen hemen üçte birini ilgi
lendiren bir konuda bu derecede açık, hakikaten bulunmaması icap eden hatalarla kanunları kale
me alırsanız, İktidar olarak sizin bu meselelere hazırlıklı olmadığınızı söylerler, iyi hazırlanmadı
ğınızı söylerler ve onu söyleyenler de haksız olmazlar. 

Değerli arkadaşlarım, buraya "Öncelikle Satışı Yapılacak Konut ve Sosyal Tesisler" başlığı al
tında bir madde koydunuz mu, bürokrasi size "Efendim, bizim konutlarımız öncelikle satışı yapı-
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lacak konut değil" der. "Bunu nereden çıkarıyorsun?" diye sorarsanız, bunu teklifin 8 inci madde
sinden çıkarıyorum. Ben bürokrasiden geldim, size öyle köşeler çıkarırlar, öyle müşkülatlar çıka
rırlar ki, konutu satamaz hale gelirsiniz. 3 üncü maddede, "Özel Kanunlanna Göre Satışı Mümkün 
Olmayanlar" başlığı altında bir hüküm koydunuz. Zaten, satışı mümkün değilse, değildir; isteseniz 
de satamazsınız. Mesela ormanı satamazsınız, ormanın içerisinde yapılmış konutu da, sosyal tesisi 
de satamazsınız; çünkü, Anayasa manidir. Arkadaşlar burada, "bari bunları kiraya verelim" diye 
önerge verdiler, onu da reddettiniz. Şimdi farklı bir işlem meydana getirdiniz. 

Bir de, bürokrasi, size böyle maddeler yazdırmış, bu yazdırdığı maddeleri yarın size karşı kul
lanacaklardır. Tabiî, bakanlar da mecburen kendi bakanlıklarını koruyacaklar, kollayacaklar ve ne
ticede düşündüğünüz amaca ulaşmanız fevkalade zor olacaktır. 

Benim, bu aksaklıklar ve noksanlıklar için sık sık kürsüye çıkarak dikkatinizi çekmemin sebe
bi şudur: Meclisin huzuruna getirilen kanun tasarıları daha dikkatli bir şekilde hazırlansın ve Tür
kiye Cumhuriyeti kanunlarında mantık hatası, cümle hatası, gramer hatası, hukuk hatası, teknik ha
ta olmasın. Eğer Hükümetimiz bu konularla biraz daha derinden meşgul olursa, buraya biraz daha 
hazırlıklı gelirse, çok daha isabetli olur ve neticede kanunları arızasız bir şekilde uygulama imkâ
nı bulunur. , 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Sayın Eler, buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu madde üzerinde arz 

etmek istediğim konulan şöyle özetleyebilirim : Lojmanların satılmasında öncelik belirlenirken, 
bana göre, burada bir eksiklik vardır. Zaten teklifin diğer maddelerinde de bu noksanlıklar var ama, 
geçtiği için onları ifade edemiyoruz.; 

Şimdi, ben, lojmanlardan önce sosyal tesislerin satılmasını önerirdim. Tabiî, sosyal tesisler 
derken, kamp ve diğer isim altında olanları kastediyorum ki, gözlemim de doğrudur; birçok bakan
lığın dinlenme tesislerini gördüm ve üzülerek ifade ediyorum. Saroz Körfezinde şuna şahit oldum: 
Çok temiz bir denize sahip olmasına rağmen, orada çok büyük bir yüzme havuzu yapılmış ve etra
fı iki üç metrelik duvarlarla çevrilmiş rahatsız olunmasın diye. Bu şekilde bir savurganlık var. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, biz muhalefete mensup olduğumuz için konuşmalanmız dinlen
miyor. Nasılsa geçecek bunlar, geçsin; ama, bazı konularda acizane önerilerde bulunuyoruz, lütfen 
dinleyiniz. 

Neden dinleyiniz konusuna gelince : Gene ben bu kürsüden, bir süre önce, Radyo Televizyon 
Üst Kurulu seçilirken aynen "Bu gruplar dağılabilir, bu gruplar çoğalabilir. Bu yasa teklifinde ek
siklik var. Grupları, milletvekili sayısına göre belirleyin" şeklinde bir ifadede bulunmuştum. Bu 
sözlerim üzerine milletvekili arkadaşlarım laf attılar ve "Hasan Basri Eler, sizin grup dağıldı, size 
2 ödünç milletvekili verelim" dediler. 

Şimdi, ben de buradan şunu söylüyorum : Sen bırak bize ödünç milletvekili vermeyi de, Üst 
Kurula adarri sokabilseydin biz şimdi ona şükrederdik!.. Bu nedenle, lütfen, söylediklerimizi din
leyin. Demin konuşan değerli arkadaşım burada "kanun yaparken eksik yapıyorsunuz, ayaküstü 
oluyor" dedi; aynen katılıyorum. Bu ülke hepimizin. Tamam; birtakım kaynak eksikliklerinin gi
derilebilmesi için bunlan hazırlıyorsunuz; ama, eksik yapıyorsunuz. 

Devletin kentlerde konut ihtiyacı var; yani, çalışmak için, kendi amaçlannda kullanmak için, 
iskân için konuta ihtiyacı var; bunlan, satacağınıza o amaçlar için kullanın; bir. 
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ikincisi; sosyal tesisleri satarken, turizm bilinci olan, turizm işletmeciliğinden anlayan, iç ve 
dış turizmi kalkındıracak, döviz girdisi sağlayacak, size ikinci bir ekonomik girdi sağlayacak insan
ların ya da kuruluşların almasına olanak sağlayınız. Eğer bu tesisleri, kentlerde yaşayan rant vur
guncularına kaptırırsanız, bu sosyal tesislerin satılması hiçbir işe yaramaz ve hiçbir şekilde bir fay
da sağlamaz. Onun için, bu konuda bir öncelik sağlayınız. 

Biz her şeyi biliyor değiliz, kâhin değiliz; ama, Üst Kurul konusunda söylediğimiz şeyler çık
tı, neredeyse Hükümet dahi sallantı geçiriyor. Benim dediğimi yapsaydınız, şimdi Hükümet daha 
istikrarlı olacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, bizim bir atasözümüz vardır, "Ev alma komşu al" derler, buna da kulak 
verin. Sen onu satarken, oradaki komşum iyi olmayacaksa ben oradan ev almam, sen istediğin ka
dar değerinin altındaki bir fiyatla versen de, benim ölçüme göre, bazı komşular iyi değilse, ben 
onun değerini vermem, bir de bunu düşünün... 

Bu tür yasaları aceleye getiriyorsunuz, bir sıkıntıya giriyorsunuz ve "Bunu satalım, bu ekono
mik açmazı çözelim; oradan alalım, buraya getirelim" diyorsunuz; ama, çözüm böyle olmaz. Bu
nunla ilgili, İktidar partileri olarak, kendi içinizde, sorunları çözecek bir kriz masası veya ekono
miden anlayan, hukuktan anlayan kişilerden oluşan bir masa kurun, ileriye dönük olarak çözüm 
önerilerinizi verin, uzun bir araştırma yapın ve ondan sonra da komisyonlardan geçsin, böylece, ek
sik bir şekilde buraya gelmesin, bizim de bu eksiklikleri burada dile getirmemize meydan verilme
sin. 

Değerli arkadaşlarım, lojmanların satılmasıyla ilgili bir hususu daha sunmak istiyorum : Bazı 
meslekler vardır, bunların değeri parayla ölçülmez. O mesleklerden birinin içinden gelmiş bir mil
letvekili arkadaşınız olarak ifade ediyorum; siz bana ayda yüz milyon lira da verseniz, ben gitti
ğimde, eğer benim çocuğumun, ailemin güvenliği sağlanamıyorsa, devlet olarak onların güvenliği 
sağlanamıyorsa o da benim yüzümden, benim görevimden dolayı tehdit ediliyorsa veyahut da terö
rist gruplar tarafından birtakım saldırılara uğrayacaksa, ben oraya gitmem. Burada İçişinin tek te
sellisi, güvenliğini sağlayan lojman oluyor. 

O nedenle, ben, görev ayırımı yapmadan, parayla ölçülemeyecek değerdeki bu meslekler için 
bu konunun önemli olduğuna inanıyorum. Bu meslekleri siz benden daha iyi biliyorsunuz. Onları, 
bu meslekte tutan budur. Onun için, lojmanlar özendiricidir, memurları özendiricidir. Eğer bu 
özendiriciliği kaldırırsanız, memurların becerikli, bilgili, birikimli, deneyimli olanları gelmeyecek
lerdir. Bu, kamuda çalışmayı cezbetmeyecektir. Bunları cazip hale getiren faktörlerden bir tanesi 
de lojmanlardır. Bu konutlar üzerinde lütfen durmanızı istiyorum. Sosyal tesisler için bir şey demi
yorum. 

Vaktinizi aldım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiş

tir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Bakanlar Kurulunun Yetkileri 
MADDE 9. - Bakanlar Kurulu; 
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a) Bu Kanun kapsamı dışında kalacak kamu.konutlarına ve sosyal tesislere, ' 
b) Bu Kanun kapsamındaki konutlar ile sosyal tesislerin satış bedelinin 18 ayı geçmemek üze

re taksitle ödenmesine ve taksit şartlarına, • ; 
c) Emekliliğini talep etmek kaydı ile, konutun 9.11.1983 tarih ve 2946 sayılı Kanuna tabi ku

ruluşlarda çalışan personel tarafından satınalınması durumunda emekli ikramiyesi veya kıdem taz
minatı ile 11.11.1986 tarih ve 3320 sayılı Kanuna göre yapılan konut edindirme yardımının ve 
9.3.1988 tarih ve 3417 sayılı Kanuna göre yapılan kesintilerin ve nemalarının satış bedelinden 
mahsubuna, 

d) Özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadî teşebbüslerinin konut ve sosyal tesislerini bu 
Kanun kapsamı dışına çıkarmaya, 

e) Bu Kanun kapsamındaki konutların satışını yapmak üzere Türkiye Emlak Bankasına veya 
başka bir kuruluşa yetki vermeye, 

f) İhaleye, 
g) Bu Kanunun uygulaması ile ilgili hususlara 
ilişkin esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki metnin 9 uncu maddeye (f) fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Mehmet Keçeciler Vehbi Dinçerler Selçuk Maruflu 

Konya Ankara İstanbul 
Emin Kul Faruk Saydam 
İstanbul Manisa 

"Halen konutta oturanlara ve oturma hakkı bulunanlara öncelik ve kolaylık sağlanmasına" . 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 
Kamu konutlarıyla sosyal tesislerin satışı hakkında kanun tasarısının 9 uncu maddesinin (a) 

fıkrasının çıkarılmasını teklif ediyoruz. 
Esat Bütün • Ökkeş Şendiller Recep Kırış 

Kahramanmaraş Kahramanmaraş Kahramanmaraş 
Ercüment Konukman Saffet Topaktaş 

İstanbul Kahramanmaraş 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 641 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesinin (d) bendinin çıkarılma

sını arz ve teklif ederiz. 
Refik Arslan Emin Kul Hamdi Eriş 
Kastamonu İstanbul Ankara 

İsmail Sancak Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul İstanbul 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 uncu maddesinin (g) fıkrası olarak aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini, (g) fıkrasının da (h) fıkrası olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan . Hacı Filiz Ali Uzun 

Bursa Kırıkkale Zonguldak 
A. Şeref Erdem Cevat Ayhan Musa Demirci 

Burdur Sakarya Sivas 

Ali Oğuz Mehmet Cebi 
İstanbul Samsun 

"Özel kanunlarına göre satışında kısıtlama bulunan konut ve sosyal tesislerin kira veya mülki
yetinin gayri aynî hak tesisi yoluyla işletilmesine" 

Gerekçe : 

Çeşitli kanunlara göre zemininin veya binayla birlikte mülkiyetinin el değiştirmesinde sakın
ca bulunan yerlerde kalan konut ve sosyal tesislerin kira ya da mülkiyetinin gayri aynî hak yoluy
la işletilmesine ilişkin esas ve usulleri belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi 
amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyup, oylatacağım. 
Birinci.önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kamu konutları ile sosyal tesislerin satışı hakkında kanun tasarısının 9 uncu maddesinin (a) 
. fıkrasının çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

Esat Bütün 

Kahramanmaraş 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. . 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

Önerge sahibi olarak, Sayın Bütün?.. 

Buyurun efendim. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; fazla konuşmaya
cağım. 

Bu lojman meselesi -birtakım arkadaşlarımızın haklı olarak konuştukları gibi-sosyal bir 
amaçla, güvenlikle ilgili, gerikalmış yörelere birtakım hizmetlerin götürülmesiyle ilgili olarak dü
şünülmüştür. Bu olay daha sonra tamamen amacından saptırılmış, en lüks konutlarda, devletin üst 
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kademelerindeki insanların oturması şekline dönüştürülmüş ve sosyal tesisler de beş yıldızlı otel
ler ayarında dinlenme tesislerine, kamplara dönüştürülmüş. 

Aynı şekilde, burada da, Bakanlar Kurulu yetkili kılındığı anda, yarın, bir taraftan bakan, ken
di bakanlık mensuplarını korumak için buna sahip çıkacak, "bunları dışarıda tutalım" diyecek; di
ğer taraftan, devlet kadroları özellikle çeşitli şekillerde siyasal iktidarlara bağlı hale getirildiği için, 
il başkanları, ilçe başkanları gelecek "bizim bölgedeki konutu sattırmam, hizmet gelmiyor" gibi 
baskılarda bulunacak, o oradan çekecek, bu buradan çekecek, yine kabak -bana göre- sahipsizlerin 
başına patlayacak. Dolayısıyla, bu fıkra maddeden çıkarılırsa Bakanlar Kurulu rahatlar, çünkü, bu 
şekilde olaylarla karşı karşıya kalmaz, muhataplarla karşı karşıya kalmaz. 

Yine, burada birtakım arkadaşlarımızın da konuştukları gibi, bürokratlar birtakım şeyleri so
kuşturmakta gayet ustalar; yine, alttan girecekler, üstten girecekler, Bakanlar Kurulunu veya birta
kım yerleri ikna edecekler; bu işte zararlı yine dar gelirli memurlar çıkacaklar. 

Güvenlik meselesiyle de ilgili olarak, arkadaşlarımız, konuştular. Bunu da o anlamda ortaya, 
koydular. Bana göre, aslında lojmanlar güvenliği sağlanan yerler değil, daha tehlikeli yerlerdir; 
çünkü, görüyoruz, Güneydoğu Anadolu'da teröristler nereye saldırıyorlar?.. Lojmana saldırıyorlar. 
Niye?.. Çünkü, hangisini öldürürsem, hepsi de devletin güvenlik güçleridir diye düşünüyorlar. 
Toplu halde olmak, aslında güvenliği sağlamak açısından doğru değil; oralar daha ziyade potansi
yel bir hedef haline getiriliyor ve eh çok karakollar bombalanıyor, lojmanlar bombalanıyor, devle
te ait konutlar bombalanıyor. Niye?.. Çünkü, herkes tarafından biliniyor... Dolayısıyla, güvenlik 
gerekçeleriyle düşünülmesi yanlış; ama, hizmet anlamında, oraya devlet memurunun gitmesi anla
mında, gerikalmış yörelere birtakım hizmetlerin ve görevlilerin gitmesi anlamında düşünülmesi 
doğrudur. 

Onun için, bu fıkranın güvenlik gerekçesiyle tutulması da yanlıştır; o nedenle (a) fıkrasının çı
karılmasını teklif ettik. Kabul görmesini ve ilginizi bekliyoruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. . 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiş

tir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 641 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesinin (d) bendinin çıkarılma

sını arz ve teklif ederiz. 
Refik Arslan 
Kastamonu 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiş

tir. 
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Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunan kanun tasarısının 9 uncu maddesine (g) fıkrası olarak aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini; (g) fıkrasının da (h) fıkrası olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

• Turhan Tayan 
Bursa 

ve arkadaşları 
"Özel kanunlara göre satışında kısıtlama bulunan konut ve sosyal tesislerin kira veya mülki

yetin gayri aynî hak tesisi yoluyla işletilmesine," 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunluğumuz 

olmadığından katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılıyor, Sayın Komisyon çoğunluğu olmadığı için ka

tılamıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına' 
Aşağıdaki metnin, 9 uncu maddeye (f) fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmesini 

arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

ve arkadaşları 
"Halen konutta oturanlara ve oturma hakkı bulunanlara öncelik ve kolaylık sağlanmasına" 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahibi?.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Dinçerler., 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli üyeler; bizim getirdiğimiz öner

ge, tasanmn ruhuna ve esprisine uygundur. Burada, Hükümete bazı konularda düzenleme yapma 
yetkisi verilmiş; onu tamamlayan bir önergedir. 

Bildiğimiz kadarıyla, bu tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunda, halen konutlar
da oturanlara, ihale bedeli üzerinden tercihen satış imkâm getirilmişti; fakat, sonradan, çeşitli ne
denlerle -bir kısım da, şüphesiz, makul sebeplerle- bu, ortadan kaldınlmış. Tabiî, Türkiye'de loj-
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manda oturmayan 1 milyondan fazla memur veya memur niteliğinde insan var; ama lojmanda otur
maya hak kazanan da -beş senesini, on senesini geçirmiş çeşitli memurları sayarsanız- yüzbinlerce 
insan var. 

Şimdi, öbür tarafta, bu tasarıda getirilen bir hükümle, bütün tahsisler iptal ediliyor. Yani, otu
ran memurun Damştaya veya idare mahkemesine gitme imkânı da yok. Öyle küçük memurlar var 
ki -yüzlerce, binlerce- şu veya bu sebeple lojmanda oturuyorlar; bunların, diyelim, muhtemelen beş 
sene veya üç sene daha oturma hakkı var; ama bunları altı ay sonra çıkaracaksınız... Kanunun em
ri çok sarihtir, tahsis iptal ediliyor; satılsa da, satılmasa da, bu konuttan çıkmak mecburiyetinde me
mur. 

Şimdi, bir taraftan, adil olalım diye, oturanlara hak tanımıyorsunuz -makuldür; çünkü lojman
da oturma hakkı geldiği halde, oturamayanlar var; oturup da, o lojmanda oturmanın imkânlarından 
yararlananlar var- ama, lojmanda oturanın önündeki hakkını elinden alıyorsunuz. Bu da, memurlar 
arasında çok büyük bir adaletsizlik doğurur ve büyük problemlere sebep olur. O bakımdan, Hükü
mete bir inisiyatif daha tanımak istiyoruz ve diyoruz ki, kira şeklinde mi olur, geciktirme şeklinde 
mi olur, mevcut kira imkânına başka birtakım ödeme kolaylıkları getirerek mi olur veya satışta ada
leti bozmayacak bir öncelik mi olur; yani, ihale oldu, satıldı, konutta oturma hakkı kazananlara ve
ya halen o konutta oturanlara, adaleti zedelemeyecek şekilde, oraya müdahil olup, hiç olmazsa, 
oturdukları konutları alma konusunda bir adım ileri bir fırsat mı verilir; onları burada tartışmak is
temiyoruz; ama, Hükümetin bunları düzenlemesi için bir fırsat çıksın istiyoruz ve Hükümetin yet
kileri arasına katılmak üzere, "öncelik tanınmasına ve kolaylık sağlanmasına dair düzenleme yap
ma yetkisi verilsin" diyoruz. " 

Hükümetin bu yetkiyi neden almak istemediğini anlamıyorum. Yetki alınırsa, illa kullanılacak 
demek değildir. Komisyonun niye itiraz ettiğini de hiç anlamıyorum. Zaten, bu maddede Hüküme
te verilen yetkilerle, kanunun hiçbir anlamı kalmamış... Yani, Hükümet, aslında şuradaki yetkileri 
öyle kullanabilir ki, kanunun her maddesine aykırı işler yapabilir; çünkü, "ihaleye müteallik düzen
lemeler yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir" deniyor. Canım, bunun hepsi ihale zaten(!) Müsaade 
edin, madem almışsınız her yetkiyi, bunu da alın. 

Evet, Hükümetten, sayın üyelerden -bu, zararlı bir şey değil; hem Hükümetin icraatına yar
dımcı olacak bir şey hem de oturanlara kolaylık getirecek bir çözümlemedir, bir düzenlemedir-
önergemizin kabulünü istirham ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Önergeyi oylarınıza... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz... 
BAŞKAN - Karar yetersayısının aranmasını istiyorsunuz... 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı buluna

mamıştır. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.11 

— m — — -
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 21.23 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İnccayan (Bolu), Ali Günaydın (Konya) 

© — — . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşiminin Altıncı Oturumunu açı
yorum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

29. - Kamu Konutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu ve 4 Arkadaşının Kamu Konutlarının Satılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Erzurum Milletve
kili İsmail Köse ve 14 Arkadaşının Kamu Kuruluşlarının Ana Amaç Dışı İşlevlerinin Özelleştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/680, 2/337, 2/638) (S. Sayı
sı : 641) (Devam) . 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 9 uncu maddesiyle ilgili, Sayın Keçeciler, ve arka

daşlarının önergesinin oylanması sırasında karâr yetersayısı aranmıştı; karar yetersayısı bulunama
dığı için birleşime ara vermiştim. 

Şimdi, önergeyi tekrar oylayacağım ve oylarken karar yetersayısını tekrar arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
9 uncu maddeyi, biraz önce kabul ettiğiniz önergeyle birlikte ve yapılan düzenlemeyle oyları

nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
Satıştan elde edilecek gelirlerin kullanılması 
MADDE 10. - Satıştan elde edilecek gelirler, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun Hazineye, 

Sosyal Sigortalar Kurumuna, Kamu Ortaklığı İdaresine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
borçlarının olması halinde öncelikle bu borçların ödenmesinde kullanılır. 

BAŞKAN - Sayın Ertekin, bu maddeyle ilgili mi söz istiyorsunuz? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu konutlarının sa

tışı hakkındaki kanun tasarısının görüşmelerinde, bu vakte kadar geldik. 
Görüşmekte olduğumuz 10 uncu madde, satıştan elde edilecek gelirlerin kullanılmasıyla ilgi

li. Çok güzel; benim de merakımı mucip olmuştu satıştan elde edilecek bu gelirlerin kullanılması... 
Ekonominin iflas ettiği, ta ocak ayından itibaren verilen gazete ilanlanyla, yapılan toplantılarla, 
Başbakanımız Sayın Çiller tarafından kamuoyuna duyuruldu ve bunun gerçeklerini de, bugünler
de, gayet acı şekilde yaşıyoruz. 
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İlgili kamu kurum ve kuruluşunun, Hazineye, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Kamu Ortaklığı 
İdaresine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına borçlarının olması halinde, satıştan elde edilen bu 
gelirden öncelikle bunlar kesilecek; arkasından, kalan para... Bunun da ne kadar olacağı bilinmi
yor; ki, benim basit hesaplarıma göre -300 bin konuttan satışa çıkarılacak olan konut belki 100-120 
bin civarında- her konut 500 milyon lira değerle satılsa -ki, 500 milyon lira bugünkü ortamda kü
çük bir rakam; ama, bu ekonomik kriz içerisinde acaba 500 milyon liraya bu daireleri alabilecek 
var mıdır, yok mudur; onu da bilemiyorum; belki, spekülatörlerin elinde oyuncak olacak bunlar- 50 
trilyon lira oluyor. 

Şöyle düşünüyorum: Batık bankalarda giden paralarla, devalüasyonlarla, zamlarla vatandaştan 
alınan paralarla ve önümüzdeki günlerde gelecek olan yeni paketlerle, yeni zamlarla alınacak olan 
paralarla, ekonomide açılan deliğin kapanması zaten mümkün değil. Herhalde, bu kamu konutları
nın satışından elde edilecek gelir de, bu yamanın birazcık daha ufaltılması için kullanılacak. 

Değerli milletvekilleri, böyle gitmekle bir yere varken mümkün değil. Müflis tüccar hesabı... 
sata sata bir yere varmak mümkün değil. 

Tabiî, esasında, genelinde kanunun çıkmasından tarafayız; ama, şu ekonomik kriz içerisinde, 
kanun çıktığı zaman, ülkeye ne getirir, ne götürür; düşünmek lazım, 

Bir de, bunun bir sosyal boyutu var. Bu konutlar, zamanında, memurlarımızın, işçilerimizin, 
ekonomik sıkıntı içerisinde olan bu insanların, belli bir imkâna kavuşmaları, onların daha iyi ko
nutlarda yaşamaları amacıyla, belki de onlara ekonomik katkıda bulunulsun hesabıyla ve onların 
daha iyi görev yapabilmeleri düşüncesiyle yapılmış ve bu konutların yapımı, belli bir düzeyde ar
tarak gelmiş. Bugün, bu konutların tamamı satıldıktan sonra, gerçekten sosyal adaletsizliğe sebep 
olan -birkısım memur, işçi konutlarda oturuyor, bir kısmı oturmuyor; bu doğru- bu durumun orta
dan kalkacağı malum. Peki, bu konutlarda bugüne kadar oturamamış ve bundan sonra da oturama-
yacak olan memur ve işçilerin sosyal haklarında bir yenilik düşünülüyor mu?.. 

Biliyorsunuz, bir kira bedeli konusu var. Eğer, gerçekten sosyal adaleti, eşitliği temin etmek 
istiyorsanız, memur ve işçiye, konutlarda oturamamaları karşılığı belli bir kira bedeli; "eğitim te
sisleri" dediğimiz o sosyal tesislerden, kamplardan -eşitliğin sağlanabilmesi için- faydalanamayan 
kamuda çalışan her işçiye, memura belirli bir tatil ücreti vermeyi düşünüyor musunuz? Yani, ko
nutların satışından elde edilecek bu paralar, ilgili kuruluşların belediyelere veya diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına olan borçları mahsup edilip, geriye kalan para da bütçeye aktarılarak devletin büt
çe açıklarını kapatmak için mi kullanılacak; yoksa, işçi ve memurun, kötüleşmiş olan bu durumun 
hiç olmazsa birazcık daha iyileştirilmesi için mi kullanacak merak ediyorum; çünkü, burada bir 
açıklık yok. Öncelikle, satıştan elde edilecek gelirlerin nerelere sarf edileceği gösterilmiş; arkasın
dan, kalan paranın nerelere gideceği, ne yapılacağı belli değil. 

Çok acı günler yaşadık, çok acı tecrübeler edindik. Gerçekten ekonomide büyük sıkıntı var, 
bunu hep beraber kabulleniyoruz; ama, alınan tedbirlerin somut neticelerini görmek mümkün de
ğil. Her alınan tedbirin arkasından, sanki, ekonomide bir alabora devri yaşıyoruz; insanlarımız ar
tık ne yapacağını şaşırmış durumda O bakımdan, ben, satıştan elde edilecek gelirlerin, öncelikle, 
memur ve işçinin bozulan durumunun birazcık daha iyileştirilmesi hususunda kullanılmasını isti
yorum; bunu Hükümetten rica ediyoruz. Artık, insanlarımızın, vatandaşlarımızın ve bilhassa sabit 
gelirlilerin tahammülü kalmamıştır. O bakımdan, bu gelirlerin, öncelikle bu doğrultuda kullanıl
masından yanayız. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyor, kanunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. ' 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
Maddeyle ilgili bir önerge var; okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görülüşmekte olan 641 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesine aşağıda yer verilen 

cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederim. , 
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Refik Arslan Rauf Ertekin Faruk Saydam 
Kastamonu Kütahya Manisa 

Emin Kul Mahmut Orhon 
İstanbul Yozgat 

Madde 10. - İlave cümle: "Artan gelirler, kanunun kapsadığı konutlarda oturma hakkıyla ilgi
li bulunan tüm personele ücret artışı veya kira yardımı ödemesi olarak verilmek üzere yapılacak dü
zenlemede kaynak olarak kullanılır." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 

EMİN KUL (İstanbul) - Söz istiyorum: 
BAŞKAN - Sayın Kul, buyurun. 
EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanun tasarısının hemen hemen tümü üzerinde mutabık 
olmadığımı, daha önce yaptığım konuşmada arz etmiştim. 

Yeterli konut üretimi ülkemizde mevcut olmadığından, bölgelerarası dengesizlik, yöreler ara
sı dengesizlik korkunç boyutlarda hâlâ sürdüğünden ve kamu çalışanları yeterli ücret almadığın
dan, bir kısım sosyal tesislerin, eğitim tesislerinin, hatta konutların satılması ejbette mümkündür; 
ama, bunun ayırımının Meclis tarafından yapılmasının, tespit edilmesinin zorunluluk olduğu kana-
atindeydim ve Bakanlar Kuruluna böyle bir yetkinin verilmesiyle hukuk anlayışımıza göre, kanun 
koyucu olarak Yüce Meclisin bir kenara itilmesine, yani hukuk devletinden, kanun devletine, ora
dan kararnameler devletine doğru yol aldığımıza işaret etmiştim. 

Nitekim, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu tür gayrimenkullerinin bu kanun tasarısıyla hiç il
gili olmaması nedeniyle bu tarifin dışında bırakılması için verdiğim önerge de maalesef reddedil
di. Sayın Maliye Bakanımız, devletin her kademesinde görev yapmış, çok seçkin ve dürüstlüğü tar
tışmasız, çok takdir ettiğimiz bir bakandır ve zamanında, Sosyal Sigortalar Kurumunun Genel Mü
dürlüğünü de yapmıştır; bu gayrimenkullerin kime ait olduğunu benden çok daha iyi bilmektedir. 
Buna rağmen, Yüce Meclis, bu önergemizi reddetti. Böylece, başka açık kapılar kalıyor hukuku iş
letmek bakımından; ama, Anayasa Mahkemesi de, neredeyse bidayet mahkemesine döndü başvu-
rula vurula!.. 

Şimdi 10 uncu maddede, bu satıştan elde edilen gelirlerin nasıl kullanılacağına dair bir hüküm 
düzenlenmiş; isabetli bir düzenleme; ama, eksik bir düzenleme olduğu kanaatindeyiz. 

Az gelirli, düşük gelirli, sabit gelirli memurlarımızı, kamu çalışanlarını mülk sahiplerinin in
safına terk eden bir kanun tasansını Meclisten geçiriyoruz. Tabiî bu konuda Bakanlar Kurulunun 
takdiri nasıl olacak, bilemiyoruz. Maaşı, tamamını kiraya verse dahi yetmeyecek seviyede olan ka
mu çalışanlarını, böylece, bir insafa ve takdire terk ediyoruz. 

Buradan elde edilecek gelirlerin nasıl kullanılacağına dair olan 10 uncu maddede yapılan dü
zenlemenin eksik olduğu kanaatindeyim. Buradan elde edilecek gelirler, herhalde sadece açıkları 
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kapama yolunda kullanılmamalıdır. Bu konutların ve bazı tesislerin satılması suretiyle elde edile
cek olan gelirler, zaten devletin sırtındaki yükü oldukça önemli ölçüde azaltacaktır, ama, elde edi
len gelirler, hiç olmazsa mahalline masruf olmalıdır. 

Ne yapılmalıdır: Kamu çalışanlarının aylık ücretleri, tazminatları, buradan elde edilecek gelir
lerle artırılmalı veyahut da kendilerine kira yardımı yapılmalıdır; önergemiz bunu istihdaf ediyor; 
yani, bu gelirlerin nasıl harcanacağına dair yapılan düzenlemeye bir ek getiriyor. Öncelik borçlara 
tanınmış; ama, önergemiz, bu öncelikten sonra kalan toplam tutarın, kamu konutlarından faydalan
ma hakkı olan tüm personelin aylık ücretlerinin ve tazminatlarının artırılması veya kendilerine ki
ra yardımı yapılmasıyla ilgiİi olarak bir yıl içinde yapılacak bir düzenlemeye kaynak teşkil etmek 
üzere bir fonda toplanmasını öngören bir önergedir. Bu önergeyi takdirlerinize arz ediyor, saygılar 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmadı. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler;.. Önerge kabul edil
memiştir. 

10 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 10 uncu maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 10 
uncu madde kabul edilmiştir. ' 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

Kat mülkiyetine geçiş ve ifraz işlemleri 
MADDE 11. - Bu Kanun kapsamına giren konutlarla ilgili olarak kat mülkiyetinin kurulma

mış veya gerekli ifrazların yapılmamış olması halinde, kat mülkiyetine geçiş ve ifraz işlemleri, il
gili kamu kurum ve kuruluşunun talebi tarihinden itibaren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
üç ay içinde sonuçlandırılır. İfraz ve imar planı tadil işlemleri, belediye veya valiliklerce ilgili ida
renin talebini müteakiben üç ay içinde sonuçlandırılır. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz talebi?.. Yok. 
Önergede yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Kredi Sağlama 
MADDE 12. - Satışı yapılacak kamu konutlarının kamuda çalışanlara satılması haline ilişkin 

olarak kamu bankaları ve konut sektörünü kredilendirmekle görevlendirilmiş kamu kuruluşları ko
nutların yapım yılına bakılmaksızın konut satın alanlara kredi verilmesi konusunda gerekli düzen
lemeleri yaparlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı efendim?.. 

Buyurun Sayın Eler, 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; madde üzerinde şöyle 

bir önerim olacak: Ankara'da, Başbakanlığa ve birçok bakanlığa bağlı ek binalar olduğunu görü
yoruz. Bu binaların, herhalde Başbakanlığın ve bakanlıkların binaları yeterli olmadığı için ek hiz-
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met binası olarak kullanma amacıyla kiralanmış olduklarını tahmin ediyorum. Devlet, Ankara'nın 
ortasında, Kızılay gibi bir yerde, bakanlıklarca ek hizmet binası olarak kullanılan bu binalara çok 
büyük miktarda kira ödemekte olduğundan, çok büyük kaynak ayırmak zorunda kalmaktadır. Ba
kanlıkların iskânı için yeterli binaları olmadığı gerekçesiyle tutulan bu kiralık binalara para ödenir
ken bir savurganlık oluyor; çünkü, aynı bakanlığın, aynı kamu kuruluşunun, o binalara yakın bir 
başka yerde lojmanları vardır, konutları vardır; örneğin, Saraçoğlu Mahallesindeki veya başka yer
lerdeki lojmanlar. Onları da siz şimdi satışa çıkaracaksınız; gideceksiniz, Yenişehir'de, Başbakan
lık ek binası veya şu bakanlığın ek hizmet binası diye -bilemiyorum kira durumları nedir; ama, tah
min ediyorum ki, çok yüksektir- tuttuğunuz binalara yüksek bir kira ödeyeceksiniz; bunlar da bir 
giderdir. 

Bu Hükümetin bir şeyi var, gideri hemen çabucak düşüreyim diyor. Peki, senin harcamalarını 
da kısıtlamam veya bunu gözetmen de bir tasarruf olmaz mı? 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTGAN (Adana) - Olacak olacak. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Olacak; ama, benim dediğimi anlamıyorsun değerli arka
daşım. Kızılay'da kiraladığın o ek binalar var ya, Ahmet'in veya Mehmet'in siyasî yakınlığı dola
yısıyla kiralanan o binalar var ya, onlardan çık; o bakanlıklar, onları, bir kere, boşaltsınlar; onlara, 
sen, rayicin üzerinde bir kira veriyorsun. Ankara'nın göbeğinde bakanlık binası olmaz. Avrupa'ya 
gidiyor görüyoruz, bütün bakanlıkların hizmet binaları şehrin dışında; şimdi sizin yaptığınız gibi, 
siz de oraya doğru açılıyorsunuz. Oradaki konutlara geçmelisiniz; oraya geçerseniz daha kârlı olur
sunuz, bir taşla iki kuş vurursunuz. Biz muhalefet olarak böyle bir öneri yapıyoruz. 

Bugün beni çok iyi dinlediniz, hepinize teşekkür ediyorum ve bu önerimi uygulayacağınızı 
zannediyorum. Geçen sefer üst kurul seçimleri konusunda beni dinlemediniz; bana iki ödünç mil
letvekili vermeye kalktınız, kendiniz üst kurula iki milletvekili -ödünç de olsa- sokamadınız!.. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Sayın Keçeciler, buyurun efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

tasarının 12 nci maddesinde, satışı yapılacak kamu konutları şayet kamu görevlilerine satılır ise, 
onlara, kamu kuruluşları ve kamu bankalarınca kredi verilir, hükmü yer almaktadır. Aslında, bu 12 
nci maddeye bakılırsa, sanki, kanun vazıı olarak, kanunu talep eden Hükümet olarak, lojmanları ve
ya bu sosyal tesisleri kamuda çalışanlara satmaya öncelik vereceğiz veya onların işini kolaylaştıra
cağız gibi bir mana çıkmaktadır; fakat, burada Hükümetin aydınlatması gereken, özellikle sorum
lu bakanın aydınlatması gereken birtakım sualler vardır; çünkü, maalesef, günümüzde banka kre
dileriyle ilgili çok olumsuz tatbikatlar vardır. 

Konut kredisi alanlara dövize endeksli konut kredisi veren kamu bankaları vardır ve dövize 
endeksli olarak verilen bu konut kredisini alan vatandaşlar, fevkalade müşkül durumlara düşmüş
lerdir; şu anda, aldıklarına bin pişmandırlar; ödeyememe durumuyla karşı karşıyadırlar; evlerini ve
riyorlar, iade etmek istiyorlar; ondan da kurtulamıyorlar; tam bir, "hırsız tuttum" misali, "bırak git
sin, gitmiyor; al gel, gelmiyor" misali; son derece kritik bir durumla devlet bankalarından kredi 
alan vatandaşlar sıkıntı içerisindeler. 

Belki, Emlak Bankasıyla ilgili işlemler, yüzde 200'Iük faizlerle düzeltildi ve yılbaşındaki en
dekslere, daha doğrusu döviz kurlarına oturtuldu diyebilirsiniz; ama, özel bankalarla ilgili işlem ay
nen devam ediyor. 
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Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurlarına siz ne kadar kredi vereceksiniz, bu
nun faizi ne olacak? Eğer bugün uygulanan faiz sistemlerine göre kredi verecekseniz, bunu buraya 
yazmanıza hiç gerek yok; çünkü, bugün uygulanan faiz sistemine göre vereceğiniz krediyi alabile
cek devlet memuru, maalesef bu memlekette kalmamıştır efendim; sizin vereceğiniz krediyle de, 
satacağınız bu lojmanları veya sosyal tesisleri alacak kamu görevlisi hiç yoktur, alabilme imkânla
rına sahip değillerdir, birtakım üst düzey yöneticileri hariç; ama, "devlet memuru" derken, biz, bü
yük çoğunluğu kastediyoruz; ayrıca, gerçek manada eve ihtiyacı olan, hakikaten bir evi bulunma
yan, tek bir maaşa bakan, çoluk çocuğunu okutmakta bile zorlanan ve maalesef ikinci yarı yıl me
mur zammını alacağını veya almayacağını şu anda bilemeyen devlet memurlarını kastediyoruz. Bu 
memurlara kredi verseniz de, bu lojmanları alma imkânına sahip değildirler. 

Aslında, buraya yazdığınız bu madde, göstermelik bir maddedir; yani, devlet memuruna kre
di vererek onu ev sahibi yapacağız diye, meydanlarda böyle birtakım güzel söz söylemeye yarayan 
bir madde olabilir; ama, gerçekle hiç alakası yoktur. Siz, eğer bugünkü rayiçler üzerinden kredi 
verirseniz, bu kredinin altından kalkabilecek devlet memuru kalmamıştır. Devlet memuru büyük 
ölçüde sıkıntıya girmiştir, büyük ölçüde problemlerle karşı karşıyadır. 

Verdiğimiz önergeyi de reddettiniz. "Buradan sağlanan geliri, olduğu gibi Hazineye alacağız" 
diyorsunuz. Devlet memuruna bir kira yardımı, bir sosyal yardım yapacağız diye bir vaadiniz de 
yok. 'İdarelerin borçlarına mahsup edip keseceğiz" diyorsunuz. Devlet memurunun durumunda bir 
iyileştirme de yapmayacaksınız, bugünkü maaşıyla devlet memuru bu lojmanları alacak, bu sosyal 
tesisleri alacak ve o sosyal tesislerde dinlenme imkânına kavuşacak (!) Bunlar hayaldir, fevkalade 
zor şeylerdir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edin efendim. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla)-Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, bunlar, olması mümkün olmayan şeylerdir. 
Sözlerimi Nedim'in şöyle bir mısrasıyla bitirmek istiyorum; Nedim, sevgilisini tarif eder eder 

eder, fakat öyle şeyler söyler ki, neticede kendisi şöyle der; 
"Anlaşıldı, Nedim'a yoğimiş vasfettiğin güzel bu şehr içre 

Bir peri suret görünmüş, bir hayal olmuş sana." 
Sizin buraya getirdiğniz maddeye göre, memur lojmanlarını alacak devlet memuru Türkiye'de 

kalmamıştır. O bizim bildiğimiz anlı şanlı devlet memuru tarihe karışmıştır efendim. Siz bunlara 
kredi de verseniz, onlara destek de olsanız, bu lojmanları alma imkânına, sosyal tesisleri alma im
kânına memurlar sahip değildir. Zabıtlara geçsin diye bunları arz ettim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Başkanım, 

Sayın Milletvekilleri; Sayın Keçeciler'in aydınlanması bakımından bir kaç kelime söylemek istiyo
rum. Bu madde, bir tek yenilik getiriyor: Kredi veren kuruluşlarca, yeni konutlara kredi veriliyor -
bir yaşında gibi- biz burada sadece "yapım yılına bakılmaksızın" şeklinde yeni bir düzenleme ya
pıyoruz; alabilen alır, alamayan alamaz; ama, biz yaş meselesini halletmek için bu maddeyi vaz et
tik. 
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Arz ediyorum. 

BAŞKAN - Zabıtlara geçti efendim; teşekkür ederim. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci maddesinde bulunan "Kamuda çalışanlar" ifade

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

"9.11.1993 tarih ve 2946 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardaki mevcut personele." 

Mehmet Keçeciler Avni Akyol Mahmut Orhon 
Konya Bolu Yozgat 

Vehbi Dinçerler Hüseyin Aksoy 
Ankara Eskişehir 

BAŞKAN - Sayın Komisyon? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Prensip olarak 
evet; çoğunluğumuz yok, katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMEr ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamıyor, fakat prensipte uyuyor; 
Sayın hükümet önergeye katıldığını ifade ediyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Başkanım, 
bir düzeltme yapabilir miyiz? 

BAŞKAN - Buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Burada, "haline 
ilişkin olarak" kelimelerinin kaldırılarak, "halinde" ve "bakılmaksızın" kelimesinin "bakmaksızın" 
olarak tashih suretiyle oylanmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN - Birinci satırdaki, "haline ilişkin..." 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - "haline ilişkin 

olarak" kalkıyor... 

BAŞKAN - Üçünü birden mi kaldırıyorsunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Evet, "satılması 

halinde kamu bankaları" diye devam ediyor. 
BAŞKAN - Başka?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Bir de, "bakıl
maksızın" kelimesi "bakmaksızın" olarak... 

BAŞKAN - Şimdi, kabul edilen önergenin sahiplerine, bir kere, soruyorum: 
Bu yapılan değişiklik, önergenizle bağdaşıyor mu? 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Bağdaşıyor. 
BAŞKAN - Şimdi, maddenin bu değişikliklerini tekrar okuyorum: "Satışı yapılacak kamu ko

nutlarının kamuda çalışanlara satılması halinde..." 
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Tabiî, sizin önergenizdeki o değişiklik de yapıldı. 
Sondan bir önceki satırda da, "... kamu kuruluşları konutların yapım yılına bakmaksızın.." 
Doğru mu efendim? ' 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - "Bakmaksızın" 

ifadesi daha uygun. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Genel kurulun bir itirazı mı var? 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Metindeki "bakılmaksızın" ifadesi daha uygun. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, Genel Kurulda, "bakılmaksızın" kelimesinin kalması arzusu 
var. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, yukarı
daki cümleye uymuyor, "kredilendirmekle görevlendirilmiş kamu kuruluşları" ifadesinden sonra, 
"bakılmaksızın" olmuyor, "bakmaksızın" olacak. 

BAŞKAN - Sanıyorum, Sayın Komisyon, ilgili bürokratlarla görüşerek bu karara vardılar ve 
kanun yazılması tekniği açısından bunun daha doğru olacağını ifade ediyorlar. 

Sayın milletvekilleri, 12 nci maddeyi, kabul ettiğiniz önerge istikametinde ve Komisyonun 
teklif ettiği bu değişikliklerle birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci 
madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

Geçici Teminat 

MADDE 13. - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan taşınmaz mal satışları ile bu 
Kanun hükümlerine göre yapılacak satış ihalesine katılacaklardan tahmin edilen bedelin % 15'ine 
kadar geçici teminat alınır. Kamuda çalışanlardan satış ihalesine katılacak olanlar için bu teminat 
tahmin edilen bedelin % 5'ine kadar uygulanır. • 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz talebi?.. Yok. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Var Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Eler, sizden rica etsem, konuşacağınız maddelerle ilgili söz taleplerinizi, bir 
tezkere halinde, Başkanlığa bildirmek zahmetinde bulunur musunuz efendim.. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Neden?.. 

BAŞKAN - Hakkınızı gasp etmemek bakımından söylüyorum. 

Buyurun, size söz veriyorum. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Böyle bir usul yok efendim. 
BAŞKAN - Var efendim; gayet tabiî, usulümüz o. Buyurun, ben size söz veriyorum; bundan 

sonra vermeyeceğim. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - İsterseniz konuşmayayım. 

BAŞKAN - Hayır efendim, söz veriyorum; ne münasebet; ben sizin hakkınızı korumaya gay
ret ediyorum; çünkü, ben anonsu bitirdikten sonra, "var" diyorsunuz. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok özür dilerim; an
cak, saçak altında oturduğumuz için, devamlı olarak bu platforma bakıldığından, ikazlarımız son
radan görülüyor; Sayın Başkandan özür dilerim. 
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BAŞKAN - Efendim özür dilemeyin. Ben sizin hakkınızı korumaya gayret ediyorum; her ta
rafa bakıyorum; saçak altında oturmanız, bir mani teşkil etmiyor. 

HASAN BASRÎ ELER (Devamla) - Efendim, genelde öyle oluyor, şahsınızla ilgili değil, bü
tün başkanlarımızda öyle oluyor; onun için, elimizi hızla kaldırıyoruz, sesle de ikaz ediyoruz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Benim bildirmek istediğim konu şu: Bu madde metninde, dikkat ederseniz, "Kamuda çalışan
lardan satış ihalesine katılacak olanlar için bu teminat tahmin edilen bedelin yüzde 5'ine kadar uy
gulanır" diye bir ilave var. Memurlara bir kolaylık sağlansın, tüm kamu çalışanları bunları almak 
için özendirilsin diye, böyle teşvik edici bir ifade var. Bu, çok güzel bir şey, Zaten, tüm kamu ça
lışanlarının hayalinde olan şey, ileride bir konut sahibi olmaktır; bunu arzu ederler, bütün beklen
tileri budur. Eğer bu güvence sağlanırsa, memurların başka bir isteği kalmayacaktır. 

Şimdi, ben şunu öneriyorum: Siz çabuk kaynak bulmak istiyorsanız, hem politikanız gereği 
hem de memuru daha önce emekliliğe özendirmek, teşvik etmek, yaş haddini beklememesini sağ
lamak için ve de emekli olunca alacağı toplu paradan defaten bu konut bedelini almak kaydıyla 
ona bir kolaylık getirecek şekilde bir ilave yapılmasının daha yararlı olacağını umuyorum. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) Başka çare var mı Hasan? 
BAŞKAN - İdare Amiri Sayın Gürsoy, lütfen... 
Devam edin Sayın Eler. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Bunun için vaktinizi aldım. Kamu çalışanlarının alacak

ları emekli ikramiyelerinin tümünü konut bedeli olarak ödemeleri durumunda onlara bir öncelik ve
ya buna benzer bir kolaylık sağlarsanız, bunun daha yararlı olacağını umuyorum. Aynı zamanda, 
kamu harcamalarında, yani Emekli Sandığına devletin ayıracağı parada da tasarruf etmiş olursu
nuz. Bu teklif için vaktinizi aldım. 

Sayın Başkana da teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

Tahliye 
MADDE 14. - Satışı yapılan kamu konutlarında oturanlar ile sosyal tesisleri kullananlar, sa

tış tarihinden itibaren altı ay içinde konutu boşaltmak zorundadır. Bu süre içinde boşaltılmadığı 
takdirde 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 8 inci maddesine göre konutun tahliyesi sağlanır. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz talebi var mı efendim? Yok. 
Madde üzerinde önerge de bulunmamaktadır. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Satış Çalışmalarına Başlama ve Sonuçlandırma 
MADDE 15. - Kamu konutlarının ve sosyal tesislerin satış çalışmalarına Kanunun yürürlük 

tarihinden itibaren derhal başlanır. Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendine göre belirlemenin 
yapıldığı tarihi takip eden bir yıl içinde satış işlemleri sonuçlandırılır. 
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BAŞKAN-Maddeyle ilgili söz talebi?.. Yok. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yetersayısı istiyorsunuz. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiş

tir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son hükümler 

Yeni Konut ve Sosyal Tesis Edinilmemesi 
MADDE 16. - Bu Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarınca hiç bir şekilde ye

ni konut ve sosyal tesis kiralanmaz, satın alınmaz ve/veya inşa edilmez. Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren, kamu personeline kiralama yolu ile tahsis edilen konutlara ilişkin olarak 
üçüncü kişilerle akdedilmiş kira sözleşmeleri sürelerinin bitiminde yenilenmez. Bu Kanun kapsa
mına giren kuruluşlar, mülkiyetlerinde; mülkiyetin gayri aynî hak tesisi veya tahsis suretiyle tasar
ruflarında bulunan konut ve sosyal tesisleri, kurumları ile ilgileri bulunan dernek, vakıf, koopera
tif gibi tüzel kişiliklere devredemezler, bedelsiz kullandıramazlar. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de bulunmamaktadır. 

16 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 1 'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. - Ankara İli, Çankaya İlçesi Namık Kemal Mahallesindeki kamu konut

larının satışında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 13've 15 inci mad
deleri hükümleri uygulanmaz. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Söz vereceğim efendim; bitirmedi daha kâtip; hep size bakıyorum, merak etme
yin efendim. 

Grupları adına söz talebi?.. 
ANAP Grubu adına, Sayın Keçeciler... 
Sayın Eler, bir dakikanızı rica edeceğim... Önce grupları adına yapılacak konuşmaları tamam

lamak zorundayız. 
Buyurun Sayın Keçeciler. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; bu geçici madde bir tuhaf kaleme alınmış, aslında, Hükümetin teklifinde yok, Komisyonda 
madde metnine girmiş ve özellikle bir semti tarif eden bir kanun maddesi halinde gelmiş. Burada 
diyor ki: "Ankara İli, Çankaya İlçesi, Namık Kemal Mahallesindeki kamu konutlarının satışında 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri hükümleri 
uygulanmaz." 

Devletin çeşitli idarelere ait 300 bin konutu var. Aslında, bu konutların içerisinde, aynı şekil
de, kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olanlar da vardır; bunlardan bazılarını ben biliyorum. Şimdi, 

- 1 7 4 -



T.B.M.M. B :103 12 . 5 .1994 0 : 6 

onları hiç nazarı itibara almadan buraya genel bir madde sevk etmek gerekirken, sadece bir tek ma
halleye ait, Namık Kemal Mahallesiyle alakalı özel bir kanun maddesi çıkarıyoruz. Bu, Meclisi
mizi büyük ölçüde sıkıntıya sokabilir, zedeleyebilir, şaibe altında bırakabilir. 

Diyoruz ki, biz bu konutları satacağız, ama önce üzerindeki "sit alanı" kaydını kaldıracağız ve 
satışı ondan sonra yapacağız; ama, "sit alanı" kaydı kalktıktan sonra yapılacak imar planı değişik
liğinde burası ne olacak, belli değil. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Önerge var. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - İyi ama; şimdi, sit alanı özelliğini kanunla kaldırmaya 
hakkımız var mı? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Var, var; Meclisin her şeye hakkı var. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, sit alanı 
özelliğini koyarken, mutlaka belli şeyler düşünmüştür; şehrin imar planı içerisinde bir denge kur
muştur, bunun bir mimarî dengesi vardır. Zaten şu anda Kızılaya -trafik olarak- girmekte büyük sı
kıntılar var, orada büyük bir yük var; o yükü daha da artıracak, orada yeni yapılaşmaya sebep ola
cak yönde imar planı tadilatları yapılır ve orası bir ticaret alanı haline dönüştürülürse, yeni sahibiy
le beraber kamunun da bunda menfaati olacak mı; olmayacak. 

Binaenaleyh, metnin tasarıdan çıkarılması için önerge vermiştik; ama, İktidar Grubuna men
sup arkadaşlarımız da bir önerge hazırladılar, bu madde düzeltiliyor; düzeltilmeye de muhtaç, bu 
haliyle geçemez; bu haliyle geçtiği takdirde, hepimiz şaibe altında kalırız. Zabıtlara geçirmek için 
bunu özellikle ifade ediyorum. 

Gayrimenkulu bağlayan sit meselesini ortadan kaldırıyorsunuz, satışı öyle yapıyorsunuz; ne 
olacağı belli değil. Yarın imar planı değiştirilip, orası tamamen ticarî alana çevrilebilir, gökdelen 
yapımına izin verilebilir; oraya sizin sattığınız lojman bedelinin bin katı değer kazandırılabilir ve 
bu ranttan da kamu istifade etmemiş olur. 

O halde, mademki değiştireceksiniz, sit alanı vasfını kaldıracaksınız, evvela bunun rantını ka
muya mal edelim. Bu lojmanları niye satıyoruz; parasız olduğumuz için satıyoruz, ekonomik sıkın
tıda olduğumuz için satıyoruz. Bunu evvela kendimiz alıp kamuya mal edelim, kamunun olsun ve 
ondan sonra satılsın. Zaten verilen önerge de bunu temin edecek niteliktedir. Önerge üzerinde söz 
almamak için, madde üzerindeki görüşmeler yapılırken görüşlerimi ifade ettim. 

Bir mahalle için özel hüküm koymamamız lazım. "Bu durumda olan bütün kamu konutlanna 
şöyle bir işlem yapılır" deyip o işlemi geliştirebilirdik. Başka yerlerde de sit alanında olan kamu 
konutları var; ben biliyorum, Konya'nın Meram'ı sit alanıdır ve orada belediyeye ait lojmanlar var
dır. Orası da sit alanıdır. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Burası Meclis, hüküm koyar. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - O sit alanındaki lojmanlara ait bir hüküm ihdas etmez

ken, Namık Kemal Mahallesi için özel hükümler ihdas etmek uygun değildir. Kanunlar genel olur, 
özel mahalleler için, özel şahıslar için kanun ihdası yanlış bir işlemdir; ama, hiç değilse, meydana 
gelecek rantın kamuya mal edilmesi açısından, verilen önerge uygundur. O önergenin kabulüyle 
mesele kısmen de olsa düzeltilmiş olacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın keçeciler. 
Buyurun Sayın Eler. 
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HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; yine önce
likle belirtiyorum, söz alışımı katiyetle engelleme olarak kabul etmeyiniz lütfen. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde, geçmişte bu Mecliste isim yapmış kendilerini rahmetle, şük
ranla andığımız birçok parlamenterlerin, bakanların oturduğu, bilebildiğim kadar, Şükrü Saraçoğ
lu'nun yapmış olduğu lojmanlarla ilgilidir. Değerli arkadaşımın biraz evvel söylediklerine aynen 
katılıyorum; bunun üzerinde önemle durmak gerekir. 

Ankara'nın merkezî semtlerinde, bu Hükümet ve geçmiş hükümetler zamanında Başbakanlık, 
bakanlık hizmet binası olarak birçok yerler kiralanmış ve tahmin ediyorum gerçek kira değerleri
nin üstünde buralara kira bedeli ödeniyor. Bunlar, ahbaplık, siyasî yakınlaşma, arkadaşlık, siyasî 
yandaşlık ilişkileri içerisinde kiralanmıştır. 

Saraçoğlu Lojmanlarını sit alanı kapsamından çıkaracaksınız, hiç olmazsa bu lojmanları alın 
çeşitli bakanlıkların hizmet binaları olarak kullanınız. Bu suretle bakanlıkları da bir araya toplamış 
olursunuz. Sayın Çevre Bakanımız nerede?.. Buna ilk önce onun karşı çıkması lazım. Bugünkü as
amızda insan sağlığının.temel faktörü çevre sağlığından geçmektedir; bunun üzerinde durmak la
zım. Ankara'nın yeşilliği ile övünüyoruz, orası bizim. Anıtkabir çevresi, yüksek konutlarla yapı-
laşmamış, çirkin bir görüntü vermeyen övünç duyduğumuz bir semttir. Orayı sit alanından çıkara
rak konut yapımına niçin açıyorsunuz?.. Oraya 20-30 katlı binalar yapılacak, oranın güzelliği gide
cek. Peki, Anıttepe'de beş kattan fazla yapılaşmaya niçin müsaade etmiyorsunuz, burada oturanla
rın kabahati ne? Çünkü, Anıtkabir ve çevresindeki o güzel görüntüyü bozmamak istiyorsunuz. Ay
nı şekilde, yarın Saraçoğlu Mahallesine on onbeş katlı binalar dikecekler, onlar sizin utanç abide
niz olacak İktidar!.. Size söylüyorum, utanç abideniz olacak, "bu İktidar, burayı bu şekilde yaptı" 
diye sizi sorumlu gösterecekler. Geliniz burayı bozmayınız. 

Mesela, Roma'daki binaların, bırakınız yıkılmasını, dışından bile kesenkes tadilata müsaade 
etmiyorlar; ancak, binaların içinde birtakım tadilata müsaade ediyorlar. Çocukluğumdan beri, üni
versite yıllarımdan beri Ankara Kızılay'da her gün binalar yıkılır, yapılır; dünyanın çimentosu, de
miri heba olur. Kat irtifaı verelim, yapılmasın; şehir artık açılsın, orası bir ofis merkezi olsun; Es
kişehir Yolu veya benzer yerlerde yapılaşma olsun. 

Apartman yıkılmasına devamlı olarak Olanak sağlarsanız, tabiî ki birikim olur, nüfus artışı 
olur, tabiî ki orada altyapı, elektrik, su, havagazı ve birçok şey yetmez; sorumluluk, kirlilik olur. 
Geliniz, burayı yıktırmayınız. Burası bizim sit alanımızın güzelliğidir. Niye böyle yapıyorsunuz?.. 

Daha önce de söyledim, büyük paralarla kiraladığınız yerlerden bakanlıkların bütün birimleri
ni çıkarın, oraya toplayın, toplu olarak karşınızda olsun. 

Sit alanı anlayışı Yüksek Anıtlar Kurulu Çevre Bakanlığı bilinci nerede? Bunlara nasıl hesap 
vereceksiniz? 

Ben şimdi sizlere arkadaşınız olarak bunları söylüyorum. Yarın öbür gün sizi ve partinizi me
sul gösterecekler ve Hükümetin ortağı olan Sosyal demokrat Halkçı Partili arkadaşlarımı mesul 
gösterecekler. Ben, bu konulan burada dile getirdiğimde, arkadaşlarımız, "Hasan Basri Eler çok 
konuşuyor" diyorlar, bu nedenle buraya gelirken çekinerek geliyorum. Lütfen, bu söylediklerimi 
bir öneri olarak kabul edin. Bunları yol yakınken düzeltin diye söylüyorum. 

Demin bir arkadaşım, "Bir maddeyle belirli bir yer için ayrıca bir hüküm konmaz" dedi, ben 
de aynen katılıyorum. Ne kadar önemliymiş ki, geçmişte orayı sit alanı olarak kabul etmişler. Şim
di, siz burayı niçin sit alanından çıkarıyorsunuz? Bunu yaparken ölçünüz nedir. Bundan bir gelir 
kaynağı elde etmek midir? Eğer öyle ise ben, size gelir kaynağı da gösterdim. Sizin Hükümetiniz-
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den çok önce orada Başbakanlık ek binası için bir bina tutulmuş; buna ne kadar kira ödüyorsunuz, 
söylesem dudağınız uçuklar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen tamamlayın. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, lütfen bunları yapın. 
bazı parlamenter arkadaşlarımız, "Ülkemizi ekonomik açmazdan kurtarmak için maaşımın yarısı
nı vereyim" şeklinde şov yapıyorlar; tamam, buna ben de katılıyorum ve bir maaşımı vermeye ra
zıyım; ama tek bir şartla, var mısınız; milletvekillerinden başlayarak, tüm siyasilerin, KİT'lerde yö
netim kurulu üyesi olan akrabaları, arkadaşları ve yakınları buralarda ya ayda bir defa toplantıya 
gidiyor ya hiç gitmiyor ve en az 20 milyondan 100 milyona kadar para alıyor, altında araba, harcı
rahı da cabası. Gelin bunların hepsini çıkaralım; işte size gelir kaynağı. O zaman var mısınız?.. 
Hodri meydan! Bu, hepsinden iyidir. Bunların altında arabalar, ayda bir kere toplantıya katılıyor, 
harcırah alıyorlar, bunlar size memur lojmanlarından bin kat daha fazla gelir getirir. İşte size gelir 
kaynağı. Ben, bir maaşımı vereceğim. KİT'lerdeki tüm yönetim kurulu üyelerini çıkarın; ama ba
na yönetim kurulu üyelerinin isimlerini tek tek vereceksiniz. O arpalıklardakiler -ayda bir defa top
lantıya katılıyor- bilmem kimin damadıymış, bilmem kimin oğluymuş. Kalkıp da gazetelere beya
nat verilmesin. Bana tavır lazım, somut adım lazım. Bu adımı atan kim olursa olsun, hangi parla
menter olursa olsun, karşısında saygıyla eğilip, kutlayacağım. 

Hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Maddeyle ilgili bir önerge var, okutup işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının Geçici madde Tin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Turhan Tayan Nevzat Ercan Şerif Ercan 

Bursa Sakarya Edirne 

Ali Uzun Ekrem Ceyhun Vehbi Dinçerler 
Zonguldak Balıkesir Ankara 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Ankara İli Çankaya İlçesi Namık Kemal Mahallesindeki kamu konutlarının 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre belirlenen sit kararı kaldırılmıştır. 

Anılan kamu konutlarının bulunduğu parsellerin her ölçekteki imar planlarını yapmaya, yap
tırmaya, mevcut imar planlarını değiştirmeye, yapılan veya değiştirilen imar planlarını tasdike ve 
kesinleştirmeye ve bu planlara göre ifraza Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Satış işlemleri, imar ve ifraz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip parseller üzerinden veya 
topluca yapılır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeyi dinleyebildiniz mi efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, çoğun
luğumuz olmadığı için kabul etmiyoruz. 
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BAŞKAN - Ben, katılıp katılmadığınızı sormadım, dinleyebildiniz mi diye sordum? Dinleye-
medinizse bir daha okutacağım. 

Sayın Başkan, siz dinleyebildinizse, size sorayım efendim. 
Katılıyor musunuz?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Eler bizi 
meşgul ettiği için dinleyemedik Sayın Başkan, özür dileriz. 

BAŞKAN-Tekrar okumamı ister misiniz efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Teşekkür ederiz. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Önergeyi anladık 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, çoğunluğu olmadığı için önergeye katılamadığını, Hükümet ise 
katıldığını ifade ediyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bir soru sorabilir miyim? Oyumuzu kullanacağız 
da... 

Türkiye'de mevcut mevzuata göre imar planlarının tasdiki ya belediyelere aittir ya da turizm 
alanlarında İmar İskân Bakanlığına aittir. Şimdi, imar planlarının Arsa Ofisi tarafından tasdik edil
diğine dair bir hüküm Türk mevzuatında var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Hükümetten mi soruyorsunuz, Sayın Komisyondan mı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Kim yetkili ise o cevap versin efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, Sayın Genc'in sorusuna cevap verecek misiniz 

efendim? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, burada özel bir düzenleme 

yapıyoruz. Özel düzenleme olduğu için ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kanun çı
karmaya yetkili olduğu için, konuyu Yüce Meclisin takdirine sunuyoruz; katılarak sunuyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, gördüğüm kadarıyla Türkiye'de imar planlarını 

tasdik yetkisi ya Bayındırlık ve İskân Bakanlığına aittir ya da belediyelere aittir, yani mevcut sis
tem böyle işliyor. Şimdi, Arsa Ofisine imar planlarını tasdik yetkisi verirseniz... 

BAŞKAN - Sayın Genç, itirazınızda temelde haklısınız; fakat, Sayın Hükümetin verdiği ce
vabı da takdirle karşılıyorum. "Şu anda özel bir düzenleme yapıyoruz ve yaptığımız düzenleme Yü
ce Meclisin çıkardığı kanundur" şeklinde kanaatlerini bildirdiler. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Arsa Ofisinin emrinde çalışanlarda imar planı ya
pacak nitelikte ne mimar var, ne de... 

BAŞKAN - Efendim, o bizi enterese etmiyor, şu anda Meclis kanun çıkarıyor. Sizin itirazınız 
da, Hükümetin verdiği cevap da zabıtlara geçti. 
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Çok teşekkür ederim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, bir konuyu arz edebilir miyim? 

BAŞKAN - Efendim, bununla ilgili sorunuz mu var? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Meselenin sadece vuzuha kavuşması bakımından arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - 11 inci maddeyle bir çelişki doğmaması bakımından Yüce 

Meclisi aydınlatmak istiyorum. 

11 inci maddede, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bir yetki var, bu yetkiyle şimdi bir 
başka mercie verilen yetki arasındaki çelişki tavzih edilsin ki, ileride bir sıkıntı doğmasın. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, 11 inci 

madde dikkatli okunursa, ifraz, kat mülkiyetine geçiş işlemlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü yapacak. Tasdik işlemini yine ilgili belediye veya valilik yapacaktır; imar planıyla ilgili deği
şiklikleri ilgili belediye ve valilik yapacak. Geçici maddeyle buraya özel hüküm getiriyoruz. Bu iş
ler o maddeye girmiyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Zapta geçsin diye arz ettim. 
BAŞKAN - Sorunuz cevaplandırıldı ve zapta geçti efendim. 

Komisyon, katılmakla beraber, çoğunluğu olmadığı için önergeyle ilgili fikir bildiremedi, Sa
yın Hükümet ise katıldığını ifade ettiler. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
. Geçici 1 inci maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Geçici madde 1 kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2. - Kampus şeklinde inşa edilen ve hizmetin yürütülebilmesi için gerekli 

olan veya kamu hizmet binaları ile bitişik olması nedeniyle kat mülkiyetine çevrilmesi mümkün ol
mayan veya kat mülkiyetine çevrilse dahi satılması halinde hizmetin yürütülmesini engelleyecek 
olan konutlarda oturanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde 2946 
sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca tahliye edilir. Bu konutlar ilgili kurumun veya başka bir 
kamu kuruluşunun hizmet binası ihtiyaçlarında kullanılır. 

BAŞKAN - Geçici 2 nci maddeyle ilgili söz talebi var mı efendim? Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici madde,2 kabul edil

miştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
Madde 17. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 17 nci maddeyle ilgili söz talebi var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiş

tir. 
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18 inci maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 
Madde 18. - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN-18 inci maddeyle ilgili söz talebi var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edil

miştir. 

Sayın milletvekilleri, teklifin tümünü oylamadan önce, 12 nci maddede kabul ettiğimiz bir 
önerge var; o maddede kabul ettiğimiz önergede tarih "9.11.1993" olarak geçiyor, o tarihin 
"9.11.1983" olması lazım. Şimdi, önce bu düzeltmeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunuyorum. 

30. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan ile Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in; 18.1.1984 Ta
rihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1066) 
(S. Sayısı: 653) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince, basılı gündemin 29 uncu sırasında 
bulunan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan ile Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in; 18.1.1984 Ta
rihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun görüş
melerine başlıyoruz, 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum: 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme

miştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

18.1.1984 tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh-
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
(1) 653 Sıra Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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EK MADDE 3. - Subaylar, astsubaylar, hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları men
supları hariç olmak üzere, kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşta çalışmakta 
iken bu görevinden ayrılarak Belediye Başkanı seçilmiş olup da yeniden aday olamayan veya se
çilemeyenler, hizmet süreleri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanamamış ol
maları kaydıyla, seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden iki ay 
içinde daha önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa başvurmaları halinde, eski görevlerine 
veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özellliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve atanabilirler. 
Ancak, yargı kararı ile belediye başkanlığı görevi sona erenler ve istifa edenler hakkında bu hüküm 
uygulanmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyle ilgili verilmiş bir önerge vardır; okutup, işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2972 Sayılı Mahallî İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ye İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun Ek Madde 3'ün aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Eyüp Aşık Turhan Tayan Gaffar Yakın 
Trabzon Bursa Afyon 

Abdüllatif Şener Aydın Güven Gürkan 
Sivas İçel 

EK MADDE 3. - Subaylar, astsubaylar, hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları men
supları hariç olmak üzere, kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşta memur veya 
kadrolu işçi olarak çalışmakta iken bu görevinden ayrılarak Belediye Başkanı seçilmiş olup da ye
niden aday olamayan veya seçilemeyenler, hizmet süreleri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle 
emekliliğe hak kazanamamış olmaları kaydıyla seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kuru
lunca ilanını takip eden iki ay içinde, daha önceki kurumların bağlı bulunduğu bakanlığa başvur
maları halinde, eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun 
eşdeğer bir göreve atanabilirler. Ancak, yargı ile belediye başkanlığı görevi sona erenler ve istifa 
edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Çoğunluğumuz olmadığı 

için katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye çoğunluğu olmadığı için katılamıyor, Hükümet katılıyor. 

Önerge sahiplerine bir sorum var efendim: Esas metinde, yani kanun teklifi metninde, son 
cümle "ancak, yargı kararı" diye başlıyor. Sizin değişiklik önergenizde, "Ancak, yargı ile" diye 
başlıyor. Bu herhalde "yargı karan" olacak. Önerge sahipleri buna katılıyor mu? ("katılıyoruz" ses
leri) 

"Yargı karan" şeklinde düzeltiyorum. 
Bir de, Sayın Kâtip Üye okurken, yazıdan gelen hata nedeniyle, "kurumlann" ifadesini kullan

dı, o "kurumlarının" olacak. Onu düzeltiyorum. Yani, "önceki kurumlann" değil, "önceki kurum-
lannın" olacak. Önergede o düzeltmeyi de yapıyorum. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, madde 1'i, kabul ettiğiniz bu değişiklik önergesi istikametinde oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 1 kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, geçici maddeden önce gelmek üzere yeni bir madde teklifi var; 
onu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 653 sıra sayılı 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Olan Kanun Teklifine 
aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Abdüllatif Şener Eyüp Aşık 
DYP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Bursa Sivas Trabzon 

İhsan Saraçlar Aydın Güven Gürkan 
Samsun İçel 

Madde 2. - 18.11.1984 tarihli ve 2972 sayılı Kanuna 28.11.1993 tarihli ve 3959 sayılı Kanu
nun 18 inci maddesiyle eklenen geçici 13 üncü maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılanlardan aday adaylığını veya 
adaylığını kaybedenler bir ay içerisinde müracaatları halinde hemen; seçimi kaybetmeleri halinde 
de Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri 
kaydıyla eski görevlerine veya aynı il içinde olmak şartıyla kazanılmış hak ve aylık derecelerinde
ki başka görevlere atanırlar." 

Gerekçe : 

Seçimlerde aday olarak görevlerinden ayrılan ve aday olamayanlarla, aday olup da seçimi kay
bedenlerin, eski ve benzeri göreve atanmaları esasen kanun hükmü olarak mevcut bulunmaktadır. 
Ancak, uygulamada bu gibi kimseler önceki memuriyet mahallerinin dışına atanarak mağdur edil
mektedir. Bu mağduriyeti önlemek maksadıyla mevcut hükme "aynı il içinde" ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okunan önergeyle değiştirilmek istenen madde, Başkanlık
ça Komisyona havale edilen ve komisyonda görüşülen tasanda bulunmamaktadır ve yeni bir kanun 
teklifi mahiyetindedir. Esasen, bu önergeyi işleme koymam mümkün değildir; ancak, yerleşen uy
gulamalara göre; Komisyon bu önergeye yeter sayıdaki üyesi ile katılırsa, üzerinde yeni bir madde 
gibi görüşme açacağım. Şayet, Komisyon önergeye katılmazsa veya yeter sayıda üyesi hazır bulun
mazsa, o zaman, önergeyi zaten işleme koymayacağım. 

Sayın Komisyon, okunan bu önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) - Yeter sayıda üyemiz bu

lunmamaktadır efendim. 
BAŞKAN - önergeyi işleme koymuyorum. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen iki ay içerisinde başvurmala
rı halinde 27 Mart 1994 tarihinde yapılan mahallî idareler seçimlerinde aday olamayan veya seçi
lemeyen belediye başkanlan da bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 
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BAŞKAN - Geçici maddeyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüsamettin Kor-
kutata; buyurun efendim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, önergeyi tekrar versek... Komisyonu da toplarız... 
BAŞKAN - Bitti efendim, şu anda geçici maddedeyim. 
Buyurun Sayın Korkutata. 

RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; aslında, bugüne kadar geçmiş hükümetler böyle bir kanun çıkarmamışlardı; yani, seçimi 
kaybeden veya her ne sebepten olursa olsun aday olmayan devlet memurlarının ayrıldıkları görev
lerine iadesi şeklinde herhangi bir kanun teklifi olmamıştır; ama, bu seçimde görüyoruz ki, bazı 
adaylar büyük ekseriyetle seçimi kaybedince, böyle bir kanun teklifi söz konusu olmuş, bunu da 
hoş görürüz, hak görürüz, doğru görürüz. Şimdiye kadar da bunun yapılmamasını hata olarak ka
bul ediyoruz. Aday olup seçimi kaybeden devlet memurları arasında emekliliği yaklaşanlar da var
dır. Bunların eski görevlerine dönmeleri haklarıdır; ama, aday olmuş memurlar, maalesef, Çorum'a 
sürülüyor, dağbaşına sürülüyor, her yere sürülüyor, gönderiliyor. Bunlar görevlerine başlayamıyor-
lar ve böylelikle bu büyük bir tehdit unsuru oluyor. Bundan sonra namuslu ve dürüst insanları aday 
yapmak bile zordur; demokrasinin de önü tıkanıyor. Eğer bu insanları hiç olmazsa kendi ilinde ya
kın bir çevreye tayin edersek, elbette ki, bundan sonra daha dürüst ve namuslu insanlar gelip, aday 
olabileceklerdir. 

Ayrıca, tasarruf tedbirleri genelgesi cari iken ve köyümüzü, kentimizi, konutumuzu satarken, 
milletvekillerinden maaş dilenirken, bu memurları Ankara'dan Hakkâri'ye gönderiyoruz, Tunce
li'ye gönderiyoruz, bunlara harcırah ödüyoruz. Yazık ve günahtır. 

Sayın bakanla yine bir arkadaşımızın durumunu görüştüm, Tunceli'ye değil de, şuraya gönder 
dedim -şu anda Sayın Bakan burada değil, onun için ismini söylemiyorum, olsaydı söylerdim-
"efendim böyle istenmiş, maalesef, arkadaşlar öyle uygun görmüş, oraya gidecek" dedi. Yazıktır; 
bunlara harcırah da ödeniyor. Hem tasarruf tedbirleri hem bu durum(!)... İşte bu ne perhiz, bu ne 
lahana turşusu gibi bir şey oluyor. 

Dolayısıyla, bu hükmün mutlaka bu kanun teklifinde bulunması lazım; yoksa, büyük bir hak
sızlığı beraberinde getiriyor. Zira, kendi keyfiyle, kendi isteğiyle aday olmamış bir memuru hemen 
eski yerine tayin ediyoruz da; aday olmuş ve kazanamamış diğer bir memuru Çorum'a gönderiyor-
sak, bir başka yere gönderiyorsak, bu iş olmaz, bu yanlıştır. Dolayısıyla, burada mutlaka bir düzelt
me yapılması gerekiyor. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Başka söz talebi var mı? 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gül. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; aslında, bu saatte sakin ko

nuşabileceğimiz bir mevzudur. Bugün bir parti, yarın bir başka parti için geçerli olabilecek bir mev
zuu görüşüyoruz. Uygulamada belki sizleri fazla ilgilendirmiyor; fakat bizleri çok ilgilendiriyor, 
onu için söylüyorum. Ama, yarın aynı şeyi sizler söyleyebilirsiniz. 

Seçimlerde aday olmuş; fakat kaybetmiş ve dolayısıyla şu anda tekrar görevlerine dönmekte 
olan devlet memurlarının bulundukları yerlerle, şu anda gönderildikleri yerlerin listesini görürse-
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niz, inanıyorum ki, buna sizlerin de vicdanı razı olmaz. Bu, bugün bize olur, yarın size olur, baş
kasına olur. Bazen böyle bir şeye, sizin iradeniz dışında da bazıları sebep olabilirler; ama, maale
sef, bilhassa Millî Eğitim bakanlığında -Sayın Bakan belki direkt olarak her şeyle ilgilenme duru
munda değiller; ama- yapılan tayinleri incelerseniz, Kayseri'den Midyat'a; Sivas'tan Hakkâri'ye 
tayinleri göreceksiniz. Eğer, buna rızanız varsa, o ayrı mesele; ama buna bugün evet derseniz, ol
sun derseniz, yarın daha başka türlü başınıza gelir ve o zaman da bu, kutuplaşmaya, aramızda sür
tüşmeye, karşılıklı çeşitli duyguların depreşmesine sebep olur. Bu bakımdan, artık seçimler bitmiş
tir, bu tayinler şahsîdir; dolayısıyla burada herkesin daha vicdanlı düşünmesini ve aklıselimin hâ
kim olmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gül. 

Geçici madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Arayacağım efendim. 
Kabul edenler... 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - 114 kişi var mı orada Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, Kâtiplerden neticeyi bekliyorum; birisi Doğru Yol Partisi Grubunun, bi

risi de Anavatan Partisi Grubunun Kâtibi; neticeleri versinler, söyleyeceğim. 
Kabul etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - 114 kişi yok Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ben iki Kâtibin beyanına itibar ediyorum. Usul böyle değil 

mi efendim; yani, bugüne kadar başka bir usul mü takip ettik? Yani, iki Kâtip arkadaşa itimat et
miyorsanız, o zaman, itimatsızlığınızı beyan edersiniz, ben de başkan olarak gereğini yaparım. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim : 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. . 

BAŞKAN - Madde hakkında söz talebi var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza... 
(RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
BAŞKAN - Kabul edenler... 

III. - YOKLAMA 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, yoklama talep ediyoruz. 
BAŞKAN - Yoklama talep ediyorsunuz. (DYP sıralarından, '̂ oylamaya geçildi" sesleri) 
Efendim, oylamaya geçmeden istediler; hiç merak buyurmayın, hiç haksızlık yapmadan yürüt

meye gayret ediyorum. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Demokrasiyi batırıyorsunuz... Aday olan adam sürülür mü? 

BAŞKAN - Sayın Grup Başkanvckili, siz sakin olun efendim. 

Efendim, isimlerinizi yazdırın tek tek. 
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Yoklama isteminde bulunan sayın milletvekillerinin adlarını okuyorum : Sayın Bayrak, Sayın 
Şener, Sayın Korkutata, Sayın Erdal, Sayın Gül, Sayın Erancı, Sayın Yavuz, Sayın Arıkan, Sayın 
Tunç, Sayın Ayhan. 

Yoklamaya başlıyoruz. -
(Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aşık, bir önergeniz geldi. Bu önergeye göre, geri dönüşün olup olmadığı

nı soruyorsunuz. İçtüzük hükümlerimiz buna imkân vermiyor. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Geri dönüşle ilgili değil efendim, yeni bir geçici madde ilavesiyle 

ilgili... 

BAŞKAN - Efendim, yürürlük maddesine geldiğimiz için koyamıyoruz. Yürürlük maddesine 
gelmeseydik, belki dediğiniz olabilirdi. Şu anda, yürürlük maddesinde yoklama yapıyoruz. Bu ne
denle, isteğinizi karşılayamamış olmaktan dolayı da üzüntü içindeyim. Maalesef, Başkan olarak, şu 
anda İçtüzük hükümlerine göre, yapılacak hiçbir işlemim yok. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Komisyon tamam Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Yürürlük maddesine geldik Sayın Grup Başkanvekili... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, siz"Komisyon hazır mı?" dediniz, o anda komisyon 
üyeleri hazır değildi. 

BAŞKAN - Ben, komisyon Başkanına sordum efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Siz, "komisyon hazır mı, değil mi?" dediniz, hemen geçtiniz öteki 

tarafa... 
BAŞKAN - İsterseniz zabıtları getirtirim, sizinle beraber tekrar okuruz. Gayet iyi hatırlıyo

rum, şunu yaptım : dedim ki komisyon Başkanına, "çoğunluğunuzu temin edip, bu önergeyi görü
şebilir misiniz?" Sayın Başkan, Komisyonun çoğunluğunun olmadığını ifade etti. Önergeye katılıp 
katılmadıklarını sordum, katılmadıklarını ifade etti. Bunun üzerine, işleme koymayacağımı belirt
tim. Arkasından, 2 nci maddeyi okuttum, 2 nci maddenin oylamasına geçtiğimi bildirdiğim anda, 
Refah Partisi üyesi sayın arkadaşlarım yoklama istediler. 

Bu nedenle, İçtüzük hükümlerine göre, geriye dönük bir işlem yapamıyorum. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Yoklamaya devam ediyoruz efendim. 

(Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ten itibaren yoklamaya devam edildi) 

(Muş Milletvekili Muzaffer Demir'e kadar yoklama yapıldı) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, yoklama isteyen arkadaşlar, yoklama talebinden vaz

geçebilirler mi? 
BAŞKAN - Gayet tabiî vazgeçebilirler. Eğer vazgeçiyorlarsa, yoklamayı keseriz efendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 

Siz söylediniz; ama, onlardan bir talep gelmedi efendim. 
Sayın Grup Başkanvekili, yoklama talebinden vazgeçiyor musunuz? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Evet, vazgeçtim. 

BAŞKAN- Sayın Abdüllatif Şener, yoklama talebinden vazgeçtiklerini ifade ettiler; yokla
mayı burada kesiyoruz. 
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VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
30. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun Mil

letvekili İhsan Saraçlar, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürhan ile Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in; 18.1.1984 Ta
rihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1066) 
(S. Sayısı: 653) (Devam) 

BAŞKAN - 2 nci maddeyi tekrar oylarınıza arz ediyorum : Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. - Bu kanunu Bakanlar kurulu yürütür. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, lütfen, bir zahmet buyurun, yerlerinize oturun da kanunu oylayalım efen
dim; tabiî, her gün televizyonda gördüğümüz genel başkan yardımcısı ve bakan arkadaşlar da da
hil efendim. (Alkışlar) İnsaf edin efendim, bizlere acımıyorsanız stenograflara acıyın. (DYP sırala
rından "teşekkür ederiz" sesleri) 

Efendim, teşekkür etmeyin de iş yapalım. 
Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; 

hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Alman karar gereğince, özel gündemde yer alan 9/21 ve 9/22 esas numaralı Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergelerle diğer denetim konularını görüşmek için, 17 Mayıs 1994 Salı 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.03 

,— @ _ — 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L-Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesi kadastro sorununa ilişkin 

sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/2739) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan ilçesi belediye hudutları dahilinde orman içinde 156 adet tapusuz ev var. Kadastro 

konusunda Orman Genel Müdürlüğü ile Tapu arasında ihtilafın giderilerek tapuların verilmesi. 

T.C. 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı Koordinasyon ve 

Mevzuat Dairesi Başkanlığı 12.5.1994 
Sayı: KM. l.Ö. 1/308-1192 

Konu : Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 8. Şubat 1994 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2739-6857/28897 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Nallıhan İlçesi Kadastro Sorununa 

İlişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, konu hakkında bilgiler ekte sunul
muştur. 

Arz ederim. '.Hasan Ekinci 
Orman Bakan 
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Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Nallıhan İlçesi Kadastro Sorununa 
ilişkin Yazılı Soru önergesi" Hakkında 

Orman Bakanlığının Görüşleri 

Nallıhan İlçesi, Merkez Beldesinde Orman Kadastrosu ve 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B 
maddesi uygulaması yapılarak ilan edilmiş ve kesinleşmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 156 adet 
ev, Orman Kadastro Komisyonu kararı ile Hazine adına Orman sınırları dışına çıkarılarak tapuya 
tescili yapılmıştır. 

3763 sayılı Kanunla değişik 2924 sayılı Orman Köylülerini Kalkınmalarının Desteklenmesi 
Hakkında Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Diğer taraftan; 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, 516 sayılı KHK ile yapılan deği
şiklikler gereğince, bu gibi yerler üzerindeki tasarruf yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir. An
cak, bu Kararname de Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve iptal kararı 6 ay süre ile yürürlük
te bırakılmış bulunmaktadır. 

Bu durumda; Anayasa Mahkemesince 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddelerinin iptal 
gerekçelerinin yayınlanması beklenilmekte olup; yapılacak yasal düzenlemeden sonra 2924 sayılı 
Kanunun uygulama talepleri değerlendirilecektir. Bu yöndeki çalışmalar halen devam etmektedir. 

2. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polath-Şerefli Köy yoluna ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç 'in yazılı cevabı (7/2988) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
e) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Polatlı, Şerefli Köyü yolunun tamiratı. ! 
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T. C. 

Devlet Bakanlığı ; 22.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/602.009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2988-7086/29126 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Polatlı-Şerefli Köyyolu hakkındaki soru önergesi incelenmiştir. 
Adıgeçen Köyyolunun onarımı 1994 yılı onarım programında yeralmaktadır. Yılı içerisinde 

yapılacaktır. . 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Tepebaşı Köyyolunun asfaltlan
ması ve içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/3335) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim . 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ermenek İlçesi Tepebaşı Köyünün içme suyu probleminin çözülmesi, köyle serper 
köprüsü arasındaki yolun asfaltlanması konusunda Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmakta
dır? 

"' T. G. 
Devlet Bakanlığı 22.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/451-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3335-7685/30629 sayılı yazınız. . 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Karaman-Ermenek-Tepebaşı Köyü yolunun asfaltlanması ve içmesuyu ihtiyacına dair soru 
önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu Köyün içmesuyu 1994 yılı Hidrojeolojik etüt programında yeralmakta olup, etüt-
den çıkacak neticeye göre işlem yapılacaktır. 

Yol ise.T.C.K. yol ağında bulunduğundan Genel Müdürlüğümüzce yapılacak herhangi bir iş
lem bulunmamaktadır. 
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4. -Sımak Milletvekili Mahmut Almak'm, PKK tarafından cezaevinde öldürtüleceğine yöne
lik yazının gerekçesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazıtı cevabı (7/4317) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim; 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

17.3.1994 tarihinde tutuklanarak Ankara Cezaevine konulmamdan sonra İçişleri Bakanlığı, 
bakanlığınıza yazdığı yazı ile PKK'nm yurt dışında beni cezaevinde öldürtme kararı aldığını belirt
miştir. Bu nedenle de korunmaya alındım. 

Bu uygulama, hayal ürünü bir senaryoyamı dayanmaktadır? Yoksa belli bir bilgi ya da duyum 
söz konusu mudur? Kaynağı nedir? 

T. C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 

Genel Müdürlüğü 
B.03.0.CİKT.O.OO.OO-019404 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.4.1994 gün ve Genel Sekreterlik, Kanunlar, Dairesi Başkanlığı A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/4317-9557/36705 sayılı yazıları. 

Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Almak tarafından tarafıma yöneltilen ye ilgi yazıları ekin
de tevdi olunan yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Anılan yazılı soru önergesinde; "17.3.1994 tarihinde tutuklanarak Ankara kapalı cezaevine ko
nulmamdan sonra İçişleri Bakanlığı, Bakanlığınıza yazdığı yazı ile PKK'nm yurt dışında beni ce
zaevinde öldürtme kararı aldığını belirtmiştir. Bu nedenle de korumaya alındım. 

Bu uygulama hayal ürünü bir senaryoya mı dayanmaktadır? Yoksa belli bir bilgi yada duyum 
söz konusumudur? Kaynağı nedir?" şeklindeki sorulara cevap istenilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 19.3.1994 gün ve B.05.1.EGM : 
0.14.03.03.82.2532-6647/94 sayılı gizli ibareli Bakanlığımıza gönderilen yazıda "güvenilir bir kay
naktan Bakanlığımıza intikal eden bilgilere göre, Fransa'nın Paris şehrinde faaliyet gösteren PKK 
mensuplannca bağımsız Milletvekili Mahmut Alınak'ın örgüte ihanetle suçlandığı ve şahsın ceza
landırılmasının planlandığı öğrenilmiştir. 

Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin tutuklu olarak yargılanmasından dolayı bahse konu 
şahsın cezaevinde örgüt mensupları veya herhangi bir suçlu tarafından saldırıya uyrayabileceği dü
şünülerek gerekli güvenlik tedbirlerinin aldırılması ve konu üzerinde hassasiyetle durulması" de
nilmektedir. 

Bu nedenle cezaevinde bulunan Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak hakkında cezaevi idare
since gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. 

Kaldı ki ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin güvenliklerini sağlamak 
amacıyla kurum yönetimince her türlü önlemin alınmasında zorunluluk bulunmaktadır. 

11.5.1994 
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Ayrıca Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinden alman 29.4.1994 tarih ve B.01.0.YKB.02-
33-382/3153 sayılı yazıda, sayın Cumhurbaşkanımız; adı geçen kişinin can güvenliğinin sağlan
ması için her türlü tedbirin alınması konusunda emir buyurmuşlardır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Seyfı Oktay 

Adalet Bakanı 
5. - Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Artvin 'e seçim nedeniyle geçici işçi kad

rosu verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı ce
vabı (7/4387) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletlerinizi arz ederim. 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

1. Artvin İline seçim nedeniyle 1 800 (Geçici ve daimi) işçi kadrosu verildiği belirtilmekte
dir. 

Artvin İliyle aynı eşdeğerde orman ili olan Bolu ve Kastamonu'ya aynı şartlarda işçi ve me
mur kadrosu neden verilmemiştir. 

2. Artvin ve İlçelerinde ki orman teşkilatlarında çalışan daimi ve geçici kaç işçi ve memur 
mevcuttur? 

3. Artvin-Şavşat Orman İşletmesi 1993 yılında 11 Milyar nasıl zarar etmiştir? 
4. Sayın Bakanın seçimlerde başarılı olabilmek için kendi İline tasarruf tedbirlerine uymaya

rak kadro tahsisleri yapması sizce devletin imkanlarını kendi siyasî çıkarları doğrultusunda kullan
ması doğrumudur? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı Koordinasyon ve 

Mevzuat Dairesi Başkanlığı 12.5.1994 
Sayı: KM.l.SOR/309-1191 

Konu : Sayın Murat Başesgioğlu'nun Yazılı Soru Cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM'nin 2.5.1994 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4387-9695/37278 sayılı ya
zısı. 

b) Başbakanlığın 9.5.1994 Tarih ve B.02.0.KKG/106-6592/4378 sayılı yazısı. 
Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ya

zılı soru önergesi incelenmiş olup, konu ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 
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Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu'nun Artvin İli ile ilgili Sayın Başbakanımı
za Yönelttiği Yazılı Soru Önergesine 

Orman Bakanlığının Cevabı 

Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu'nun Sayın Başbakanımız tarafından cevap
landırılmasını istediği yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiştir. 

1. İddia edildiği gibi Artvin İline 1 800 adet geçici ve daimi işçi kadrosu verilmemiştir. 

a) Artvin İlinin geçici ve daimi işçi sayısı 765 adettir. 
b) Artvin İli ile eş değerli olduğu belirtilen Bolu ilinde bu rakam 1 122, Kastamonu İlinde ise 

1 598 adettir. . ' • • * ' • . 

2. Artvin ve İlçlerindeki orman teşkilatında daimi işçi adedi : 238, geçici işçi adedi ise 427 
dir. 

Hal böyle iken 15.7.1993 tarih ve PB.2.2467/2617-18696 sayılı yazı ile teşkilata yapılan ta
mimle yeni işçi alınmaması emirlcnmiştir. Bu emir o tarihten bugüne kadar büyük bir titizlikle ta
kip edilmiştir. 

3. Son yıllarda işçi ücretlerindeki artışlar ve satışlarda kesilen fonlar nedeniyle orman emva
li maliyetleri yükselmiştir. Buna ilave olarak; dış ülkelerden yapılan ucuz ithalat sonucu, işletme-
lerimizce üretilen orman emvali satışlarında büyük zorluklarla karşılaşılmış ve bir çok işletmemiz 
zarar eder duruma gelmiştir. Ancak, bu durumun düzeltilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmak
tadır. -

Şavşat İşletmemiz de sadece bu yıl değil, son 10 yıldır zarar eden işletmelerimizden biri olup, 
zararı konsolide bütçe ile dengelenmektedir. 

4. Tasarruf tedbirlerine uyulmayarak kadro tahsisleri yapıldığı iddiası tamamen mesnetsizdir. 
Kaldı ki; Başbakanlıkça 1994 yılı içinde Bakanlığımıza kadro tahsis edilmediğinden, iddia edildi
ği gibi Bakanlığımızca sözü edilen tarihlerden önce ve halen herhangi bir kadro dağıtımı yapılma
mıştır. 
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Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, THY ile ilgili olarak ileri sürü
len iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/182) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Hava Yollan bünyesinde meydana gelen ve basına da yansıyan olaylar sonucunda uçak 
alımlarında Türkiye'nin ihtiyaçlarının ve çıkarlarının gözetlilmediği, hazinenin zarara uğratıldığı, 
pilotların uluslararası kurallara aykırı biçimde çalışmaya zorlanması nedeniyle uçuş güvenliğinin 
kalmadığı, şirketin zararını küçük göstermek ve bozulan malî durumun gizlenmesi için kayıtlarda 
tahrifat yapıldığı hususlar hakkındaki ciddi kuşkuların, iddia ve suçlamaların biran önce açıklığa 
kavuşturulabilmesi için Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereği Meclis Araş
tırması açılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Gereğini saygıyarımızla arz ederiz. 

Haydar Oymak 
(Amasya) 

ve Arkadaşları 

Gerekçe : 

Yıllardır bayrak taşıyan ve ulusal gururumuz olarak lanse ettiğimiz Devlet Havayolumuz son 
yıllarda ulusal ve uluslararası basının gündeminde sürekli yer almış, içine düşürülen olumsuzluk
lar, iddialar, eleştiriler, suçlamalar ve yöneticilerin bunlara verdiği çoğu tatmin edici olmayan açık
lamaları kamuoyunu sürekli meşgul ve rahatsız eder konuma gelmiştir. Uçuş güvenliğinin kalma
dığı gerekçesiyle Türk Hava Yolları Plilotları Cemiyetince uygulanan ve 2,5 gün süren iş bırakma 
eylemi de bunun son göstergesidir. 

Türk Hava Yolları ile ilgili olarak ortaya atılan olumsuzluk, eleştiri ve suçlamaları üç ana baş
lıkta toplamak mümkündür. 

-Uçakalımları: 
1990 yılı başında Dünya Sivil Havacılığında yaşanan küreselleşme olgusunun yarattığı buna

lım nedeniyle havayolu işletmeleri yatırımlarını durdurmuş, daha önceden yürürlüğe koydukları 
planlar doğrultusunda verdikleri uçak siparişlerinin büyük byir kısmını iptal etmişlerdir. Bunu gö
ren THY'nın o günkü yönetimi 1991-1999 yıllarını kapsayan iki etaplı bir planlamayı kabul etmiş
lerdir. Buna göre ilk etapta artan yolcu gereksinimini karşılamak amacıyla 1995 yılına kadar 10 
uçak alınacak, 1995-1999 dönemini kapsayan ikinci etapta da filodaki eskiyen uçakların yenilen
mesi sağlanacaktır. 1990 sonunda gerçekleştirilen THY yönetim değişikliği ile birlikte bu plandan 
vazgeçilerek THY'nin taşıma kapasitesine görünümde hızla artırmaya yönelik yeni bir programın 
uygulamasına geçilmiştir. 

THY'nın ülkemizin talep ve beklentilerine uygun taşıma kapasitesine ve niteliklerine kavuş
turulması ilke olarak çok doğru bir hareket olduğu halde; uygulamadaki yanlışlıklar ve ilkesizlik 
ciddi sorunların kaynağını oluşturmuştur. 

THY 5 adeti (3+2) 1992,16 adedi de 1993'te olmak üzere Boeing 737/400-500 tipi uçaklar
dan fınansal kiralama yoluyla toplam 21 adet uçak alındığı, bu alımlarda fiyat yönünden dünya ha
vacılığının içinde bulunduğu krizden yararlanma şöyle dursun, 1990 yılı anlaşmalanna paralel bir 
anlaşma yapıldığı halde, GPA (Guiness Peat Avistion) tanrafmdan karşılanarak uçaklara takımma-
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sı öngörülen donanımlar 1992 yılında yapılan bu alımlarda THY'na yüklenilmiş, böylece her bir 
uçak için fazladan 436 000 ABD doları ödemek zorunda bırakılmıştır. Boeing 737/500 1er için ise 
imalatçı firmanın bu iki tip arasında varolan % 20 fiyat farkı yerine B.737/400'e göre sadece % 10 
dolayında düşük bir fiyat belirlediği böylece uçak başına ayda 18 000 ABD dolarından fazla para 
ödemek zorunda kalındığı, 

1993'te yapılan alımlarda da (7 adedi GPA'dan, 8 adedi ILFC'den, bir adedi de Arap le-
asing'den olmak üzere 16 adet) benzer usulsüzlüklerin olduğu, böylece bir yandan yerli ve yaban
cı araç, kuruluşlara milyonlarca dolar çıkar sağlandığı, 1994'te de alımlara devam edildiği, (şu an
da filoda 31 adet) 

Bu uçakların diğer orta menzilli uçaklarla (A-320/200, MD-83) karşılaştırıldığında yakıt sar
fiyatının fazla, performansının düşük olduğu bilinmektedir. 

Diğer taraftan; trafiğin zayıf, pistlerin kısa olduğu yurt içindeki küçük yerleşim bölgelerine 
hizmet götürmek için British Aerospace firmasından THT tarafından alınan ATP-64 tipi uçakları 
(Boeing 737'lerden aynı ihale komisyonunca alınmışlardır.) kira süreleri dolmadan ve uçuş ekiple
rinin eğitimi bitmek üzereyken ülke şartlarına uymadığı gerekçesiyle bu uçaklar geri gönderilmiş 
ve aynı firmadan ihale gereği bile duymadan 8 adet RJ-100 uçağı alınmıştır. Bu alımlar hakkında 
da basında büyük eleştiri ve yolsuzluk iddiaları yer almış, batmak üzere olan British Aerospace fir
masının kurtarıldığı belirtilmiştir. 

Ayrıca eş zamanlarda British Airways'le THY arasında rezervasyonla ilgili olarak yapılan an
laşmanın da hiç bir teknik çalışma fizibilitesi yapılmadan imzalandığı yönünde yerli ve yabancı ba
sında yer alan haberler üzerine anlaşma iptal edilmiş bu arada THY hem anlaşmadan doğan borcu, 
hem de anlaşma gereğince kursa gönderilen kursiyerler için büyük miktarda para ödemek zorunda 
kalmıştır. 

- Uçuş Güvenliği: 

Uçak alımlarından önce planlanış sayısı ve eğitimleri yeterli düzeye getirilmeyen uçuş ekibi, 
(özellikle pilotlar) THY'nin taşıma kapasitesindeki, artışa ve filoya ilave edilen çok farklı tipteki 
uçakların özellik ve niteliklerine uyumlu bir yapıya ve uygun kadro genişlemesine ne yazıkki ka-
vuşturulmamıştır. Bunun sonucu olarak, uçuş ekiplerinin, uçuş ve uçuş görev süreleri dünyada si
vil havacılık için belirlenen limitler (8+2; 10+3 gibi) dikkate alınmadan ve hiçbir bilimsel araştır
maya dayandırılmadan insan kapasitesinin çok üzerinde bir tempoyu içeren boyutlara çıkarılmış
tır. 

Bu olumsuzluk sonucu, son 3 yılda tümüyle yorgunluk ve stresten kaynaklanan pilot hatası ne
deniyle 6 önemli uçak kazası olmuş, şans eseri bu kazalar ölümle sonuçlanmamıştır. 

Ayrıca 1991-1994 yılları arasında kaptanların rahatsızlık ve ölüm oranlarının diğer yıllara gö
re arttığı ifade edilmektedir. 

Bu koşullar altında sivil havacılıkta ilk ve en önemli koşul olan uçuş güvenliğinin THY'de ar
tık kalmadığı, bunun sonucu yolcu can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikede olduğu yüksek 
sesle kamuoyunda tartışılmaktadır. 

- Bilanço Kayıtlan: 
THY son üç yılda sürekli zarar etmiş, bilanço kayıtlanndaki 1993 yılı zararı 1,3 trilyon olarak 

gözükmektedir. Oysa, muhasebe kayıtlarının tetkikinde sivil havacılık yapan diğer şirketlerde ve 
THY'nin önceki yıllardaki uygulamasına göre 15 yıl olan uçak amortisman süresi 20 yıla çıkanl-
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mış böylece amortisman olarak ayrılan rakam küçültülmüş aynı uygulama önceki yıllara da yansı
tılarak görünürdeki zarar azaltılmıştır. 

1993 yılı içinde yapılan ve tamamı doğrudan gider olan reklam ve ilan giderleri sanki üç yıl
da amorti edilecek bir yatırımmış gibi 2/3'u kaynaklara aktarılmıştır. 

Muhasabe kayıtlarında, bazı uçaklar için ödenen kiralar uçakların finansman ömrüne ileve 
edilmiş, bazı uçaklar için ödenen kısa dönem kiralar doğrudan kaynağa aktarılmış, DHMİ'na olan 
borç 1994 ve 1995 yıllarına kaydırılmış, THY ile birleşmiş olan ve tahsili fiilen imkânsız olan 
THT'den olan alacaklar varlıklar arasında gösterilerek, 1,9 trilyon dolayında olan zarar (bazı iddi
alara göre 2,6 trilyon dolayında) küçültülmüştür. 

Bilançoda görülen bir başka konuda bugüne kadar yurtiçi özel bankalardan hiç kullanılmayan 
1,3 tirlyon dolayında kısa vadeli ticari kredi kullanılmış, 1993'te 1992'ye göre kısa vadeli borçlar 
yüzde ikiyüzlük bir artışla 2,3 trilyona ulaşmış, şirketin sermaye dengesi bozulmuştur. 

Sonuç olarak; 

a) Prodüktiv işgücü oranının artırılmaması, uçak sayısına paralel uçucu ekip yetiştirilememe
si, sivil havacılıkta en önemli kural olan uçuş güvenliğinin neredeyse yok olması nedenleriyle şir
ket hem malî hem de uçuş emniyeti bakımından çıkmaza sokulduğu, 

b) Yurtiçi uçuşların başabaş maliyetle yapılması için gerekli düzenlemenin yapılmadığı, 

c) Özellikle son üç yılın uçak alımlarında ülke ihtiyaç ve koşullarına en uygun, bu sektörde 
dünyadaki gelişmeleri gözeten ölçüt, standart ve normlara uyulmadığı, bu nedenle sadece uçuş em
niyeti açısından değil rasyonel işletmecilik açısından da olumsuz koşulların yaratıldığı, 

d) Uçak alımlarında kamu yararının yeterince gözetilmediği, kamu zararına neden olacak uy
gulamalar yapıldığı, 

e) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri gözardı edilerek bu sektörde yıllardır uygulanan 
muhasebe kayıtlarının işletme zararını küçültmeye dönük olarak tahrif edildiği görülmektedir. 

Bu durumlar turizm mevsiminin başlamak üzere olduğu şu günlerde hem sektörü ipotek altı
na alacak hem de ülke ekonomisinin ve dolayısıyla hazineye büyük ölçüde olumsuz etkisi olacak
tır. 

Kamuoyunda yaratılan ve THY üzerindeki olumsuz etkileri giderek artan tartışma, iddia ve 
suçlamalann biran önce tüm açıklığıyla ortaya çıkanlabilmesi için çok ivedi olarak Anayasa'nın 
98 inci İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması hususunda 
gereğini saygılanmızla arz ederiz. 

© 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEM 
103 ÜNCÜ BİRLEŞİM 12 . 5 . 1994 PERŞEMBE Saat : 15.000 

1 : 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

• : - ' • . " 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER . 

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının, Anadolu Ajansını 
kendisine ve yakınlarına dokunmayan gazetecilik dışı bir 'kuruma' dönüştürmek sure 
tiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci madde
sine uyduğu iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/21) (Dağıtma tarihi : 
25.4.1994) (Görüşme günü : 17.5.1994) 

2. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 arkadaşının, Hayalî ihracat iddiaları
nın üzerine gitmeyerek Devletin zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Devlet Eski Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ek
rem Pakdemirli ve Ahmet Kurteebe Alptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Boz-
kurt Özal haklarında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi . (9/22) (Dağıtma tarihi : 28.4.1994) (Görüşme günü : 
17.5.1994) 

; 3 _ _ _ _ _ _ _ _ „ 
SEÇİM 

, • 4 ' - • ; 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1\ — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 Arkadaşının, Esnaf ve Sanatkârla
rın sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/169) (Oylama günü : 17.5.1994) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA BAÎR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

— 1 — 



• î 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4,1992; 2.7.1992) 

• " 2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı .: 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391^Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7..1992) . - . - . . . 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181", 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7J992) 

6. -— ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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______^^ v _____ 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi: 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dâir 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
ülkemize Gelen Soydaşlarımızın iskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve .Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet_Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakam 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) ' 

15.— 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 
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X 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

17. -— 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma.ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları.raporları (1/47, 1/57, 1/320) 
(S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi: 30.6.1992) 

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Razı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. •— Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — İl İdaıresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi .• 7.12.1993) 
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26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik' Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1 /432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

28. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvek'iUeri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, 
Samsun Milletvekili 'İhsan Saraçlar, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Par
tisi Grup Başkanvek'iUeri Trabzon Milletvekili Eyüp Aşı'k, Gümüşhane Milletvekili 
M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan ICorkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup Baş-
kanvekili Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in; 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1066) 
(S. Sayısı: 653) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

30. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

31. — İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409 ve 409'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3.1994) 

X 323 — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

33. — Doğru Yoİ Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 
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34. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

35. — Kara Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve. Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

36. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

37. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kânununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

38. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağılma tarihi: 43.1993) 

39. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

40. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S: Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

41. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

42. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 
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43. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

44. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 45. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

46. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 47. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993; 

X 48. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa 
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/484, 3/736) (S.. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 49. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

50. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

51. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kauununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

52. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 
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53. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tübğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi :' 3.7.1992) 

54. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik: Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

55. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 1L7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

56. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

57. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih VK 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

58. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

59. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

60. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 
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61. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

62. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

63. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

65. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 

67. — Kayseri Milletvekili Osman Deveüoğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

68. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

69. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri tç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

70.. — Çorum Milletvekili Cemal Sahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 
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71. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7*2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

72. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı'İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kânununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

73. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

74. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

75. __ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı.; 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

76. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

77. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

78. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

79^ — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

80. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek-
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trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

81. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 

•19.11.1992) 

82. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

83. _• 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddderinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

84. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

85. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

86. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

87. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

88. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ye Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 
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89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) . , 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) . 

92. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

93." — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

94. — Denizli 'Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İlki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

95j — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

96. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

97. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 
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98. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı. Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S; Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

99. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Rayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

100. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarilıi : 4.3.1993) 

101. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

102. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

103. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, îmarj Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

104. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

105. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

106. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9A1993) 

107. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 
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108. — Denizli Milletvekili Nabi SaJbuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekti Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

109. — 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

110. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

111. — Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

112. — Flarp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve'Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) • . . . • . 

113. ••- Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

114. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

115. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

116. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta 
rih'i : 22.9.1993) 

117. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlle Defa Memur, İşçi, Geçici tşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 
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118. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

119ı — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

X 120. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi: 26.11.1993) 

X 121. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 122. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

X 123. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993) 

124. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Eaşbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

125. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

126̂  — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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127. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Taklibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

128. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 129. — İzmir Andlaşmasmı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 130. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dâir Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 40İ) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 131. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/451) (S. Sayıs,ı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 132. — Hatay Milletvekili ^Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 133. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

134. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Eteni Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim. Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

135.— Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
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Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi.ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 136. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alman Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) 

X 137. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticatet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

138. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın imar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 139. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 140. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun. Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

141. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 142. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 143. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
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144. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis 
yönü Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 145. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 146. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 147. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As
keri Eğitim îşibirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 148. — Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi v 
10.2.1994) 

149. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/65) 
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

150. _ Bursa • Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

151. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı •: 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

152. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu 
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 153. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarisı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi ; 16.2.1994) 
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X 154. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasmda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 155. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16,2.1994) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
tşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1994) 

X 158. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 

X 159. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

160. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 161. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

162. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
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17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

163* — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

164. — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

X 165. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) . 

X 166 — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

X 167. — Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/604) 
(S. Sayısı : 608) (Dağıtma tarihi : 28.2.1994) 

168. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

169. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

170. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

171. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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172. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

173. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

174. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

175. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

176. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dik'ici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

177. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve .Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 178. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

179. — Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

180. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

181. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 620) 
(Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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X 182. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

183. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt içi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncıv Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı :. 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

184̂  —- 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

185. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı: 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

186. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş: 

bakanlık Tezkeresi ve AnayaJsa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

187. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

188. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ye Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994) 

189. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi': 24.3.1994) 

X 190. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 
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191. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

192. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi,: 
24.3.1994) ' 

193. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlıı ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının ilgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ye Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

194. — Antalya Milletvekili Hasan NamaFın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

195. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 196. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 
X .197. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanan Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1 /558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 
X 199. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

200; — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 'Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 
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201:. — Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/665) (S. Sayısı : 640) (Dağıtma 
tarihi : 18.4.1994) 

202. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 
X 203. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Boya Malzemelesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/581) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

204. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

. 205. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayıs,ı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

206. — İsparta Milletvekili Eftelcin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Süreikli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 
X 207. — Kara Avcılığı. Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

208. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T.-B. M. M. ; (S. Sayısı: 641) 

Kamu Konutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ile Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve 4 Arkadaşının Kamu 
Konutlarının Satılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse ve 14 Arkadaşının Kamu Kuruluşla
rının Ana Amaç Dışı İşlevlerinin Özelleştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/680, 

2/337, 2/638) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 6.4.1994 
Sayı : B.02.0.KKG/101-7 17/01963 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.4.1994 tari

hinde kararlaştırılan "Kamu Konutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarı" ile gerekçesi ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Kamu kesiminde mevcut lojman sayısı yaklaşık 300 000 dir. Kamuda çalışanların tamamı

na lojman tahsis edilemediği, işletme, bakım ve onarım giderlerine kamunun katlandığı mali
yet gözönünde bulundurulduğunda lojman imtiyaz haline dönüşmüş, kamu çalışanları arasın
da huzursuzluk kaynağı olmuştur. Diğer yandan mevcut lojman stoku önemli bir kaynağın atıl 
durumda kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle lojmanların satışı uygun bir yol olacaktır. 

Bu amaçla düzenenlenen bu Kararnamenin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu 
kapsamında bulunan konutların satışıdır. Ancak, bazı konutların satışı fiilî veya hukukî du
rumları yahut bulundukları yer itibariyle mümkün olmadığından satış harici tutulmuştur. 

Satış için bir yıllık bir süre öngörülmüştür. 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede kanunun amacı belirtilmektedir. 
Madde 2. — Kanunun kapsamı maddede ayrıntılı bir şekilde düzenlenmektedir. 
Madde 3. — Hukukî durumu, sosyal özellikleri ve kamu hizmetinin gerekleri dikkate 

alınarak satış kapsamı dışında kalan konutlar maddede ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir. 
Madde 4. — Satışa çıkarılacak konutların, ilgili kurumların yetkili mercilerince alına

cak karardan sonra belirlenmesi öngörülmektedir. 
Madde 5. — Satışının yapılması mümkün olmayan konutlar ile bjrarada bulunan konut

ların ayrımının yapılmasından sonra satışa çıkarılması öngörülmektedir. 
Madde 6. — Kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan ve misafirhane olarak kullanı

lan bağımsız bölümlerin de satılarak tasfiye edilmesi öngörülmektedir. 
Madde 7. — Satışın rayiç bedel esasına göre yapılacağı belirtilmektedir. 



Madde 8. — Tahsis işlemi ile Devletin özel malı kamu malı statüsüne dönüştüğünden tah
sis işleminin kaldırılarak özel mal statüsüne dönüştürülmesi öngörülmektedir. 

Madde 9. — Kat mülkiyetine tabi olmayan konutların kat mülkiyetine dönüştürülmesi 
işlemleri zaman alacağından, kat mülkiyeti kurulmuş konutların öncelikle satışının yapılması 
öngörülmektedir. 

Madde 10. — Bu maddede boş ve boşalacak konutların tahsis edilmeyerek öncelikle satı
şının yapılacağı belirtilmektedir. 

Madde 11. — Konut olarak kullanılmak üzere satın alman, inşa edilen veya ettirilen ko
nutların tahsis edilmeyerek satışının yapılması öngörülmektedir. 

Madde 12. — Konutta oturanlara öncelikli alım hakkı öngörülmekte, bu hakkın nasıl kul
lanılacağı madde ile düzenlenmektedir. 

Madde 13. — Kanun uygulamasında ortaya çıkacak sorunlann giderilmesi, ekonomik ve 
sosyal zorunluluklar nedeniyle yapılabilecek yeni düzenlemeler konusunda Bakanlar Kurulu
na yetki verilmesi öngörülmektedir. 

Madde 14. — Bu maddede, satış yolu ile elde edilecek gelirlerin, kamu kurumlarının bir
birlerine olan borçlarının tasfiyesinde kullanılması öngörülmektedir. 

Madde 15. — Satış işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini temin için, kat mülki
yetine dönüştürme ve ifraz işlemleri bu madde ile belirli bir süreye bağlanmaktadır. 

Madde 16. — Konutta oturan kamu personelinin oturmakta olduğu konutu satın almak 
istemesi halinde, mağdur olmamalan için kamu bankalarından ve Toplu Konut İdaresinden 
kredilendirilme imkânı getirilmektedir. 

Madde 17. — Satış ihalesine katılabilmek için yatırılması gerekli geçici teminat miktarı 
Devlet thale Kanununda belirlenenden farklı olarak tespit edilmektedir. 

Madde 18. — Konutta oturan personelin, satış sonrasında tahliyesi madde ile düzenlen
mektedir. 

Madde 19. — Satış işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla bir süre ön
görülmektedir. 

Madde 20. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 21. -— Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 641) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu Konutlarının Satılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Azimet Köylüoğlu Mehmet Kerimoğlu 
Sivas Ankara 

Şahin Ulıısoy Mustafa Yılmaz 
Tokat Malatya 

Ulııç Gürhan 
Ankara , 

GEREKÇE 

Devletin kamu konutları ile ilgili uygulamış olduğu politika, lojman sayısının yetersizliği ne
deniyle tatmin edici olamamaktadır. Lojman dağıtımındaki eşitsizlik ve adaletsizlik kamu kesimin
de çalışanları mağdur etmekte, amirlere baskı aracı olarak kullanma avantajı sağlamaktadır. 

Günümüzde hakkı olduğu halde bu konutlardan istifade edemeden emekli olan memur sayısı 
oldukça fazladır. 

Kamu kesiminde çalışanların hepsine lojman yapmak devletin imkânlarını aşmaktadır. Ayrıca 
bu lojmanların bakım ve onarımı da devlete büyük bir külfet getirmektedir. 

Lojmanlardan alman kira ise oldukça cüzi bir miktardır. Bu miktar da lojmanlarda ısınmak 
amacıyla kullanılan yakıt giderini dahi karşılamamaktadır. Örneğin TBMM lojmanlarının devlete 
aylık maliyeti 10 milyon lira civarındadır. , 

Emniyet Genel Müdürlüğü, TSK Personeli ise yurdun dört bir yanında görev yapmakta ve kı
sa sürelerde muhtelif yerlere tayini çıkmaktadır. En büyük problemleri de konut problemidir. 

Bu nedenledir ki polis ve askerleri bu kanun kapsamı dışında bırakmak daha uygun olacaktır. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle kamu konutlarının, kamuda çalışanlara Devlet İhale Kanunu hü
kümleri uyarınca kademeli olarak satılmasını temin amacıyla bu teklif hazırlanmıştır. 

SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 
Kamu Konutlarının Satılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu kanunun amacı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, 
Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının konutları hariç, ka
mu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde inşa ettirilen veya satın alman ve 2946 Sayılı Ka
mu Konutları Kanunu kapsamına giren konutların kamu kesiminde çalişanlara satılmasını sağla
maktır. 

MADDE 2. — Bu Kanun kapsamına giren konutlar, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden bir 
ay içerisinde hiç bir işleme, vergi ve harca tabi olmadan Maliye ve Gümrük Bakanlığına devredil
miş sayılırlar. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu konutların satışını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümle
rine göre, kademeli olarak kamu çalışanlarına yapar. Ancak, konutların satışında öncelikle halen 
içinde oturanlara daha sonra konutun ait olduğu kurum veya kuruluşun mensuplarına tanınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , (S. Sayısı: 641) 
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MADDE 3. — Bu konutların satışına kadar, geçecek olan zaman içerisinde bu konutlarda otu
ranlar kurumlarına kira ödemeye devam ederler. Maliye ve Gümrük Bakanlığı ilgili kurumdan bu 
meblağı her ay tahsil eder. 

MADDE 4. — Bu konutların satış bedelinin tespitine bu bedelden ne kadar kısmının peşin ne 
kadarının hangi miktarlarda taksitlendirilip tahsil edileceğine dair hususlar, kanunun yayımını ta
kip eden bir ay içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle be
lirlenir. 

MADDE 5. — 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile bu kanuna göre çıkarılmış olan yönet
melikler, konutların satışının tamamlandığı tarihte yürürlükten kalkar. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu Kuruluşlaranın Ana Amaç Dışı İşlevlerinin Özelleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

İsmail Köse M. Tınaz Titiz 
Erzurum Ankara 

Adnan Türkoğlu 
Çorum 

İrfan Demiralp 
Samsun -

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

Hasan Kılıç 
Ordu '••' 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

Cemal Alişan 
Samsun 

M. Kazım Dinç 
Kocaeli 

Ali Eser 
Samsun 

Nurettin Tokdemir 
Hatay 

Cafer Keseroğlu 
Sinop 

Cemil Erhan 
Ağrı 

İbrahim Arısoy 
Niğde 

GEREKÇE 
A) GENEL GEREKÇE: 
Belirli "ana amaçlar"ı gerçekleştirmek üzere kurulmuş bulunan kamu kuruluşları günümüzde, 

bu çerçevenin dışına taşmış ve bir deyimle "doygun" hale gelmiştir. Bu doygunluk, bir yandan gi
der bütçelerinin giderek daha büyük kısmını yutar hale gelirken, diğer yandan ve ondan daha da 
önemli olarak amaçlanan hizmetlerin yerine gelmeyişine yol açmıştır. 

Bütün bunlara ek olarak da, işlevi milletin girişimcilik gücünün refaha dönüşmesi için gerekli 
ortamı hazırlamakla sınırlı olması gereken kamu kuruluşları milletin önüne onun rakibi olarak çık
mış bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 641) 
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesinin uzun süredir gündemde olduğu ülkemizde 
sorun yalnız KİT'ler olmayıp kamu hizmeti gören tüm kuruluşları saran ortak sorunlar bulunmak
tadır. Bu sorunların ortak nedenleri irdelendiğinde ortaya çıkan "Kaynaktaki Sorunlar" için şu açık
lama yapılabilir: 

Kamu kadrolarına ek personel almanın, işsizlikle mücadelede daima kolay bir yol olarak mü
talaa edilmiş olması ve böylece kamu kadrolarının şişerek kalabalıklaşması ve bunun sonunda da : 

a) Verilebilecek toplam ücretin daha çok kişiye bölünmesiyle düşen ücretler, 

b) Düşük ücretlerin: 

• b. 1. Ücret düşüklüğünü telafi için yasa veya ahlak dışı yolların kullanımına uygun bir orta
mın oluşması, 

b. 2. Daha düşük nitelikli eleman istihdamına yol açması, 

c) Düşük nitelikli elemanların, yapılacak hizmeti tam yapamayışı dolayısıyla : 

c. 1. Kamu hizmetlerinin giderek daha bozulması, 

c. 2. Aynı hizmet için giderek daha fazla personel istihdamı gerekmesi, 

c. 3. Kamu kuruluşlarının giderek daha düşük nitelikli eleman istihdam etmesinin işsizler üze
rindeki tahrik edici etkisi ve herkesin bir kamu kadrosu temini için çeşitli yollar araması 

d) Düşük nitelikli elemanların, kamu adına kural koyucu durumunda olmaları dolayısıyla, 
toplumun tüm alanlarının giderek daha irrasyonel kurallarla dolması ve bunun sonunda : 

d. 1. Girişimcilerin önünde biriken engellerin aşılamayışı ve bu nedenle de : 

d. 1.1. Rüşvetin yaygınlaşması 

d. 1.2. Girişimcilikten kaçış ve herkesin kamuda görev ister hale gelişi 

e) Şişen kamu kadrolarının, kendilerini meşgul gösterecek işleri iş edinmeleri 
f) Kişiler arasındaki rekabetin kuruluşlar arası rekabete dönüşüp her kuruluşun kendisine bir 

kısım imkânları yaratmaya çalışması, 
Bu peşpeşe oluşan dejenerasyon bugün kamu kuruluşlarının iş yapamaz duruma gelmelerine 

sebep olmuştur. 

Bu kanunla, kuruluşların tekrar doğru çizgiye çekilmeleri amaçlanmaktadır. Kuruluşların "ana 
amaç" dışı işlevleri her ne kadar büyük ölçüde terk edilmesi ve herhangi bir şekilde yapılmaması 
gereken işler ise de, bu dezavantajı bir avantaja çevirmek ve aynı zamanda toplumsal reaksiyonla
rı da minimize etmek ve hatta girişimcilik yönünde bir teşvik ortamı olarak kullanabilmek için, ana 
amaç dışı işlevlerin öncelikle iç, bu olamadığı takdirde de dış girişimciler tarafından yerine getiril
mesi felsefesi benimsenmiştir. 

Umulan,( bütün bu işlevlerin kuruluşlar dışından satın alınmaları halinde, zamanla bütçe sıkı
şıklıkları nedeniyle bunların azalacağıdır. Bunlar para ile satın alınır duruma geürilemedikleri sü
rece, kuruluşların asli işlevlerinden ayırdedebilmek mümkün olamamaktadır. Bütün işlevlerin ku
ruluş dışından satın almmalan ilkesinin getirilmesinin nedeni serbest pazar ekonomisi ilkesinden 
çok, işte bu gerçeğe dayanmaktadır. 

B) MADDE GEREKÇELERİ: 

1. Amaç 

(Kendi kendini açıklar niteliktedir) 
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2. Tanımlar 

(Kendi kendini açıklar niteliktedir) 

3. Kapsam 

3.1. Kapsama dahil olanlar 

(Kendi kendini açıklar niteliktedir) 

3.2. Kapsama dahil olmayanlar 
İlke olarak tüm mal ve hizmet üretimleri, gerekli koşullan iyi tanımlanmak ve gerekli şekilde 

denetlenmek şartıyla özel girişimcilerce yapılabilir. Bir işin özel girişimciler yerine kamu kuruluş
ları eliyle yaptırılmasının genellikle öne sürülen gerekçesi, "güveniİirlik"dir. Halbuki gerekli gü
venlik önlemleri alınmadığı takdirde kamu kuruluşu, bir özel girişimciden daha az güvenilir hale 
gelecektir. Çünkü kamu kuruluşu olmak genellikle güvenlik önlemi almayı gerektirmemektedir. 
Özel girişimciler halinde ise daha ciddî güvenlik önlemleri alınacağından dolayı güvenilirlik daha 
yüksek olabilecektir. 

Buna rağmen, bu kanun kapsamı dışında bırakılması daha pratik olarak mütalaa edilen işlevler 
olmuştur. Bunların kapsam dışı bırakılmalarının nedeni yukarıda açıklanan güvenilirlik gerekçesiy
le olmayıp, kanunun kabul edilirliği yönündeki tepkileri azaltmak içindir. 

Sivil ve askeri istihbarat kuruluşlarının birçok "ana amaç" dışı işlevleri özel girişimcilerce ya
pılabilir. Ancak bu kuruluşlar, gerek gelenekleri gerekse işlerinin özelliği nedeniyle bazı "ana amaç 
dışı" işlevlerinin özel girişimcilerce yapımını sakıncalı görebilirler. Ancak bunların istisna denile
bilecek kadar az olması gerekmektedir. Bu fıkra ile bu istisnalara imkân tanınmaktadır. 

4. ÖZELLEŞTİRMEDE UYGULANACAK ESASLAR 
4.1. Rekabet ilkesi 

Özelleştirme sürecini başarısızlığa uğratabilecek ya da girişimciler arasında haksız rekabete yol 
açabilecek çeşitli olası uygulamaların karşısına bir ilke getirilmek amaçlanmıştır. 

4.2. Halen çalışmakta olanlara öncelik 

Özelleştirmenin amaçlarından birisi de şişmiş bulunan (kuruluş) kadrolarının seyreltilmesidir. 
Bu nedenle (çalışan)lara öncelik verilmektedir, (çalışan)ları devre dışı bırakarak çeşitli baskılarla 
dış-girişimcilerin devreye sokulması olasılığı da bu fıkranın gerekçelerinden birisidir. 

4.3. Diğer kamu kuruluşlarının ihalelere katılamayacağı 
Mevcut uygulamalarda, birçok KİT'in ve kamu kuruluşunun, çeşitli yollarla desteklediği vakıf

ları aracılığı ile mal ve hizmet satın aldıkları, böylece de kamu denetiminin dışına çıktıkları bilin
mektedir. Bu, bir özelleştirme değil, imkânların kötüye kullanılarak yapılan örtülü devletleştirme
dir. Bu fıkranın amacı bu yolun kapatılmasıdır. 

5. ÖZELLEŞTİRMEDE UYGULANACAK USULLER 

5.1. Taşınmazların özelleştirilmesi 

5.1.1. Kuruluş için bir mal veya hizmet üretmeyen taşınmazlar 

KİT'ler başta olmak üzere kamu kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, kamu ma
lının talan edilmesinde başlıca rolü oynanmaktadırlar. Hatta, kırsal kesimden kentlere göç olgusun
da, bu iştiha kabartıcı talanın da rolü olduğu söylenebilir. Tüm toplumun malı olan bu taşınmazla
rı korumanın en güvenli yolu, bunları gerçek bir sahibin koruyuculuğuna tevdi etmektir. Bu yolla 
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hem bu olumsuzluklar ortadan kalkacak ve hem de ilgili kamu kuruluşunun bütçesine nakit girişi 
, sağlanmış olacaktır. 

5.1.2. Kuruluş için bir mal veya hizmet üretmekte bulunan taşınmazlar 

5.1.2.1. Üretimden vazgeçilmesinin yararlı olacağı haller 

Bazı üretilen mal veya hizmetlerin kuruluşun ne ana ve ne de tali amaçlarıyla bir ilgisi yoktur. 
Bunlar o kurumlardaki bazı kişilerin kişisel kararlarla yol açtıkları üretimlerdir. Bu tür üretimleri 
devam ettirmenin bir yararı yoktur. Her kuruluş, kendi bünyesini analiz ederek bu tür bazı üretim
leri bulabilecektir. Herhangi bir dönemdeki yokluk nedeniyle kurulmuş atölyeler, tamirhaneler, bu 
tür işlere birkaç örnektir. Bu madde, bu tür işlerin tasfiyesini öngörmektedir. 

5.1.2.2. Üretimden vazgeçilmemesi gereken haller 
. (Başka maddeye referans vermektedir) 

5.2. Hizmetler ve ilgili araçların özelleştirilmesi 

Bu fıkra ile, (kuruluş)ların ihtiyaçlarım dışarıdan satın alma yoluyla karşılamaları gerektiği 
vurgulandıktan sonra, (kuruluş) içinde bu hizmetleri yapmakta bulunanların, bu hizmetleri kendi 
hesaplarına üretecek olan girişimciler haline getirilmesi için tanımlanan bir yönteme referans veril
mektedir. (kuruluş) içinden bir girişimcilik talebinin bulunmadığı halde yapılacak olanlar için ise 
ayrı bir fıkraya rücu edilmektedir. 

5.3. Sermaye iştiraklerinin özelleştirilmesi 

5.3.1. Kârlı ve/ya verimli kuruluşlara yapılmış sermaye iştiraklerinin özelleştirilmesi 

(Bu şık kendi kendini açıklar niteliktedir) 

5.3.2. Kârsız ve/ya verimsiz kuruluşlara yapılmış sermaye iştiraklerinin özelleştirilmesi 

Bir kısım kamu kuruluşları, kârsız veya verimsiz kamu kuruluşlarına sermaye iştiraki yapmış 
durumdadırlar. Bu durumu daha karmaşık hale getirmemek için, ilgili kamu kuruluş(lar)ının hisse
lerinin, diğer özel sektör kuruluşlarına, hisseleriyle orantılı olarak hibe edilmesi yöntemi benimsen
miştir. Bunun dışında bulunabilecek yöntemlerin, alacakları uzun süre ve yaratacakları belirsizlik 
dolayısıyla uygun olmayacakları düşünülmektedir. 

6. İç-girişimcilik yoluyla özelleştirme -

6.1. Çalışan ve çalıştıranların katkıları 

İç-girişimcilik yapmak isteyenlerin, özelleştirilmesi öngörülen işleri yapabilecek bir hükmi 
şahsiyet (şirket) halinde örgütlenmeleri öngörülmektedir. İç-girişimcilik yapılabilmesi için bu zo
runlu değildir. Mümkün olan hallerde bir şirket kurulmadan da "kişi kendi adına" iç-girişimci ola
bilir. Ancak yapılacak işlerin genellikle şirketler eliyle yapımı öngörülmektedir. Çünkü, uzunca sü
re sabit gelire alışarak risk alma yeteneğinden az veya çok kaybetmiş bulunan (çalışan)ların, tek ki
şilik girişim yerine ortaklık halinde daha başarılı olabileceği düşünülmüştür. 

Kurulacak şirketin sermayesinin oluşturulmasında, kişinin (kuruluş)tan alabileceği tazminatla
rın kullanılmasının şart koşulmasının nedeni, bu tür tazminatın felsefesinin, bu kanunla tanımlanan 
"kendi geçimini sağlayabilmeye katkı sağlamak" ile aynı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu ka
nun ile tanınan iç-girişimcilik imkânı (çalışan)a, kendi geçimini sağlamaya yönelik bir yeni imkânı 
getirmekte olduğundan, ayrıca bir emeklilik tazminatının ödenmesinin doğru olmayacağı düşünül
müştür. 
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(Çalışan)ın bu katkısına karşılık, (çalıştıran)ın da gerekli taşınırlan aynî olarak vermesi ve ay
rıca kredi ihtiyacının 1/2'si için kefalet sağlanması öngörülmüştür. Böylelikle (çalışan) ve (çalıştı
ranın katkıları arasında bir denge sağlanmış ye ayrıca (çalışan)ın gerekli çabayı harcaması için de 
bir "motivatör" tesis edilmiş olmaktadır. 

6.2. İç-girişimcilik sözleşmesi 

Özelleştirilecek her mal ve hizmet üretiminin benzer bazı koşullarının yanısıra, duruma özgü 
şartlan da olabileceği düşünülmüş ve bütün bunların bir anlaşmada tanımlanması hükmü getiril
miştir. 

6.3. İç-girişimciye sağlanacak destekler 

Özelleştirme işlemlerinin yapılabilmesi ve özellikle de girişimcilerin desteklenerek ihtiyaç olan 
mal ve hizmetleri üretebilir duruma geçebilmesi bazı finansman kaynaklarının varlığım gerektir
mektedir. Dünya pratiğinde "sosyal sorumluluk payı" olarak anılan benzer bir katkı, kuruluşlann 
yıllık cirolarının % 1 ila 2.5'u oranında bir pay aynlması yönündedir. Burada ciro ile ilinti kurul
ması doğru görülmemiş ve doğrudan personel harcamalan ile ilgi kurulmuştur. 

6.3.1. Girişim Destekleme Şirketleri yoluyla destekleme 

Bu kanunla tanımlanan özelleştirme yönteminin kilit taşı, bu işlerde çalışmakta olan kişilerin 
önemli bir gelir kaybına ve kuruluşların da bir üretim kaybına uğramadan operasyonlann yapıla
bilmesini temine yöneliktir. Bu amaçla kullanılacak araç, "Girişim Destekleme Şirketieri"dir. 

Bu araç kullanılmaksızın, grişimcilerin başarılı olabilmesi hemen hemen imkânsızdır. Yaptık-
lan işin (mal ve/ya hizmet üretimi) tekniğini ne denli iyi bilirlerse bilsinler., çok yönlü destek
lenmeyen girişimcilerin başarıya ulaşmalan güçtür. (Kuruluş) 1ar, bu amaçla Girişim Destekle
me Şirketleri 'ni desteklemek yükümlülüğü ile yüklenmiş bulunmaktadırlar. 

6.3.2. İç-girişimcilik dışındaki yollarla özelleştirme 
İç-girişimciliğin mümkün olmadığı hallerde uygulanacak usul tanımlanmaktadır. 
7. Çalışanlann özlük haklanyla ilgili düzenleme 
7.1. Emeklilik süresini veya yaşını doldurmuş olanlann durumlan 
Bu fıkranın ilk paragrafı ile bir diğer fıkraya rücu edilmektedir. 
Kişilerin emekliliklerini haketmiş ve girişimcilik imkânından yararlanmak istememeleri halin

de ise doğal olarak emekliye ayırma yöntemi öngörülmüştür. 
7.2. Emeklilik süresini veya yaşını doldurmamış olanlann durumlan 
7.2.1. İç-girişimciliğin kullanılamayacağı hallerde 
(kendi kendini açıklar niteliktedir) 
7.2.2. îç-girişimciliğin kullanılacağı hallerde 
Bu şık ile (çalışan)lara bir imkân tanınmakta ve 1 yıllık bir izin öngörülmektedir. Benzer uy-

gulamalan yapan İngiltere'de 'Enterprise Allowance Scheme' adı verilen yöntemde de 1 yıl boyun
ca izin ve haftada £40 ücret ödenmektedir. 

Bir yılın sonunda geri dönme yolu açık bırakılarak gerçek bir özendirme yaratılmaktadır. Bu
nunla, çalışanların zorla tasfiyesi yerine kendi işlerinin sahibi olacaklan için gönüllü olarak aynla-
cakları bir ortam yaratılmak istenmektedir. Bunun, ülkemizdeki çalışma banşına da olumlu katkı
larda bulunacağı öngörülmektedir. 

Bir yıllık sürenin sonunda yeni girişimlerinde devam etmek isteyen iç-girişimcilere herhangi 
bir tazminat ödenmeden emekliye sevkedilmektedir. Bunun nedeni, emekli tazminatının başlangıç-
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ta iş kurma amacıyla sermaye olarak kullanılmış olduğudur. Ancak burada önemli bir özendirme 
daha yapılmakta ve kişinin geleceğini güvende hissederek iyi bir iş hayatı oluşturabilmesi için 
emekli aylığı aynen ödenmeye devam etmektedir. 

8. Ana amaç dışı işlerin kuruluşlarca bizzat yapılamayacağı 
Bu madde, (kuruluş)ların özelleştirme işlerinde yeterince çaba göstermeme ve ana amaç dışı iş

levleri yapmaya devam olasılıklarına karşı vazedilmiştir. 
9. Özelleştirilen mal ve hizmet ürünlerinin kuruluşlarca satın alınması ile ilgili hükümler 
9.1. Satın alınan mal ve hizmetin kamuya ait olduğunun açık belirtimi 
Kamu malının kullanımındaki çeşitli suistimallerin, bunların özel amaçlarla kullanılabilmesi

nin, bu kanunla tanımlanan özelleştirmeden sonra daha da fazla yoğunluk kazanması olasılığına 
karşı bir güvence getirilmiş, mal ve hizmet akımları doğrudan doğruya kamuoyunun denetimine 
açılmıştır. 

9.2 Satın alınan ve alınacak mal ve hizmetlerin kamuya duyurumu 
Bu fıkra ile, potansiyel girişimcilerin özendirilmesinin yariısıra, yeterince açık olmayacak bi

çimde yapılabilecek özelleştirmeler engellenmek istenmiştir. 
10. Yürütme 
Bu kanunun, Başbakan adına hareket edebilen Devlet Bakanlarından birisi tarafından yürütü

leceği hükmü getirilerek, gerekli koordinasyonun etkinliği sağlanmak istenmiştir. 
11.. Yürürlük 
(kendi kendini açıklar niteliktedir.) 

İsmail Köse M. Tınaz Titiz 
Erzurum Ankara 

Adnan Türkoğlu 
Çorum 

İrfan Demir alp 
Samsun 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

Ömer Lütfı Coşkun 
Balıkesir 

Hasan Kılıç 
Ordu 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

Cemal Alışan 
Samsun 

M. Kazım Dinç 
Kocaeli 

Ali Eser 
Samsun 

Nurettin Tokdemir 
Hatay 

Cafer Keseroğlu 
Sinop 

Cemil Erhan 
Ağrı 

İbrahim Arısoy 
Niğde 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ İSMAİL KÖSE VE 14 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Kamu Kuruluşlarının Ana Amaç Dışı İşlevlerinin özelleştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

1. AMAÇ 
Bu Kanun ile, genel ve katma bütçeli tüm kamu kurum,ve kuruluşlarının, ilgili kuruluş 

mevzuatında belirtilmiş "ana amaç"Iarınin dışında kalan ve ana amaçlanna yardıma olacağı 
veya o amaçların tamamlayıcı parçası olarak mütalaa edilen alanlardaki faaliyetlerini terk, bu 
yolla üretilmekte bulunan mal ve hizmetlerin kuruluşlar dışından temin yollarım ve bu faali
yetlerle ilgili taşınır ve taşınmazlarının elden çıkarılma esas ve usulleri ile bu işlerde çalışanla
rın kendi işlerinin sahibi kılınmaları için uygulanacak yöntemi tanımlanmaktadır. 

2. TANIMLAR 
Ana amaç : Bir kuruluşun ana amacı, o kuruluşun kuruluş mevzuatında belirtilmiş olan 

"ana işlevi"dir. "Ana işlev"in tanımlanmasında tereddüde düşülmesi halinde 3 üncü madde
deki "kapsam"a bakılmalıdır. 

İç - girişimci : Bir kuruluşta belirli bir işi yapmaktayken, benzer bir işi kendi hesabına 
yapması için kuruluşça desteklenen kişidir. 

Dış - girişimci : Kuruluş dışındaki girişimcilerdir. 

Kamu kuruluşu : Kuruluşu, işletimi ve/ya idamesi için, kamu kaynaklarını kullanan ku
ruluşlardır. Metin içinde yer yer kısaca (kuruluş) olarak anılacaktır. 

Çalışan : Bu Kanun kapsamında özelleştirileceği öngörülen mal ve hizmet üretimlerinde 
çalışan kamu çalışanlarıdır. 

3. KAPSAM 
3.1. Kapsama dahil olanlar 
Bu kanun, sivil ve askerî sektördeki kamu kuruluşlarının dinlenme, eğitim, eğlence, otel, 

motel ve moral tesislerini; yemekhane, lokal ve kafeteryalarını; tüm kara, deniz ve hava araçla
rı ile araçların bakım, onarım ve korunmasıyla ilgili tesislerini; bakım, onarım ve yedek parça 
üretim atölyeleri ve fabrikalarını; yiyecek, içecek, erzak, mefruşat ve benzeri malları satan bi
rimlerini; yuva, kreş, okul ve benzeri tesisleri; döner sermaye yoluyla piyasaya iş yapan birim
lerini; özel kuruluşlara sermaye iştiraklerini; ana işlevleriyle doğrudan ilişkili olanların dışın
daki taşınmazlarını kapsar. 

3.2. Kapsama dahil olmayanlar 
Bu kanun, sivil ve askerî istihbarat kuruluşlarının, güvenilirlikleri en üst derecede sağlan

mış özel girişimcilerce dahi yapılması sakıncalı görülebilecek görevlerinin gereklerine uygu
lanmaz. 

4. ÖZELLEŞTİRMEDE UYGULANACAK ESASLAR 
4.1. Rekabet ilkesi 
Kapsam maddesinde açıklananların özelleştirilmesinde hangi usul kullanılırsa kullanılsın, 

tam rekabet ilkesi göz önünde tutulmalı, herhangi bir yolla haksız rekabete yol açılmamalıdır. 
Bir genel ilke olarak kamu kuruluşları, özel girişimcilerle rekabet yaratacak işleri yapamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 641) 



— 11 — 

4.2. Halen çalışmakta olanlara öncelik 
özelleştirme yoluyla özel girişimcilere yaptırılacak mal ve hizmet üretimlerinde, halen o 

işlerle ilgili olarak çalışanlara öncelik verilmelidir. 

4.3. Diğer kamu kuruluşlarının ihalelere katılamayacağı 
Açık artırma, açık eksiltme, ihale gibi işlemlere hiç bir kamu kuruluşu ya da kamu iştiraki 

bulunan özel kuruluş katılmamalıdır. 

5. ÖZELLEŞTİRMEDE UYGULANACAK USULLER 
5.1. Taşınmazların özelleştirilmesi 
5.1.1. Kuruluş için bir mal veya hizmet üretmeyen taşınmazlar 
Açık artırma yoluyla satılarak özelleştirilirler. 
5.1.2. Kuruluş için bir mal veya hizmet üretmekte bulunan taşınmazlar 

5.1.2.1. Üretimden vazgeçilmesinin yararlı olacağı haller 
Üretime son verilir. Taşınmazlar (5.1.1) uyarınca satılır. 
Çalışanlar için 7 nci madde hükümleri uygulanır. 

5.1.2.2. Üretimden vazgeçilmemesi gereken haller 
6 ncı madde uyarınca özelleştirme yapılır. 

5.2. Hizmetler ve ilgili araçların özelleştirilmesi 
Bu tür hizmetler ilgili kuruluşlarca, kuruluş dışından satın alınarak karşılanırlar. 

Kuruluş içinde bu tür hizmetleri yapmakta bulunanların kurabilecekleri ortaklıkların, bu 
hizmetleri özel girişimci olarak üretmeye talip olmaları halinde bunlara öncelik tanınır ve 6 
ncı madde uyarınca özelleştirme sağlanır. 

Bu tür talebin bulunmaması halinde, söz konusu hizmet kuruluş dışından satın alınır. Bu 
takdirde hizmetle ilgili araçlar satılır, personel ise 7 nci madde hükümleri uygulanır. 

5.3. Sermaye iştiraklerinin özelleştirilmesi 

5.3.1. Kârlı ve/ya verimli kuruluşlara yapılmış sermaye iştiraklerinin özelleştirilmesi 

Borsaya kote edilmek suretiyle hisseleri satılır. 

5.3.2. Kârsız ve/ya verimsiz kuruluşlara yapılmış sermaye iştiraklerinin özelleştirilmesi 
İlgili kamu kuruluşunun hisseleri, kamu dışındaki ortakların hisseleri ile orantılı olarak 

o kuruluşlara hibe edilir. 
6. tç-girişimcilik yoluyla özelleştirme 

6.1. Çalışan ve çalıştırılanların katkıları 
Iç-girişimcilik imkânından yararlanmak isteyen (Çalışan)Iar, kuruluştan alacakları her türlü 

tazminatı (kıdem veya emeklilik tazminatı gibi), kuracakları şirkete sermaye olarak koyarlar. 
(Çalıştıran) ise mal ve/ya hizmet üretimi ile ilgili taşınırları sermaye olarak koyar. Ayrıca, 

üretimin yapılabileceği uygun taşınmazların kullanım hakkı, 5 yıl süreyle (çalışan)ların kura
cakları şirkete verilir ve karşılığında kira vb. bir karşılık alınmaz. 
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Sermayenin yetersiz olduğu hallerde (çalıştıran), gerekli kredinin yarısının sağlanmasını 
deruhte eder. 

Bunun yanı sıra (çalıştıran), 6 ncı maddede açıklanan Girişim Destekleme Şirketi için ge
rekli katkıları da sağlar. 

6.2. tç-girişimcilik sözleşmesi 
(Çalışan) ve (çalıştıran) arasında bir sözleşme yapılarak tarafların vecibeleri tanımlanır. 
(Çalışan)ın başlıca vecibesi, (çalıştıran)ın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin, gerekli miktar, 

kalite ve zamanlamaya uygun olarak sağlanmasıdır. 
(Çahştıran)ın başlıca vecibesi ise, gereken taşınırları hibe etmek ve taşınmazların kulla

nım haklarını da 5 yıl boyunca (çalışanların kuracaktan şirkete vermektir. 
6.3. tç-girişimciye sağlanacak destekler 
Bu Kanun kapsamına giren her kamu kuruluşu, 1993 yılı gider bütçesinde personel ile il

gili doğrudan ve dolaylı harcamaları toplamının %• 3'Ü oranında bir maddî katkıyı, bu Kanu
na konu olan özelleştirmeler için ayırmak zorundadır. 

Bu pay, gider bütçesi kalemlerinde yapılacak tasarruflar ile gelir bütçesinde yapılabilecek 
artırımlar yoluyla sağlanacaktır. 

Maddî katkının hesaplanmasında, kamu kuruluşunun sağlayacağı taşınmazların rayiç ki
ra karşılıkları ile cari değeri üzerinden değerlendirilecek olan taşınırlar hesaba katılırlar. 

Kamu kuruluşu, bazı uzman personelinin kısmî zamanlarını da iç-girişimcilere destek olarak 
ayırıyorsa o personelin ücretleri de bordro üzerinden kıstelyevm olarak hesaba katılır, tç-
girişimcilerin ücretleri ise bir katkı olarak hesaba katılmaz. 

' ' i ' 
Bu şekilde hesaplanan pay öncelikle iç-girişimcilere sağlanacak destekler için kullanılır. 
6.3.1. Girişim Destekleme Şirketleri yoluyla destekleme 
tç-girişimciler, sayılı Kanun uyarınca kurulacak Girişim Destekleme Şirketleri eliyle 

desteklenirler. 
Bu Kanun kapsamına giren her kamu kuruluşu, (6.3) fıkrası uyarınca ayıracakları maddî 

katkıyı bir Girişim Destekleme Şirketine sağlamak zorundadırlar. 
Bu katkı, ilgili kamu kuruluşunun anılan Girişim Destekleme Şirketinin sermayesine bir 

iştiraki olarak değerlendirilemez. 
Katkının sağlanacağı Girişim Destekleme Şirketi, ilgili kamu kuruluşunca kuruluşu orga

nize edilebilecek bir kuruluş olabileceği gibi, bir başka Girişim Destekleme Şirketi de olabilir. 
Bu katkı, ilgili Girişim Destekleme şirketi ile bir anlaşma karşılığında sağlanır. Anlaşma

da, kamu kuruluşunun özelleştirileceği öngörülen mal ve hizmet üretimleri tadad edilir, bunla
rın nasıl özelleştirilecekleri açıklanır ve karşılıklı hak ve vecibeler belirtilir. 

6.3.2. İç-girişimcilik dışındaki yollarla özelleştirme 
Bu Kanun kapsamındaki mal ve hizmet üretimlerinin iç-girişimcilik yoluyla desteklenme

sinin mümkün olmadığı hallerde, ilgili kamu kuruluşu uygun göreceği özelleştirme yöntemle
rini kullanabilir. Ancak her koşulda, (6.3.1) fıkrasında öngörülen Girişim Destekleme Şirketi
ne gerekli katkı sağlanır ve kuruluş dışındaki girişimciler eliyle özelleştirme sağlanır. 

7, Çalışanların özlük haklarıyla ilgili düzenleme 
özelleştirilecek mal ve hizmet üretimlerinde (çahşan)lara şu hükümler uygulanır : 
7.1. Emeklilik süresini veya yaşını doldurmuş olanların durumları 
Emeklilik süresini veya yaşını doldurmuş olanlardan memur, işçi ve sözleşmeli personel

den, iç-girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmak isteyenlere (7.2) fıkrası hükümleri uygulanır. 
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Bu imkândan yararlanmak istemeyenler ile bu imkânın uygulanması mümkün olmayan 
hallerde, (çalışan)ların isteklerine bakılmaksızın emekliye sevk edilirler. 

7.2. Emeklilik süresini veya yaşını doldurmamış olanların durumları 
Emeklilik süresini veya yaşım doldurmamış bulunan memur, işçi, sözleşmeli ve geçici hiz

met akdi ile bağlı (çalışan)lara ise şu hükümler uygulanır : 

7.2.1. îç-girişimciliğin kullanıl(a)mayacağt hallerde 
İç girişimcilik imkânından yararlanmak istemeyenler ile bu tür bir imkânın bulunmadığı 

ya da özelleştirilecek işlerde (çalışan)ların tümünün taleplerine yetişmediği hallerde (çalışan
ların bu imkândan yararlan(a)mayan kısmı, (kuruluş)un başka ihtiyaç olan birimlerine nakle
dilirler. Bu gibi hallerde toplu iş sözleşmelerinin mani hükümleri var ise uygulanmaz. 

7.2.2. İç-girişimciliğin kullanılacağı hallerde 
tç-girişimcilik imkânından yararlanmak isteyen çalışanlar, ücretlerinin % 70'i ile 1 yıl sü

reyle izinli sayılırlar. Bir yılın sonunda arzu edenler geri dönerler ve bu fıkranın (7.2.1) şıkkına 
göre işlem görürler. 

Bir yıllık süre içinde, (çalışan)ın dahil olduğu ticarî ortaklıktan sağlayabileceği gelir, (çalı
şanın ücretinden ayrı olarak vergilendirilir. Vergilendirmede mükerrer avantajlardan ise yarar
landırılmaz. 

Bir yıllık süre sonunda geri dönenler, kurmuş oldukları şirketin iştigal konusu ile çıkar 
çatışması yaratabilecek görevlerde çalıştırılamazlar. 

Bir yılın sonunda, iç-girişimcilik yoluyla kurulmuş bulunulan işinde devam etmek iste
yenler, emekli tazminatı verilmeksizin, normal olarak hak kazandıkları emekli aylığı ile emek
liye sevk edilirler. 

8. Ana amaç dışı işlerin kuruluşlarca bizzat yapılamayacağı 
Bu Kanunla özelleştirileceği öngörülen mal ve hizmet üretimleri, (kuruluş)larca hiç bir 

şekilde yapılamaz. 
9. özelleştirilen mal ve hizmet ürünlerinin kuruluşlarca satın alınması ile ilgili hükümler 
9.1. Satın alınan mal ve hizmetin kamuya ait olduğunun açık belirtimi 
tç veya dış girişimcilerden satın alınacak mal ve hizmetlerin kamuya ait olduğunun hiç 

bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kamunun dikkatine sunulması esastır. Böylece kamuo
yunun sürekli denetimi sağlanmış olacaktır. 

9.2. Satın alınan ve alınacak mal ve hizmetlerin kamuya duyurumu 
Bu Kanun kapsamındaki kamu kuruluşları, satın aldıkları, almayı planladıkları ve satın 

almayı öngördükleri tüm mal ve hizmetleri birer kitapçık halinde bastırarak, her isteyene mali
yeti karşılığında satmak zorundadırlar. 

Bu kitapçıklarda mal ve hizmetlere ait tüm bilgiler açıklanmalı, böylece potansiyel giri
şimcilerin bilgilerine sunulmalıdır. 

Ayrıca arzu edenlere, bu mal ve hizmetlere ait idarî ve teknik şartnameler de maliyeti kar
şılığında ve derhal sağlanacaktır. 

Bunlara paralel olarak KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Baş
kanlığı), bu kitapçıklardan derleyeceği sınıflandırılmış mal ve hizmet alımlarını, girişimcilere 
duyurmak üzere gerekenleri yapacaktır. 

10. Yürütme 
Bu Kanunu, başbakan adına bir devlet bakanı yürütür. 
.11. Yürürlük 
Bu Kanun, Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/680, 2/337, 2/638 11.5.1994 

Karar No. : 44 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 6.4.1994 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 7.4.1994 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilen "Kamu Konutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı" ile "Erzurum Milletvekili İsmail Kö
se ve 14 Arkadaşının Kamu Kuruluşlarının Ana Amaç Dışı İşlevlerinin Özelleştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi" ve "Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve 4 Arkadaşının Kamu Konutlarının Sa
tılmasına İlişkin Kanun Teklifi" birbirleriyle ilgili görülerek İç Tüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca 
birleştirilmek suretiyle Komisyonumuzun 12.4.1994 tarihinde yaptığı 46 ncı birleşimde Hüküme
ti temsilen Maliye Bakanının Başkanlığında Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ile mevcut Kamu Konutlarının tahsis Ve 
idaresinin disipline edilmesi ve konulardan yararlandırma usul ve esaslarında, mümkün olabildi
ğince eşitlik sağlanmasına çalışılmıştır. Ancak, bütün çabalara rağmen Kamu personelinin büyük 
bir kısmına lojman tahsis edilememiş, diğer yandan kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis
lerin de işletme bakım ve onanm giderleri geçen zaman süreci içinde ülkenin içinde bulunduğu 
ekononik şartlarda israf düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda; konutlar ile sosyal tesisle
rin satılmasının, hem ekonomimize katkı sağlamak hem de oluşan adaletsiz durumları ortadan kal
dırmak açısından yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. 

Tasan ve teklifler ile, bir kısım istisnalar dışında 2946 Sayılı Kanun kapsamında bulunan ko
nutlar ile sosyal tesislerin satış yoluyla elden çıkarılmasına ilişkin esasların düzenlenmesi amaçlan
maktadır. 

Komisyonumuzda görüşmelere geçilmeden önce verilen bir önergenin kabulü ile tasarının ay-
nntılı bir şekilde incelenebilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini teminen, Komisyonu
muzda temsil edilen siyasî partilerin birer üyesinin katılımı ile bir Alt Komisyon kurulmuş, tasan 
bütün aynntılan ile incelenmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan raporda yer alan husus
lar dikkate alınmak suretiyle, 10.5.1994 tarihinde yapılan 52 nci birleşimde görüşmelere geçilmiş
tir. . ' 

Görüşmelerde; 
- Tasarı ve tekliflerin olumlu bulunduğu, ancak; taşandaki istisnaların çok geniş tutulduğu ül

kenin ekonomik durumunun düzeltilmesine ilişkin tedbirler arasında yer alan bu düzenlemede is-
tisnalann asgarî seviyede tutulması gerektiği, 

- Lojmanların sosyal amacına ulaşamadığı, yaklaşık 1 milyon 700 bin kamu personelinin an
cak 300 bininin bu imkândan yararlanabildiği, ayrıca lojmanların bakım ve onarımı için kamuda 
bir teknik sektör oluştumlduğu, çok geniş kapsamlı teknik personel istihdam edildiği bu şekilde ka
mu gelirlerinin gereksiz yere harcandığı, 

- İstisna kapsamında bulunan konutlardan; idarece tayin olunacak miktarda makul bir kira 
alınması, ayrıca; tüm işletme ve bakım masraflarının oturanlar tarafından karşılanması gerektiği, 

şeklindeki eleştiri ve görüşleri takiben tasarı ve teklifler Komisyonumuzca da benimsenerek 
1/680 nolu tasarı esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 
- "Amaç" başlıklı 1 inci maddesi, tasarının içeriğinde sosyal tesislerin de yer alması nedeniy

le "sosyal tesis" ibaresinin eklenmesi ve tasarı ile yurt içindeki konutların satışı amaçlandığından 
yurt içindeki konutları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek, 
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- "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin son fıkrası; sosyal tesis kavramının, lokal ve misafirha
neleri de kapsaması nedeniyle, ayrıca dernek, vakıf ve diğer tüzel kişiliklere devredilen sosyal te
sisleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmek suretiyle, 

- "Satış Kapsamı Dışında Kalan Kamu Konutları" başlıklı 3 üncü maddesi; Bu kanun hüküm
lerinin özel kanunlarına göre satışı mümkün olmayan konut ve sosyal tesislere uygulanmayacağı
na ilişkin ifadeye yer verilmek suretiyle sadeleştirilerek, 

- "Satış Kararlan" başlıklı 4 üncü maddesinin, kurumların tabi oldukları mevzuatlara göre iş
lem yapılacağından, metinden çıkarılması suretiyle, 

- "Satılacak konutların ayrımı" başlıklı 5 inci maddesi; tasarının amacına daha uygun hale ge
tirilmesi ve bir önceki maddenin metinden çıkarılması nedeniyle 4 üncü madde olarak, 

- "Misafirhane Satışı" başlıklı 6 ncı maddesi; başlığının "Sosyal Tesisler" şeklinde değiştiril
mesi ve sosyal tesislerin tanımının tereddütlere yer vermeyecek biçimde açıkça ifade edilmesi su
retiyle ve 5 nci madde olarak, . 

- "Rayiç bedel esası" başlıklı 7 nci maddesi; kamu konutları ve sosyal tesislerin satışında uy
gulanacak genel esasların belirlenmesi suretiyle ve 6 ncı madde olarak, 

- "Tahsisin kaldırılması ve satış" başlıklı 8 nci maddesi; tasarının genel bütçeli kuruluşlar ye
rine 2 fici maddedeki bütün kuruluşları kapsayacak ve satış işlemlerini süratle tamamlayacak hü
kümlere yer verecek şekilde ve 7 nci madde olarak, 

- Öncelikle satışı yapılacak konut ve sosyal tesislere ilişkin 9, 10 ve 11 inci maddeleri; tek 
madde kapsamına alınarak yeniden düzenlenmek suretiyle ve 8 inci madde olarak, 

- "Kamu konutlarında oturanların öncelikle alım hakkı" başlıklı 12 nci maddesinin kamu per
soneli arasında eşitsizlik yaratacağı ve satış işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını engelleyece
ği düşüncesinden hareketle metinden çıkarılması suretiyle, 

- "Bakanlar Kurulunun yetkileri" başlıklı 13 üncü maddesi, kanun kapsamı dışında kalacak 
konut ve sosyal tesislerin tespitine, taksitlerin süreye bağlanmasına, kamu personeline yapılacak 
satışlarda ikramiye ve diğer ödemelerin mahsubuna, özelleştirilen KİT'lerin konut ve sosyal tesis
lerini kanun kapsamı dışına çıkarmaya, satış için T. Emlak Bankası veya başka bir kuruluşa yetki 
vermeye, ihalelere ilişkin esas ve usulleri belirlemeye ilişkin hususlarda Bakanlar Kuruluna veri
len yetkilerin yeniden düzenlenmesi suretiyle ve 9 uncu madde olarak, 

- "Satıştan elde edilecek gelirlerin kullanılması" başlıklı 14 üncü maddesi, 10 uncu madde ola
rak aynen, 

- "Kat mülkiyetine geçiş ve ifraz işlemleri" başlıklı 15 inci maddesi; imar planında resmî ku
rum alanı iken ifraz edilerek satışı yapılacak konut ve sosyal tesislerde ifraz ve imar planı tadil iş
lemlerinin daha kısa sürede sonuçlandırılmasını teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle ve 11 in
ci madde olarak, 

- "Kredi sağlama" başlıklı 16 ncı maddesi; kredi verme müessesesi olmayan Toplu Konut İda
resinin metinden çıkarılarak yeniden düzenlenmek suretiyle ve 12 nci madde olarak, 

- "Geçici Teminat" başlıklı 17 nci maddesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan 
taşınmaz mal satışları ile bu kanunun hükümlerine göre yapılacak satış ihalesine katılacaklardan, 
tahmin edilen bedelin % 15'ine, Kamu çalışanlarından ise % 5'ine kadar geçici teminat alınması 
şeklinde yeniden düzenlenmesi suretiyle ve 13 üncü madde olarak, 

- "Tahliye" başlıklı 18 inci maddesi; tahliyenin sosyal tesisleri de kapsayacak şekilde redak
siyona tabi tutulması suretiyle ve 14 üncü madde olarak, , 

—"Satış çalışmalarına başlama ve sonuçlandırma" başlıklı 19 uncu maddesi; metne açıklık 
getirilmek amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle ve 15 inci madde olarak, 

kabul edilmiştir. 
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Tasarıya; bu Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarınca hiç bir şeklide yeni konut 
ve sosyal tesis kiralama, satmalma ve/veya inşa etme yoluna gidilemeyeceğine ilişkin bir hüküm 
yeni 16 ncı madde olarak, 

- İlk toplu konut örneklerinden olan Namık Kemal Mahallesindeki kamu konutlarının satışın
da, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 13 ve 15 inci maddelerinin uy
gulanmayacağına ilişkin bir hüküm geçici 1 inci madde olarak, 

- Kampus şeklinde inşa edilen ve hizmetin yürütülebilmesi için gerekli olan veya kamu hiz
met binaları ile bitişik olması nedeniyle kat mülkiyetine çevrilmesi mümkün olmayan veya kat 
mülkiyetine çevrilse dahi satılması halinde hizmetin yürütülmesini engelleyecek olan konutlarda 
oturanlar tarafından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tahliye 
edileceğine ve bu konutların ilgili kurumun veya başka bir kamu kuruluşunun hizmet binası olarak 
kullanılabileceğine ilişkin bir hüküm ise metne geçici 2 nci madde olarak, 

ilave edilmiştir. 
Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 20 ve 21 inci maddeler, 17 ve 18 inci maddeler olarak aynen 

kabul edilmiştir. ' 
Ayrıca tasarının başlığı içeriği ile uyumlu hale getirilmek amacıyla, "Kamu Konutlarule Sos

yal Tesislerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı" şeklinde değiştirilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Bilal Güngör, 

Ankara 
Üye 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 
Üye 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Üye 
Güneş Taner 

İstanbul 
Üye 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Üye 

Timur çin Savaş 
Adana 

Üye 
M. Nedim Budak 

Ankara 
Üye 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Üye 
Necmi Höşver 

Bolu 

Üye 
Muharrem Şems ek 

Çorum 
Üye 

İsmail Köse 
Erzurum 

Üye 
Mehmet Alp 

Kars 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Sözcü 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Üye 

Gaffar Yakın 
Afyon 
Üye 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Üye 
Edip Safder Gaydalı 

Bitlis 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
Üye 

Z. Selçuk Maruftu 
İstanbul 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 
Üye 

AlaettinKurt 
Kocaeli 
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Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
ünir Doğan Ölmeztoprak 

Malatya 
Üye 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Üye 
Mustafa (İnaldı 

Konya 
Muhalifim 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Nevşat Özer 
Muğla 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
Üye 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 

Üye 
Doğan Baran 

Niğde 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

MUHALEFET ŞERHİ 
1. Büyük bir vatandaş kitlesini yakından ilgilendiren bu kanun çelişki ve yanlışlıkla doludur. 
2. Satış kararı Bakanlar Kuruluna verilen bazı baskı gruplarının çıkarı doğrultusunda satış 

kararlarının alınması veya geciktirilip, satışlarının engellenmesi söz konusu olduğundan muhalifiz. 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Zeki Ergezen 
Bitlis 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Kamu Konutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi konutla

rın satış yoluyla elden çıkarılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi; 
a) Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve bele

diyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, 
b) özelleştirme kapsamına alınanlar da dahil olmak üzere iktisadî devlet teşekkülleri, 

kamu iktisadî kuruluşları, sermayesinin tamamı bu İcamu iktisadî teşebbüslerine ait müessese
ler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluş
larına ait bağlı ortaklıkların, 

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya 
özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, 

d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve beden terbiyesi bölge müdürlüklerinin, 
mülkiyetinde bulunan kamu konutlarını misafirhane, lokal, sosyal tesis ve benzerlerini 

kapsar. 

Satış Kapsamı Dışında Kalan Kamu Konutları 

MADDE 3. — a) özel tahsisli, 
b) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi mes

kûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı yer
lerde normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulma
sı gerekli olan personele ve ilgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam 
ve rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlilerine tahsisli, 

c) Birinci ve İkinci Derece Kalkınmada öncelikli Yörelerde bulunan, 
d) Köylerde bulunan, 
e) 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan yerlerde bulunan, 
0 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan, 
g) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanunu kapsamında olan, 
h) Savunma ve güvenlik hizmetleri ile görevli kuruluşların hizmetlerinde bulunan, 
ı) Sınırlarda veya gümrük kapılarında bulunan, 
j) Kampus şeklinde inşa edilen ve hizmetin yürütülebilmesi için gerekli olan veya İcamu 

hizmeti binaları ile bitişik olması nedeniyle kat mülkiyetine çevrilmesi mümkün olmayan veya 
kat mülkiyetine çevrilebilse dahi satılması halinde hizmetin yürütülmesini engelleyecek olan, 

k) Yüksek Yargı Organları Başkan ve üyeleri, hâkim ve savcılara tahsis edilmiş olan, 
kamu konutları satış kapsamı dışındadır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İKİNCt BÖLÜM 
Satış Hükümleri 

Satış Kararları 

MADDE 4. — Satış kararları 2 nci maddede belirtilen kamu kurum ve kuruluşunun yet
kili yöneticileri veya organları tarafından alınır. 

Satılacak Konutların Ayrımı 
MADDE 5. — Bu Kanuna göre satılabilecek konutlar ile satılamayacak konutların bir 

arada bulunması halinde, satılabilecek konutların diğerlerinden ayrılması gerçekleştirilerek satışı 
yapılır. 

Misafirhane Satışı 
MADDE 6. — Kamu konutlarının bulunduğu binalarda lokal, misafirhane ve sosyal te

sislerin olması halinde bu misafirhanenin ve/veya sosyal tesislerin tahsisi kaldırılarak satışı yapılır. 
Rayiç Bedel Esası 
MADDE 7. — Kamu konutlarının satışında rayiç bedel esas alınır. 
Tahsisin Kaldırılması ve Satış 
MADDE 8. — Genel bütçeli idarelere tahsisli olan kamu konutları, ilgili idarenin muva

fakati alınmadan Maliye Bakanlığınca tahsisi kaldırılmak suretiyle satılır. 
Kat Mülkiyetine Tabi Konutların öncelikle Satışı 
MADDE 9. — Kat mülkiyetine tabi olup da tamamı bu Kanun kapsamındaki kuruluşla

rın mülkiyetinde bulunmayan konutların satışı öncelikle yapılır. 
Boş veya Boşalacak Konutların öncelikle Satışı 
MADDE 10. — Halen konut tahsis komisyonlarınca tahsis edilmemiş olan veya ileride 

herhangi bir nedenle boşalacak olan kamu konutları yeniden tahsis edilmeyerek satışa çıkarılır. 
Yeniden Edinilen Konutların öncelikle Satışı 
MADDE 11. —Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte satınalma, kiralama, inşa ve sair 

yollarla edinilmiş olup da henüz tahsis edilmemiş bulunan konutlar, tahsis edilmeyerek bu Ka
nun hükümleri çerçevesinde satılır. 

Kamu Konutlarında Oturanların öncelikli Alım Hakkı 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerine göre satışı yapılan kamu konutlarında oturanla

rın ihale tasdik tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde başvurmaları ve ihale bedeli ile 
diğer vergi ve harçları ödemeleri halinde konut kendilerine satılır. Bu süre içerisinde öncelikli 
alım hakkı sahibi, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nununun 32 nci maddesindeki hükümler bu tarihten itibaren uygulanır. 

Satışı yapılacak konutta oturan kişiye satış tarihi en az bir ay Önceden bildirilir ve ihale 
şartnamesinin bir örneği gönderilir. 

Bakanlar Kurulunun Yetkileri 
MADDE 13. — Bakanlar Kurulu; 
a) Bu Kanun kapsamındaki konutların satış bedelinin peşin veya taksitle ödenmesine ve 

taksit şartlarına, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

b) Kamu konutunun içinde oturana satılması durumunda satış bedelinin emekli ikrami
yesinden veya kıdem tazminatından mahsubuna, 

c) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlara, 
ilişkin esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Satıştan Elde Edilecek Gelirlerin Kullanılması 
MADDE 14. — Satıştan elde edilecek gelirler, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun Hazine

ye, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Kamu Ortaklığı İdaresine ve diğer kamu kurumu ve kuruluş
larına borçlarının olması halinde öncelikle bu borçların ödenmesinde kullanılır. 

Kat Mülkiyetine Geçiş ve İfraz İşlemleri 
MADDE 15. — Bu Kanun kapsamına giren konutlarla ilgili olarak kat mülkiyetinin ku

rulmamış veya gerekli ifrazlarının yapılmamış olması halinde, kat mülkiyetine geçiş ve ifraz 
işlemleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun talebi tarihinden itibaren Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Kredi Sağlama 
MADDE 16. — Satışı yapılacak kamu konutlarında oturanların ihale sonucunda otur

duktan konutları satın almalan halinde, Toplu Konut idaresi ve kamu bankaları, konutların 
yapım yılı ile ilgilendirilmeksizin konut satın alanlara kredi verilmesi konusunda gerekli dü
zenlemeleri yaparlar. 

Geçici Tbminat 
MADDE 17 Bu Kanun hükümlerine göre kamu konutlarının satış ihalesine katılacak

lar, tahmin edilen bedel üzerinden % 30 oranında geçici teminat yatırırlar. 
Tahliye 
MADDE 18. — Satışı yapılan kamu konutlarında oturanlar, satış tarihinden itibaren altı 

ay içinde konutu boşaltmak zorundadır. Bu süre içinde boşaltılmadığı takdirde 2646 sayılı Ka
mu Konudan Kanununun 8 inci maddesine göre konutun tahliyesi sağlanır. 

Satış Çalışmalarına Başlanma ve Sonuçlandırma 
MADDE 19. — Bu kanunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde satış ger

çekleştirilir. 
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Yürürlük 
MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof Dr. T. Çüler 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
M. Karayalçm 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 

7. Tez 
Devlet Bakanı 

T Ahyol 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 
Millî Savunma Bakanı 

M. Gölhan 
Dışişleri Bakanı 

H. Çetin 
Millî Eğitim Bakanı 

N. Ayaz 
Sağlık Bakanı 

M. Ktltnç 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

R. Şahin 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T Köse 
Kültür Bakanı 
D F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

M Tekinel 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
/. Atilk 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
O. Kumbaracıbast 
Ulaştırma Bakanı 

M. Köstepen 
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

V Atasoy 
Turizm Bakam 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu Konutları ile Sosyal Tesislerinin Satışı Hakkında Kanun Tasansı 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 2546 Sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi kamu kurum 
ve kuruluşlarının yurt içindeki konutları ile sosyal tesislerinin satış yoluyla elden çıkarılmasına iliş
kin esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi; 

a) Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve beledi
yelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, 

b) Özelleştirme kapsamına alınanlar da dahil olmak üzere iktisadî devlet teşekkülleri, kamu ik
tisadî kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu iktisadî teşebbüslerine ait müesseseler, sermaye
sinin yüzde ellisinden fazlası iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarına ait bağlı or
taklıkların, 

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel 
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, 

d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teş
kilatlarının 

mülkiyetinde bulunan kamu konutları ile kullanımı, yönetimi ve/veya işletmesi dernek, vakıf 
ve diğer tüzelkişiliklere, kira, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi yolları ile devredilenler de dahil ol
mak üzere bu kurum ve kuruluşların sosyal tesislerini kapsar. 

Özel kanunlarına göre satışı mümkün olmayanlar 

MADDE 3. — Özel kanunlarına göre satışı mümkün olmayan konut ve sosyal tesisler hakkın
da bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Satış Hükümleri 

Satılacak Konutların Ayrımı 
MADDE 4. — Bu Kanuna göre satılabilecek konutlar ile satılamayacak konutların birarada 

bulunması, satılabilecek konutların satışına engel teşkil etmez. 

Sosyal Tesisler 
MADDE 5 . - 2 nci maddede belirtilen kamu kurum ve kuruluşları personelinin günlük veya 

uzun süreli beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, hangi isim altında olursa 
olsun misafirhane, lokal, eğitim ve dinlenme tesisi, kamp gibi adlarla tefrik veya tahsis edilmiş bu
lunan yerler bu Kanun uygulamasında sosyal tesis sayılır. 

Satış İlkeleri 
MADDE 6. — Kamu konutları ve sosyal tesislerin rayiç bedelleri üzerinden açıklık ve reka

bet ilkelerine dayalı olarak ihale yolu ile satılmaları esastır. 
Tahsisin.Kaldırılması ve Satış 
MADDE 7. — Satılacak konut ve sosyal tesislerin tahsisleri başka bir işleme gerek olmaksı

zın kaldırılmış sayılır. Görev ve hizmet tahsisli konutlarda görev ve hizmetin devam etmesi, sıra 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
tahsisli konutlarda oturma süresinin dolmamış olması, satışa engel değildir. Ancak, satış kararının 
alındığı tarihten mülkiyetin alıcıya devredildiği tarihe kadar, kamu konutları ve sosyal tesislerin ta
bi oldukları mevzuata göre idaresine devam edilir. 

Öncelikle Satışı Yapılacak Konut ve Sosyal Tesisler 
MADDE 8. — Aşağıda sayılan konut ve sosyal tesislerin satışı öncelikle yapılır. 

a) Kat mülkiyetine tabi olup da tamamı bu Kanun kapsamındaki kuruluşların mülkiyetinde bu
lunmayan konut ve sosyal tesisler, 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, konut tahsis komisyonlarınca tahsis edilmemiş olan 
veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalacak olan kamu ko
nutları, 

c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte satınalma, inşa ve sair yollarla edinilmiş olup da he
nüz tahsis edilmemiş bulunan konutlar. 

Bakanlar Kurulunun Yetkileri 
MADDE 9. - Bakanlar Kurulu; 

a) Bu Kanun kapsamı dışında kalacak kamu konutlarına ve sosyal tesislere, 

b) Bu Kanun kapsamındaki konutlar ile sosyal tesislerin satış bedelinin 18 ayı geçmemek üze
re taksitle ödenmesine ve taksit şartlarına, 

. c) Emekliliğini talep etmek kaydı ile, konutun 9.11.1983 tarih ve 2946 sayılı Kanuna tabi ku
ruluşlarda çalışan personel tarafından satınalınması durumunda emekli ikramiyesi veya kıdem taz
minatı ile 11.11.1986 tarih ve 3320 sayılı Kanuna göre yapılan konut edindirme yardımının ve 
9.3.1988 tarih ve 3417 sayılı Kanuna göre yapılan kesintilerin ve nemalarının satış bedelinden 
mahsubuna, 

d) Özelleştirme kapsamına alman kamu iktisadî teşebbüslerinin konut ve sosyal tesislerini bu 
Kanun kapsamı dışına çıkarmaya, " 

e) Bu Kanun kapsamındaki konutların satışını yapmak üzere Türkiye Emlak Bankasına veya 
başka bir kuruluşa yetki vermeye, 

f) İhaleye, 
g) Bu Kanunun uygulaması ile ilgili hususlara 
ilişkin esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Satıştan Elde Edilecek Gelirlerin Kullanılması 
MADDE 10. — Satıştan elde edilecek gelirler, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun Hazineye, 

Sosyal Sigortalar Kurumuna, Kamu Ortaklığı İdaresine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
borçlarının olması halinde öncelikle bu borçların ödenmesinde kullanılır. 

Kat Mülkiyetine Geçiş ve İfraz İşlemleri 

MADDE 11. — Bu Kanun kapsamına giren konutlarla ilgili olarak kat mülkiyetinin kurulma
mış veya gerekli ifrazların yapılmamış olması halinde, kat mülkiyetine geçiş ve ifraz işlemleri, il
gili kamu kurum ve kuruluşunun talebi tarihinden itibaren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
üç ay içinde sonuçlandırılır. İfraz ve imar planı tadil işlemleri, belediye veya valiliklerce ilgili ida
renin talebini müteakiben üç ay içinde sonuçlandırılır. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kredi Sağlama 
MADDE 12. — Satışı yapılacak kamu konutlarının kamuda çalışanlara satılması haline ilişkin 

olarak kamu bankaları ve konut sektörünü kredilendirmekle görevlendirilmiş kamu kuruluşları ko
nutların yapım yılına bakılmaksızın konut satın alanlara kredi verilmesi konusunda gerekli düzen
lemeleri yaparlar. 

Geçici Teminat 
MADDE 13. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan taşınmaz mal satışları ile bu 

Kanun hükümlerine göre yapılacak satış ihalesine katılacaklardan tahmin edilen bedelin % 15'ine 
kadar geçici teminat alınır. Kamuda çalışanlardan satış ihalesine katılacak olanlar için bu teminat 
tahmin edilen bedelin % 5'ine kadar uygulanır. 

Tahliye 
MADDE 14. — Satışı yapılan kamu konutlarında oturanlar ile sosyal tesisleri kullananlar, sa

tış tarihinden itibaren altı ay içinde konutu boşaltmak zorundadır. Bu süre içinde boşaltılmadığı 
takdirde 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 8 inci maddesine göre konutun tahliyesi sağlanır. 

Satış- Çalışmalarına Başlama ve Sonuçlandırma 
MADDE 15. — Kamu konutlarının ve sosyal tesislerin satış çalışmalarına Kanunun yürürlük 

tarihinden itibaren derhal başlanır. Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendine göre belirlemenin 
yapıldığı tarihi takip eden bir yıl içinde satış işlemleri sonuçlandırılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 
Yeni Konut ve Sosyal Tesis Edinilmemesi 
MADDE 16. — Bu Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarınca hiç bir şekilde ye

ni konut ve sosyal tesis kiralanmaz, satın alınmaz ve/veya inşa edilmez. Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren, kamu personeline kiralama yolu ile tahsis edilen konutlara ilişkin olarak 
üçüncü kişilerle akdedilmiş kira sözleşmeleri sürelerinin bitiminde yenilenmez. Bu Kanun kapsa
mına giren kuruluşlar, mülkiyetlerinde; mülkiyetin gayri aynî hak tesisi veya tahsis suretiyle tasar
ruflarında bulunan konut ve sosyal tesisleri, kurumları ile ilgileri bulunan dernek, vakıf, koopera
tif gibi tüzel kişiliklere devredemezler, bedelsiz kullandıramazlar. 

GEÇÎCİ MADDE 1. — Ankara İli, Çankaya İlçesi Namık Kemal Mahallesindeki kamu konut
larının satışında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 13 ve 15 inci mad
deleri hükümleri uygulanmaz.-

GEÇİCİ MADDE 2. — Kampus şeklinde inşa edilen ve hizmetin yürütülebilmesi için gerek
li olan veya kamu hizmet binaları ile bitişik olması nedeniyle kat mülkiyetine çevrilmesi müm
kün olmayan veya kat mülkiyetine çevrilse dahi satılması halinde hizmetin yürütülmesini en
gelleyecek olan konutlarda oturanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir 

yıl içinde 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca tahliye edilir. Bu konutlar ilgili kurumun 
veya başka bir kamu kuruluşunun hizmet binası ihtiyaçlarında kullanılır. 

Yürürlük 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

@-
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Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili 
Nevzat Ercan, Samsun MiUetveldli İhsan Saraçlar, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekil
leri Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Gümüşhane Milletvekili 
M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı içel Milletvekili 
Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup Başkanvekili Si
vas MiUetveldli Abdüllatif Şener'in; 18.1.1984 Tarihli ve 2972 
Sayılı Mahallî İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1066) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He

yetleri Seçimi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Nevzat Ercan tltsan Saraçlar 
Sakarya Samsun 

DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

TUrhan Tayan Eyüp Aşık 
Bursa Trabzon 

DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

M, Oltan Sungurlu Hasan Korkmazcan 
Gümüşhane Denizli 

ANAP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Abdüllatif Şener 
İçel Sivas 

SHP Grup Başkanı RP Grup Başkanvekili 
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GEREKÇE 

Kamu kuruluşlarında çeşitli görevlerde memur olarak çalışmakta iken bu görevlerinden 
ayrılarak Belediye Başkanlığına aday adayı olanlarla seçimi kaybedenlerin, seçim sonuçlarının 
ilanından sonra bir ay içerisinde müracaatta bulunmaları kaydıyla ayrıldıkları veya benzeri bir 
göreve atanmaları mümkün iken, belediye başkanlığına seçilen kamu görevlilerinin müteakip 
Mahallî İdareler seçimlerinde aday olamamaları veya aday oldukları halde seçilememeleri ha
linde mağduriyetleri söz konusu olmaktadır. 

Bu durumda olanlardan isteyenlerin, önceki memuriyet süreleri ile belediye başkanlığın
da geçen sürelerinin toplamının emeklilik için gerekli olan hizmet süresini tamamlamaya yet
memesi halinde yeniden memuriyete dönmelerini ve bu suretle emeklilik sürelerini tamamla
malarına imkân sağlamak üzere bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/1066 29.4.1994 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 14.4.1994 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan; Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Trabzon Milletvekili Eyüp 
Aşık, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah 
Partisi Grup Başkanvekili Abdüllatif Şener'in 18.1.1984 tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler 
ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 28.4.1994 tarihli toplantısında teklif sahiplerinden. 
Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe ile Adalet ve Maliye Bakan
lıkları temsilcilerinin de hazır bulunmasıyla incelenmiştir. 

Teklif, kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden ayrılarak belediye başkanı seçilen
lerin, yeniden aday olmamaları veya seçilememeleri halinde hizmet süreleri itibariyle veya yaş 
haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanamamış olmaları kaydıyla yeniden aslî veya eşdeğer bir 
göreve dönebilmelerinin sağlanmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuz, teklifi gerekçesi doğrultusunda olumlu bulmuş, tümü üzerindeki görüş
meler tamamlandıktan sonra maddelerinin görüşülmesini kabul etmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi genel olarak olumlu bulunmuş, ancak, subay, astsubay, hâkim, 
sava ve yüksek yargı organları mensuplarının genel kurala uygun olarak hariç tutulmaları; be
lediye başkanı olup da aday olamayan veya seçilemeyenlerin eski görevlerine dönememe duru
munda, istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve atan
maları ve belediye başkanlığı görevi istifa veya yargı kararı ile sona erenlerin bu hükümden 
yararlanmamaları Komisyonumuzca uygun görülmüş ve bu değişikliklerle madde kabul edil
miştir. 
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Yapılan bu düzenlemenin 27 Mart 1994 tarihinde yapılan mahallî idareler seçimlerinde 
aday olamayan veya seçilemeyen belediye başkanlarına da uygulanmasını sağlamak için teklife 
bir Geçici Madde eklenmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 
Üye 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Üye 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

Bursa 
Üye 

/. Kaya Erdem 
tzmir 
Üye 

Sadık Avundukluoğiu 
Kırıkkale 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Üye 
Lutfullah Kayalar 

Yozgat 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Ekrem Ceyhun 
Balıkesir 

Üye 
Ali Oğuz 
istanbul 

Üye 
Erdal İnönü 

tzmir 
Üye 

Münif îslamoğlu 
Kastamonu 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 
Üye 

C. Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

Lütfü Esengün 
Erzurum 
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DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKÎL-
LERÎ SAKARYA MİLLETVEKİLİ NEVZAT ER
CAN, SAMSUN MİLLETVEKİLİ İHSAN SA
RAÇLAR, BURSA MİLLETVEKİLİ TURHAN 
TAYAN, ANAVATAN PARTİSİ GRUP BAŞKAN-
VEKİLLERİ TARABZON MİLLETVEKİLİ 
EYÜP AŞIK, GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ 
M. OLTAN SUNGURLU, DENİZLİ MİLLETVE
KİLİ HASAN KORKMAZCAN, SOSYALDE-
MOKRAT HALKÇI PARTİ GRUP BAŞKANI 
İÇEL MİLLETVEKİLİ AYDIN GÜVEN GÜR-
KAN İLE REFAH PARTİSİ GRUP BAŞKANVE-
KİLİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ABDULLATİF 

ŞENER'İN TEKLİFİ 

18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanuna Bir Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 18.1.1984 tarihli ve 2972 

sayılı Mahallî İdareler İle Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki 
Kanuna Aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 3. — Kamu kurumları ile 
kamu kurumu rçiteliğinde bir kuruluşta çalış
makta iken bu görevinden ayrılarak Belediye 
Başkanı seçilmiş olup da yeniden seçilemeyen
ler, hizmet süreleri itibariyle veya yaş haddi 
nedeniyle emekliliğe hak kazanamamış olma
ları kaydıyla, seçimlerin kesin sonuçlarının 
Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden 
iki ay içerisinde daha önceki kurumlarına baş
vurmalar* halinde, eski veya eşdeğer bir gö
reve dönebilirler. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihi izleyen iki ay içerisinde 
başvurmaları halinde 27 Mart 1994 tarihinde 
yapılan mahalli idareler seçimlerinde aday ola
mayan veya seçilemeyen belediye başkanları 
da bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

MADDE 2. —. Teklifin 2 nci Maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü Maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallf İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanuna Bir Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 18.1.1984 tarihli ve 2972 

sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nuna Aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 3. — Subaylar, astsubay
lar, hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı or
ganları mensupları hariç olmak üzere, kamu 
kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir ku
ruluşta çalışmakta iken bu görevinden ayrı
larak Belediye Başkanı seçilmiş olup da yeni
den aday olamayan veya seçilemeyenler, hiz
met süreleri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle 
emekliliğe hak kazanamamış olmaları kaydıy
la, seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Se
çim Kurulunca ilanını takip eden iki ay için
de daha önceki kurumlarının bağlı bulundu
ğu bakanlığa başvurmaları halinde, eski gö
revlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun 
özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve 
atanabilirler. Ancak, yargı kararı ile belediye 
başkanlığı görevi sona erenler ve istifa eden
ler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 
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