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262 

263 

265,291 
IV. — BAŞKANLIĞIN 

RULA SUNUŞLARI 
GENEL KU-

265 

265 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — istanbul Milletvekili Bülend Ulu-

su'nun, Türkiye ile Yunanistan arasındaki so
runlar ve Limrii Adasının Lozan Antlaşma
sına aykırı olarak silahlandırılması konusun
da gündem dışı konuşması 265:266 

B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması Önerge
leri., 266 

1. — Sinop Milletvekili Barış Can ve 9 
arkadaşının, Türk tütününün geleceğimi ve tü
tün üreticileri ile tütün işçilerinin sorunlarını 
tespit etmek amacıyla Anaya&nın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araşturması açılmasına .ilişkin öner
gesi (10/19) 266:267 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat 
ve 11 arkadaşının, ülkemizdeki demir - çe-

Sayfa 
Ek üretimi ve tüketimiyle ilgili sorunları tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/20) 267:268 

C) Tezkereler ve Önergeler 268 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

Parlamentolararası Türkiye - Macaristan 
Dostluk Grubu kurulmasına ilişjkin Başkan
lık tezkeresi ve Kurucular Kurulu listesi1 

(5/105) 268:269 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE

RİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER ÎŞLER 269,292 

L — istanbul Milletvekili ibrahim özde-
mir ve 7 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 
2981 sayılı Kanunun Bazı Maddelerimin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 444) 269:291,292: 

311 
2. — Türküye Cumhuriyet Merkez Ban

kası Kanunu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 
3238 sayılı Kanunlarda Bazı Değişiklikler Ya-
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Sayfa 
pılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
Özelleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı : 
44'5) 311:338 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alı
nacak önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Ba-

338 

338 

Sayfa 
kanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/1108) 338:339 

2. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan - Tercan ilçesi Altınkaya kö
yündeki deprem nedeniyle evleri hasara uğ
rayan bazı vatandaşların durumuna ilişkin so
rusu ve Bayundıriılk ve iskân Balkanı İsmail 
Safa Giray'm yazılı cevabı (7/1123) 339 

3. — Konya Milletvekilli Salim Ererin, ' 
kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen 
personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
İM. Vdh'bi Dinçerler'in yazılı, cevabı (7/1143) 340 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBIMİM Genel Kurulu saat 14.00'te toplanarak üç 
oturum yaptı. 

Erzurum Mille t vekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sos
yal Sigortalar Kurumuna ait taşınmazların kira bedel
lerine ilişkin (6/759) sözlü sorusuna Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, 

.Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, karayoluyla 
hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan ücrete iliş
kin (6/71'S) sözlü sorusuna Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıikladılar. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/697), (6/672), (6/673), (6/674), (6/675), (6/676), 
(6/677), (6/689), (6/690), (6/691), (6/692), (6/698), 
(6/703), (6/704), 

Erzurum Milfetvekiii Hilimi Nalbantoğlu'nun 
(6/678), (6/679), (6/680), (6/681), (6/682), (6/Ö99), 
(6/700), ,(6/756), (6/758), 

İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın (6/596), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610),. 
Samsun Milletvekilli Hasaın Altay'ın (6/614), 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), 
Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'lin (6/632), 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666), 
lîzmıir Milletvekili Hüseyin Aydemlr'in (6/669), 

(6/745), 

Kars Milletvekili Halis Soylu'nun (6/757), 
IMuğla Milletvekili İdriis Gürpınar'ın . (6/695), 

(6/716), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/705), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/709), 

(6/710), (6/711), (6/712), (6/714); (6/715), 
Kahramanmaraş Milletvekilli M. Turan Bayez'it'in 

(6/720), 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/742); 
Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından, 
lîçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/671) 

sözlü sorusu, soru sahibi Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından bir defaya malhsus olmak üzere, 

İzmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş'-ın (6/746), 
içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/686), 

(6/693), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 

(6/624), 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616), 
(6/750), (6/751), 

Denizli Milletvekili Ha i l lbralfoim Şahin'in (6/621), 
(6/749), 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
(6/726), 

lîçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/635), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/667), 
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İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in (6/696), 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/721), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/739), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/741), (6/747); 
Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili .bakanlar 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/760), (6/701) sözlü soruları, soru sahibinin aynı 
birleşimde görüşülmüş başka sorusu bulunduğundan, 
. Kahramanmaraş Milletvekilli M. Turan Bayezit'in 
(6/719) sözlü sorusu, mehil verildiğinden, 

içel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/748) sözlü 
sorusu, soru sahibi izinli olduğundan; 

Ertelendiler. 
Beden Ted'hiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
(i/761, 2/258) (S. Sayısı : 440) üzerindeki görüşme
ler tamamlanarak, tümü açık oya sunuldu; oyların ay-

Tasarı 
1. — Adana tünde Seyhan Adıyla Bir İlçe Ku

rulması Hakkında Kanun Tasarısı (1/776) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığı geliş tarihli : 21.5.1986) 

Raporlar 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı

nın Ocak, Şubat ve Mart 1986 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (5/104) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 21.5.1986) (GÜNDEME) 

2. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (1/767) (S. Sayısı : 449) (Da
ğıtma tarihi : 21.5.1986) (GÜNDEME) 

3. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (1/775) (S. Sayısı : 450) (Dağıt
ma tarihi : 21.5.1986) (GÜNDEME) 

4. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/768) (S. Sayısı : 451) 
(Dağıtma tarihi : 22.5.1986) (GÜNDEME) 

rımı sonucunda tasarının kabul edildiği ve kanunlaş
tığı açiklandı. 

24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/342) (S. Sayısı : 444) tümü üzerinde görüşmeler 
tamamlanarak 1 inci maddesi kabul edildi, 2 nci 
maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

22 Mayıs 1986 Perşembe günü saat 14.00'te topla
nılmak üzere bürieşiime saat 23.33'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye • .Kâtip Üye 
Samsun Kayseri 

Süleyman Yağcıoğlu Mehmet Öner 

Kâtip 'Üye 
İçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

5. — 31,8.1956 Tarihli ve 7831 Sayılı Orman Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı 452) (Dağıtma 
tarihi : 22.5.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, darülacezenin durumuna Uişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/761) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.5.1986) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Suriye'de yakalandığı iddia edilen iki 
vatandaşımıza ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.5.1986) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, sa
nıkların avukat tutma talepleriyle ilgili olarak ge
nelge yayınlanıp yayınlanmadığına ilişkin Adalet Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/763) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.5.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop ili 

Gerze İlçesi Çalboğaz Köyünde yapılacak olan orta
okul binasına ilişikin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

II. — GELEN KAĞITLAR 
22 . 5 . 1986 Perşembe 
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Bakanından yazılı soru önergesi (7/1171) (Başkan- I 
lığa geliş tarihi: 20.5.1986) 

2. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, I 
kamu görevlileri için yapılan lojmanlara ilişkin Baş- I 
bakandan yazılı soru önergesi (7/1172) (Başkanlığa I 
geliş tarihi : 20.5.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, 1985 yılındaki siilgara .tüketimine ilişkin Maliye I 
ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1173) I 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.5.1986) I 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, Erzurum - Ilıca yolu üzerinde yapılan Deri Kon- I 
feksiyon Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba- I 
kanından yazılı soru önergesi (7/1174) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.5.1986) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Samsun Karadeniz Bakır İşletmeleri Fabrikasına I 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru I 
önergesi (7/1175) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.5.1986) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kars İli Ardahan İlçesindeki sanayi sitesi in
şaatına ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1176) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.5.1986) 

22.5.1986 O : 1 

7, — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
bir vatandaşın silah belgesinin yenilenmemesinin ne
denine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1177) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.5.1986) 

8. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, 2182 
numaralı Kanundan yararlanamayan kamu görevli
lerinin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1178) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.5.1986) 

Meclis Araştırma Önergeleri 
1. — Sinop Milletvekili Barış Can ve 9 arkada

şının, Türk tütününün geleceğini ve tütün üreticileri 
ile tütün işçilerinin sorunlarını tespit etmek amacıy
la Anayasanın 9'8 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/19) (Başkanlığa geliş tari
hi : 21.5.1986) 

2. — Malatya Milletvekilli Ayhan Fırat ve 11 ar
kadaşının, ülkemizdeki demir - çelik üretimi ve tüke-
tlimiyJe ilgili sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/20) (Bıaşkanlığa geliş tarihi : 
21.5.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekü AbdulhaMm Araş 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Durmuş Fikri Sağlar (tçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

Aid okunmak sureüiyle yoklama BAŞKAN 
yapılacaktır. 

l(Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'a kadar yok 
iıama yapıldı) 

»BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Bülend Ulusu'nun, 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar ve Limni 
Adasının Lozan Antlaşmasına aykırı olarak silahlan
dırılması konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İsitanbul Milletvekili Sayın Bülend 
Ulusu, Limni Adası hakkında, Genel Kurulun 
22.5.1986 tarihli birleşiminde gündem dışı konuşma 
talebinde bulunmuşlardır; kendilerinle bu vesileyle 
«öz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ulusu. (Bağımsızlar sıralarından 
alkışlar) 

BÜLEND -ULUSU ('İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Limni konusu tekrar gündeme 
getirildiğinden dolayı, size kısaca maruzatta bulun
ma zaruretini hissettim; o bakımdan huzurunuzda
yım. 

Osmanlı imparatorluğunun bünyesinden zorla 
koparılarak bağımsızlığına kavuşturulan Yunanistan, 
önceleri Osmanlı İmparatorluğu, onu takiben de Tür
kiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde beslediği mü
tecaviz emellerini her fırsatta uygulama alanına koy
maya çalışmıştır. Bu nedenledir ki, başlangıcından 
bu yana, büyük politik dalgalanmalar dışında, Türk 
- Yunan ilişiklileri, iyi niyet ve iyi komşuluk tabanına 
dayandırılamaımıştır. Yunanlılar, muhtelf devletler 
arasında kurulan ittifaklarda ve cereyan eden savaş
larda, Türklerle aynı saflarda bulunmayı hiçbir za
man istememişlerdir. Türkiye ve Türkler aleyhinde
ki Yunan propagandası ise, iki ülke arasındaki iliş

kilerin iyi olduğu devrelerde dahi, sistemli ve ara
lıksız bir şekilde sürdürülerek, dünya kamuoyu Yu
nan emelleri iistükameüinde oluşturulmaya çalışılmış
tır. Yunanistan'da iktidara kim veya hangi parti 
ıgelrse geMn, ana hedefleri değişmemiş; Türkiye ve 
Türk • düşmanlığı, ülkenin tlüm politikacılarının benim
sediği temel bir görüş olarak uygul'anagelmiştir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, bizim onlara ba
kışımızın tam tersine, Yunanlılar Türkiye'ye, genel
likle bir tür tarihî düşman gözüyle bakmakta ısrar 
etmişler ve bütün gayretleriyle toprak koparmak 
amacını gütmüşlerdir. Maalesef bu gayretleri, bazı 
Batılı devletler tarafından da bilinçli bir şekilde 
desteklenmiştir. Yunanistan, Türkiye'nin kuvvetli 
zamanlarında dost görünmekte, herhangi bir sorun 
bulunmadığı imajını yaratmaya çalışmakta veya 
sorunları sürüncemede bırakmayı tercih etmekte
dir. Türkiye'nin zayıf zamanlariında ise, ana hedefi
ne uaşmak için faaliyete geçmektedir. Ancak, Türk 
îstiiklal Savaşında Yunanlıların aldığı ağır ve kesin 
yenilgi, Yunan emellerine indirilen en ağır darbe ol-
muş t̂ur. Bu harekât, tarih boyunca Osmanlı İmpa
ratorluğu ve Türkiye aleyhine genişlemeyi itiyat ha
line getirmiş olan Yunanistan'a, daha fazla ilerleme 
imkânı bulunmadığını ve hatta gerilemenin dahi 
söz konusu olabileceğini gösteren bir uyarı ölmüş
te 

Yunanistan'ın zaman içinde ikili veya çok taraflı 
anlaşmalarla elde ettiği hakları ve 'tek yanlı tasar
ruflarıyla yarattığı fiilî durumları, Ege Denizi üze-
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rinde hâkimiyet halkkı tesis 'etmek amacıyla kullan-
ımaık istemesi, müzmin bir hale gelmiş olan Kıbrıs 
sorununun yanında, ondan dalba ciddî boyutlara var
ına istidadı göslteren Bge sorununun ortaya çık
masına yol açmıştır. Halen Türkiye (ile Yunanistan 
arasında bulunan 'sorunların başlıcaları; Bge Denizi 
kıta sahanlığı, FIR hattı, Ege'de karasuları, Ege'nin 
doğusundaki adaların (Buna tabiî kuzeyi ve Limnİ 
de dahil) anlaşmalara rağmen silahlandırılma gay
retleri, Bge Denizinde NATO savunma sorumluluk 
bölgeleri, azınlıklar ve Kıbrıs sorunudur. 

Görüldüğü gibi, anlaşmazlıklarım büyük çoğun
luğu Ege Deniziyle alakadardır ve Ege'nin doğusun
daki (Linini dahil) adaların statüsü, Yunanlıların 
sebep olduğu problemlerim düğüm noktasını teşkil 
etmektedir. Yunanistan, Ege'nin doğusundaki ada
ların (L'imni dâhil) Türkiye'ye yakın olması gerek
çesiyle, tehdit altında bulunduğu ve ayrıca, Türki
ye'ye karşı hasmane istihdam gibi hakikî, NATO sa
vunması ıgiİbi zahirî sebeplerle silahlandırmtştır. Ya
ni, NATO'ya dönmüştür «Ben bu adaları silahlan-
dırıyoruım. Sebebi? Sovyetler bu bölgeye geldiği tak
dirde,, ben onlara karşı bunu kullanacağım.» Bu, 
zahirî sebeptir; esas sebep, Türkiye'ye karşı silah-
lanmasıdır. Yunanistan böylece, Lozan ve Paris ant
laşmalarını açıkça ihlal etmiştir. 

llkllnci Dünya Harbinden sonra 12 adaların Yu
nanistan'a verilmesi, ona bu adalarda hükümran
lık hakkı verir; ancak buna dayanarak, bu hakkı 
gemişletıme girişimleri hiçbir şekilde kabul ©dilemez 
ve buna da halkkı yoktur. • Yunanistan'ım adalarda 
ve Limnli Adasında - üzenine basarak ifade edi
yorum - bu şekilde varlığını sürdürmesi, anıtlaşma
larım açık hükümlerine rağmen bunları birer silah 
deposu ve atlama taşı haline getirmesine Türkiye 
tarafımdan katî surette cevaz verilemez. 

Ege Denizi, Türki'ye'min nefes bomsudur; bir in
san nasıl nefes almadan yaşayamazsa, Türkiye de 
Egelsüz yaşayamaz. (Alkışlar) 

Yunanistan, gerçekleri kabul etaddiği ve Tür
kiyel i Bge Denizinim bir köşesine sıkıştırma poli
tikasını uygulamaya devam ettiği takdirde; Türki
ye, kendisini yakından kuşatmış, deniz yollarını 
tehdit eden, Türkiye'yi nefes alamaz duruma sokan 
ve Anadolu'ya karşı bir sıçrama tahtası halime ge'tli-
rilen adalar çemberini, er veya geç, parçalamak mec
buriyetimde kalacaktır. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yöndtidilerinin zaman zaman verdikleri aksi yön-
dek'i demeçlere rağmen, Yunamiıstan'ıri Türkiye'nim 

halklarımı da gözeten; uzlaşmacı bir politika izleye
ceğine dair. bir belirtiye henüz rastlanmamıştır. 

Türkiye'nin, 714 sayılı Notamı iptal etmek ve 
Yunanistan'ım NAT'O'nun askerî kanadına dönüşü
nü engelleyen vetosundan vazgeçmek suretiyle yarat
maya çalıştığı olumlu havaya karşılık, Yunanistan, 
özellikle Papandreu Hükümeti zamanımda, uluslar
arası kuruluşlar ve bazı müttefiklerimiz mezdimde 
yoğun bir propaganda kampanyası sürdürerek, öte
den beri Türtkiye'ye karşı uyguladığı fırsatçı ve uz
laşmaz politikasına devam etmektedir. 

Bu vesile ile NATO Avrupa Müttefik Kuvvet
leri Komutanı Orgeneral Sayın Rogers'e durumu 
daha ciddî tetiklik etmesini tavsiye ederken, Yunan
istan'ın Lozan Amtlaşmasıına aykırı olarak, Limni'yi 
silâhlandırıp, NATO planlarına aldırması veya Ame
rika Birleşik Devletleriyle 'ikili anlaşma suretiyle bu 
adadan askerî harekât planlaması gibi konuların, ar
tık bardağı taşıracak damlalar olacağını bilhassa be-
llrtmökte yarar görürüm. (Alkışlar) 

Türikiye sırtından Yunanistan'a verilen ödünlere 
«Yeter artık» diyorum ve son olarak da, bü konu
lardaki tüm yabancı ve sureti haktan görünen yet
kili ve ilgililere de, İngilizce bir tabirle, «We know 
who you are; we know wha't you did» (Kimler 
olduğunuzu ve neler yaptığınızı biliyoruz) yeter ar
tık diyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım Ulusu. 
Gündeme geçiyoruz... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, hizim de gündem dışı konuşma talebimiz 
varidi, neden ayrıcalık yapıyorsunuz? 

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

1. — Sinop Milletvekili Barış Can ve 9 arkada
şının, Türk tütününün geleceğini ve tütün üreticileri 
ile tütün işçilerinin sorunlarını tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/19) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» kısmında, 
Meclis araştırma önergeleri vardır, okutuyorum: 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Ülkemizde yaklaşık olarak dörtyiizbin aile geçi

mini tütün üretimi ile karşılamaktadır. Ayrıca, yine 
yaklaşık yetmişbin kişi Tekel'in tütün yaprak işleme 
merkezleri ve sigara fabrikalarında çalışmakta, bun-
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ların gelecekleri de tütün ürününün geleceğine bağlı 
bulunmaktadır, özetle, tütün üreticisi bir ailenin or
talama altı ki§i olduğu, tütün yaprak işleme merkez
leri ve sigara fabrikalarında çalışan işçilerin de aile
leri ile- birlikte ortalama üç kişi oldukları varsayıl
dığında, tütün üretimine bağımlı olarak geçinmek zo-

. runda olanların sayısının 2 milyon 600 bin kişi, yani 
genel nüfusumuzun yaklaşık % 5'ine eşit bulunmak
tadır. 

Hükümet işbaşına geldiği günden bu yana, tütün 
ürünü ve tütün üreticisini dışlamış, üreticinin alın te
ri olan tütün ürününü değerlendirememiş ve Türk tü
tününün geleceği için güven verici olmaktan uzak uy
gulamalar içine girmiştir. Bunun sonucunda tütün 
üreticisi ve tütün ürününü işleyen kişilerin gelecek
lerini rastlantılara terketmiştir. Tütün üreticisi ve iş
çisi, hükümetin bu olumsuz tutumundan son derece 
karamsar ve tedirgindir. Bu nedenlerle, tütün üretici
si ve işçilerine uygulanan politikasızlığın ciddî bir bi
çimde irdelenmesine kesin gereksinim bulunmaktadır. 
Son günlerde kamuoyuna bu konuda yansıyan haber
ler de bu savımızı doğrulamaktadır. 

Bu nedenlerle «Türk tütününün geleceği, tütün 
üreticisi ve tütün işçilerinin sorunları hakkında» Ana
yasanın 98 inci ve Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 ün
cü maddeleri gereği Meclis araştırması açılmasını 
saygı ile arz ederiz. 

Barış Can 
Sinop 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Cünısyt Canver 
Adana 

üseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Sallih Aican 
Tekirdağ 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

tsmet Turhangil 
Manisa 

İlhan Dinçe! 
Malatya 

Tevfik Bilâl 
Hatay 

Alii Aşkın Toktaş 
İzmir 

BAŞKAN — Önerge gündemde yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmamasına dair öngörüş-
me, sırasında yapılacaktır. 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 11 ar
kadaşının, ülkemizdeki demir - çelik üretimi ve tüke-
timiyle ilgili sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10J20) 

BAŞKAN — tkinci önergeyi okutuyorum : 
TüHki'ye Büyük Millet 'Meclisti Başkanlığına 

Genelde ürettiğinden çok demir - çelik tüketen oir 
üiıke olduğumuz bilinmektedir. Başlıca büyük demir -
çelik: üreten fabrikalarımız da, İS'DBM'İR (İskenderun 
Demir - Çelik), Karalbük Demir - Çelik Müessesesi 
ve BRD'EIMİR (Ereğli Demir - Çelik A.Ş.)»dir. 

Bu kuruluşların -ilk ikisi Türkiye Demir - Çelik 
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne foağlı kuruluşlarıdır. 
Diğeri İse bir şirket statüsünde olup, 'Devlet iştir alkil
dir, 

ülkemizde 19S3'te 3,8 milyon/tan, 1984'te 4,3 ve 
1985'te de 5 milyon/ton demir - çelik üretilmiştir. 
luna mukaibjl 1983'te 4,2 milyon/ton, 1984'te 5,2, 
1985'te 5,5 milyon/ton demir - çelik tüketilmiştir. 

Üretim ve tüketim arasındaki farik dış ülkelerden 
^halatla karşılanmaktadır. Ancak, 'bu arada ülkemiz 
diş ülkelere demir - çelik ürünü de satmaktadır. İh
raç yaptığımız ülkeler arasında, üovyet Rusya da bu
lunmaktadır. Tükettiğinden çok demir - çelik üreten 
îovyet Rusya'ya demir - çelik satabilmemizin koşul-

'arını 'bilmek 'gerekir. BRDEMİR. 'böyle 'bir ihracatı 
i/lDAŞ (llzmlr Demir .-. Çelik A.,Ş.) kanalıyla gerçek-
'cştirrriiş'tir. Sovyet Rusya'ya yapılan takriben 31 bin 
•onluk 'bu ihracatta ülkemizin ve ERDEİMİR'ln kârı 
ne olmuştur?. İhracatın tonu kaç $'dah yapılmışta?. 
Ülkemizin demir - çelik ithalindieki fiyatları nedir?. 

Bir yandan demir - çelik iCtoal eden ülkemizin, di
ğer yandan ihracat yapmasında ülkemizin çıkarı ne 
olmuştur?. BRDEMİR daha önce bazı ihraç olanak
larını firmalara '% 1,5 ve 2 komisyon vererek yap
tırabilmiş midir?. Eğer yaptıra'bilmişse Ibu defa tüm 
teşvikler ile günlük muafiyetli ithal hakkının % 50'-
",inin de firmaya bırakılması nasıl izah edilebilir?. 

Bir diğer konu da ISDEMİR'le ilgilidir. 1SIDE-
l'İR, :btir firma ile, üretimini artırmak amacıyla 
9.10.1983 tarihinde oir protokol imzalamış ve 'bu pro

tokol 1983 yılı sonunda tarafların kabulüyle yürür
lüğe girmiştir. Bu protokol gereği firma İSÖEM'İR'e 
'caliteli cevher temin etmiş ve ayrıca kok için de fi-
nans sağlamıştır. 

Anoa'k, üretim neticesi İSIDEMİR 'bu firmaya tes
limi gerekken kütüklerin bir kısimını Verdikten sonra 
protokola uymayacağını bildirmiştir, ISOEMİR'in 
aleyhine bir durum olduğunu tespit eden Genel Mü
dürlük müessesenin firmaya vereceği demir kütükle
ri vermesini önlemiştir. Müessese aleyhine olduğu id
dia edilen !bu protokol nasıl ve neden yapılmıştır . Ve 
neden yürürlüğe konulmuştur?. Bu protokol İİSDE-
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MİR'e ne kazandırmıştır? Veya ne kaybe tmiş t i r ? 
Anlaşma İĞDEMİR aleyhine ise böyle bir anlaşmayı 
bu firma ile yapmaya İSDEMİR'li iten sebepler neler
dir? Bundan sonra bu sorun nasıl çözülecektir? 

Yukarıda bir kısmına değinilen sorunların açıklı
ğa kavuşturulmasına ve ülkemizde demir - çelik üre
tim, •flü'ketiîm, ithalat ve ihracatı ile ilgili tüm bilgiler 
ışığında 'bir genel değerlendirme yapmaya mutlak ih
tiyaç vardır. Bu da ancak Yüce Meclisin olaya Ibu 
aşamada el koyması ile mümkündür. 

İşte 'bu amaçla Anayasamızın 98 ve Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü oıaddelera gereğin
ce» bü'iün bu 'konuları kapsayacak bir Meclis Araş
tırması açılmasına yardımlarınızı dileriz. 

Saygılarımızla. 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Enver özcan 
Tokat 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Kad'ir Narin 
Diyarbakır 

Yılmaz Demir 
Biledik 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Ruşen Işın 
SÜvais 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Tülıay öney 
İstanbul 

Neriman Elgin 
Ankara 

Tevfiik Bilâl 
Haltay 

İsmet Turhangil 
Manfisa 

BAŞKAN — Önerge gündemde yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmamasına dair öngöırüş-
ıme, şurasında ele alınacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parla-

mentolararası Türkiye • - Macaristan Dostluk Grubu 
kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve kurucular 
kurulu listesi (5/105) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup onayınıza su
nacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolar-

arası Türkiye - Macaristan Dostluk Grubu kurulma
sı dçin lilişlik listede isimleri yazılı sayın m ille t vekil
lerinden oluşan kurucular (kurulunun istemli, hüküme
tin de konu hakkındaki görüşü alındıktan sonıra, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 
28.4.1986 'tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Mealislarinin Duş Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih, 378 sayıu 
Kanunun 27.6.1972 toröh ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca, sözü edilen dost
luk grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin yönetmeliğin 4 üncü maddeleri 
uyarınca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

'Necmettin Karaduıman 
Türküye Büyük Millet Meclisi 

Başkamı 

Parlamentolararası Türkiye •= Macaristan Dostluk 
Grubu Kurucular Kurulu : 

Başkan : Badas Doğu ANAP (Ankara) 
İmren Aykut ANAP (İstanbul) 
Mehmet Sağdıç ANAP (Ankara) 
Nihat Akpak ANAP (Sakarya) 
Mustafa Şahin ANAP (Kayseri) 
Adnan Tutkun ANAP (Amasya) 
Abdurrezak Ceylan DYP (Siirt) 
Ali Rıfkı Atasever ANAP (Tekirdağ) 
Rüştü Kâzım Yücelen ANAP (İçel) 
Yaşar Al bayrak ANAP (İstanbul) 
Şevki Taştan SHP (Sivas) 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kabraımanjmaraş) — Sa
yın Başkan, dün çalışma süremizin dolmasına yarım 
saatlik 'bir süre olduğu halde, yapılacak yoıMamanm 
süremizi aşacağını beyan ederek, yoklama yapmadan 
oturumu tatil ettiniz. Bu durum 'İçtüzüğe aykırı bir 
tavırdır. 

Bu bakımdan, Başkanlığın, Meclisin çalışıma usul
lerine uyması konusunda, 64 üncü maddeye göre 
gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma geçti efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Usul hakkında... 
BAŞKAN — Efendim bu beyanınız dünkü mü

zakerelerle ilgilidir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, İçtüzükte, usul hakkında istenilen sözün, 
o oturum süresince alına bileceğint; dair bağlayıcı bir 
hüküm yok efendim. (ANAP sıralarından «Dün ko-
nuşsaydın» sesleri) Dün söz alamazdım, çünkü otu
rumu derhal kapattınız ve /tatil ettiniz efendim. 

BAŞKAN'— 'Peki, buyurun. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

— 268 — 



T.B.M.M. B : 109 22.5.1986 O : 1 

M. TURAN BAYEZÎT '(Kahramanmaraş) — Sa
yın .Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Başkana, 'bi
zimi teminatımız olduğunu kabul etmek zorunda bu
lunduğumuzu bildirerek sözlerime »başlamak istiyo
rum. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Bir daha tekrar 
eder misiniz, anlayamadık. 

M. TURAN BAYEZİT ^Devamla) — Evet, Sa
yın Başkanı, teminatımız olarak kabul etmek zorun-
luğundayız. Çünkü, son zamanlarda iktidar grubu
nun Meclis müzakereleri esnasında 'biraz hırçın, bir 
hayli mütecaviz olduğunu maalesef görmekteyiz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) . 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 
Başkan, bu konuşmamın usulle ne alakası var? 

M. TURAN BAYEZİİT (Devamla) — Dün de 
kürsüye kadar yürüdünüz, «onu söylüyoruım. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Yine görmekteyiz kıi, özellikle bazı sayın bakan
lar, Mecliste görüşmelerin selametimi ihlal edecek 
tavırlardan, bakan olmaları nedeniyle kaçınmaları 
gerektiği halde, Genel Kurulda tansiyonu yükseltmek
tedirler. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bunu bahane ederek 
konu dışına• çıkmayınız lütfen efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Zatı âli
nizi o kararı almaya zorlayan nedeni arz ediyorum 
Sayın Başkanım. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ûzdemir ve 
7 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanu
nun Bazı Maddelerinin "Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 444) (1) 

BAŞKAN — Daha evvel almış olduğumuz karar 
gereğince gündemin, «Kanun Tasan ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Geîen Diğer İşler» kısmına geçiyo
ruz. 

Görüşmelere. kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Gündemin 1 inci sırasındaki, İstanbul Milletvekili 

İbrahim Özdemir ve 7 Arkadaşının 444 sıra sayılı 
kanun teklifinin müzakeresine başlanmış; tümü üze-

(1) 444 S. Sayılı Basmayazı 21.5.1986 tarihli 
108 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Efendim, balkanlar hakkında söyle-
diMerinizin konuşmanızın konusu ile ne alakası var? 

M. TURAN BAYEZİT. (Devamla) — İşte bu du
rum karşısında bizim teminatımız Sayın Başkandır; 
bunu 'vurgulayarak, dünkü hatalarını sadece düzalt-
mekiıe liktifa edeceğimi beyan etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, dün yoklama istediğimizde, çalış
ma süremizin bitmesine daha yarım saatlik bir zaman 
vardı ve yarım saat zaman içerisinde yoklama yapı
lırdı. Yoklama yetişmese ve on dakika gibi bir süre 
aşması icap etse dahi, zatı âlinizin oturumu kapatma-
yıp, çalışmaları o sürenin bitimline kadar uzatmanız 
gerekirdi; bunu yapmadınız ve iyi niyetle oturumu 
tatil ettiniz, . 

Bu usulî hatanın tekerrür etmemesi bakımından 
söz aldım ve bu hususu bu şekilde arz etmek iste
dim. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık, Meclisin gerek

siz yere meşgul edilmemesi endişesinden hareket et-
mistir ve teamül »de böyledir; çünkü, yoklama 35 ila 
40 dakika sürmektedir ve yoklama ile geçen zaman 
24.00'ten sonraya taşamaz; çünkü, alman kararda, 
«Çalışma süresi saat 24.00"e kadardır» demişizdir ve 
yoklama da müzakereler içerisindedir. 

Bu itibarla, faydasız ve neticesiz bir konuyu tek
rarlamamak için pratik bir hareket tarzı takip ettim 
ve bu praitik hareket tarzının isabetliliğine de şahsen 
kaniim. »(ANAP sıralarından alkışlar.) 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

rindekli müzakereler bitirilmiş, maddelerine geçilmiş; 
1 inci madde kabul edimiş, 2 nci maddenin müza
keresi tamamlanmış ve verilen önerge hakkında 
komisyon ve hükümet görüşlerini bildirmiş, önerge 
sahibi önergesini savunmuş ve oylamaya geçileceği sı
rada yoklama talep edilmişti. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aklılar, 
«Şimdi -2 nci madde hakkında verlen önergeyi tek

rar hatırlatıp, oylarınıza sunacağım. 

Önerge, 2 nci maJddenin metiniden çıkarılmasını 
talep etmektedir. Komisyon ve hükümet önergeye ka-
tillmadıklarını belirtmişlerdi. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... 

HİLMİ N A T J B A N T O Ö L U (Erzurum) — önerge 
hakkında 'konuşacaktık Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Konuştunuz efendim. 

269 — ' 



T.B.M.M. B : 109 22.5 .1986 O : 1 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Nere
den konuştum efendim; ben konuşmadım. 

EAŞIKAIN — Oylamaya geçtik efendim. (SHP sı
ralarımdan gürültüler.) Efendim oylamaya geçtik. 

HİlLMit NAUBÂNTOĞLU (Erzurum) — Bu ka
dar da olmaz!... 

BAŞKAN — Efendim, nasıl yoklama İstenebilir o 
zaman?. Ne zaman yoklama istenir?. 

HİLMİ NAUBÂNTOĞLU (Erzurum) — Siz oy
lamaya geçmeden önce, arkadaşlarım kalıktı, yokla
ma istediler. 

BAŞKAN — Efendim, ne zaman yoklama (istene
bilir?. önergenin oylanması sırasında istenebilir, onun 
•için yoklama istenmiştir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Siz oy-
laJmaya geçmeden arkadaşlarım kalktılar, yoklama 'is
tediler. 

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

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
önergenin mahiyeti anlaşılmadan oylama yaptınız. 

BAŞKAN — 2 ne i maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul.edenler... E'tmeyenller., Kalbul edilmişti r. 

Efendilm, önergenin mahiyetini açıkladım; «Mad
denin metinden çıkarılması malhı'iyetindeidir» dedim. 

3 üncü rn'alddeyi okutuyorum : 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, taraf

sızlığınızdan emin misiniz?. 
/BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bunda ne gibi taraf

lılık var; lütfen söyleyin?. İnsafa gelin. Ne zaman 
yoklama istenir; oylamaya geçileceği zaman istenir. 
Oylamaya geçerken yoklama (istendi. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Brzurufm) — Ben de 
bekliyordum ki, konuşayım. 

BAŞKAN — Daha çok söz veririz, Sayın Nalbant-
oğlü. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 2981 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Uygulama işlemleri 

Madde 9. — a) Müstakilen kendisine ait arsa 
üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı yapılmış ise; 

1. Yapı, korunacak durumda ise, müracaat di
lekçesine ekli tespit ve değerlendirme belgelerine gö
re gerekli harçlar tahsil edilmek suretiyle hemen, 

2. Yapı, ıslah edilerek korunacak durumda ise, 
«slah edildikten sonra hemen, 

Yapı ruhsatı veya kullanma izni verilir. 
Daha önce, imar mevzuatına aykırı olarak ruhsat 

verilipte, bu ruhsata ve eklerine göre inşa edilen ve
ya inşa halindeki yapılarla, her ne sebeple olursa ol
sun ruhsat ve kullanma izni iptal edilen yapılar için, 
tehlike arz edenler ve 14 üncü madde kapsamında 
kalanlar hariç, daha önce verilen ruhsat ve kullanma 
izinleri kazanılmış hak" kabul edilir. Bu gibi yapılar
dan ayrıca harç ve para cezası alınmaz. Köy muh
tarlarından alınan her türlü izin, ruhsat ve iskân bu 
Kanun kapsamında olup, ruhsatlı ve iskânlı yapılar 
sayılır. Yalnız konutlar hariç, işyeri, imalathane ve 
fabrikalar bu Kanuna göre hesap edilecek bina in
şaat harcı ve ekli cetvele göre tahakkuk edecek harcı 
ödemek zorundadır. 

Ruhsat alınarak inşaatına başlanmış, ancak ruh
sat ve eklerine aykırı olması nedeniyle mühürlenerek 
(5) yıllık ruhsat müddeti içinde tamamlanmamış yapı
lara, binanın biten kısımları için, fennî sorumluluğu 
üstlenmiş röleve planı esas alınarak imar planındaki 
gabarisine göre yeniden ruhsat verilmek suretiyle 
yapının tamamlanmasına izin verilir. 

b) Hazine, belediye, il özel- idarelerine ait veya 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya 
arazileri üzerine yapılmış gecekondular (a) fıkrasın
daki hükümlere tabi olup, arsa bedeli ilgili kuruluşa 
peşin veya en geç 4 yıl içinde oniki eşit taksitle, bu 
Kanun hükümlerince çıkarılacak Yönetmelikte belir
tilen esaslara göre ödenir. 

Arsa tahsis edilecek kişilere 400 m2'den fazla ara
zi için tahsis işlemi yapılmaz. Bu gibi fazlalıklar ön
celikle ıslah imar planlarına göre değerlendirilir. Is
lah imar planına göre başka türlü değerlendirilmesi 
mümkün olmayan fazlalıklar, rayiç değer üzerinden 
tahsis yapılan gecekondu sahibine devir ve adına tes
cil edilir. 

c) Başkasının arsa veya arazisi üzerine yapıl
mış gecekondular hakkında aşağıdaki hükümler uy
gulanır. 

Arsa veya arazi sahibi ile üzerinde gecekondusu 
bulunan kişilerin anlaşmaları ve bu Kanundan ya
rarlanmak için süresi içinde belediye veya valiliğe 
müracaat ettiklerinin tespiti halinde, varsa ıslah imar 
planı, yoksa binanın konumu dikkate alınarak ifra-
zen veya hisse olarak gecekondu sahibine devir, tem
lik ve adına tescil edilir. 

Yukarıdaki fıkranın bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren (6) ay içinde uygulanamaması 
halinde; gecekondu sahibi, kullandığı yerin, arsa ve-
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ya arazi sahibine 2981 sayılı Kanun veya bu Kanu
na göre başvurduğu tarihteki rayiç değerini mahke
meden takdir ettirerek kendisine öncelikle satılması
nı isteyebilir. İstek arsa veya arazi sahibince karşı
lanmadığı takdirde mahkeme satış bedelini millî ban
kalardan birine bloke ettirdikten sonra, mevcut bel
gelere dayanarak, gecekondu hak sahibi lehine tescil 
kararı verebilir. 

Gecekondu sahibinin belirtilen süre içinde talepte 
bulunmaması halinde; arsa veya arazi sahibi, yerinin 
gecekondu sahibine devrini isterse, müracaatı üzeri
ne, mahkemece rayiç değer takdiri yaptırılarak be
delin ödenmesini talep edebilir. Gecekondu sahibi bu 
bedeli peşin veya anlaşmaları halinde taksitle öder
se adına devir ve tescil yapılır. Gecekondu sahibi 
ödemeye yanaşmaz ise, arsa veya arazi sahibi Türk 
Medenî Kanununun 649 uncu maddesinin son fıkrası 
gereğince işlem yapılmasını mahkemeden isteyebilir. 

Lüzum görülen hallerde yukarıdaki fıkraların uy
gulanması beklenilmeksizin, üzerinde bir yerleşme 
alanı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular 
bulunan arsa veya araziler, 4.11.1983 tarih ve 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre be
lediye veya mücavir alan sınırları içinde belediyeler, 
dışında ise valiliklerce kamulaştırılarak, yapılacak ıs
lah imar planlarına göre üzerinde gecekondusu bu
lunan kişilere arsa bedeli peşin veya en geç 4 yıl için
de 12 eşit taksitle ödenmek kaydı ile devredilerek hak 
sahipleri adına tescil edilir. 

Arsa bedelinin ödenmesi kamulaştırmanın kesin
leştiği tarihten itibaren başlar. Gerektiğinde ve ihti
yaç halinde valilikler kamulaştırma bedeli ödemek 
için özel idare kaynaklarından yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Sayın Söylemezoğlu, buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Önce ben istemiş

tim. 
'BAŞKAN — Efndim, grup başkanı olduğu için, 

grup adına Sayın Söylemezoğlu'na söz vereceğim. 
Tabiatıyla zatı âlinizi de kaydettim, Sayın Nalbant-
oğlu'nu da kaydettim. 

»Buyurun Sayın Söylemezoğlu. 

HDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZ
OĞLU lOKalhramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değeri üyeleri; görüştüğümüz teklifin 3 ün
cü maddesi, 2981 sayılı Kanunun 9 uncu maddesin
de değişiklikler yapıyor. Geneli üzerinde yaptığım 
konuşmamda da ifade ettiğim gibi, uygulamadan ge
len, gerçekten olumlu değişiklokler getiriyor. Yapı, 

korunacak durumda ise, ıslah edilecek durumda ise 
ayrımı "daha net hale gelmiş. «14 üncü madde kap
samında kalanlar hariç...» ibaresi doğrudur; bu su
retle meseleye açıklık getirilmiş. Yalnız, «Köy muh
tarlarından alınan her türlü izin, ruhsat ve iskân bu-
Kanun kapsamında olup, ruhsatlı ve iskânlı yapı
lar sayllır» ibaresi, inanınız, bu kanunun ve getirilen 
teklifin amacını aşan bir durum yaratıyor. Nitekim 
aşağıda da, bunun fabrika, işyeri ve benzeri bina
lar olabileceği de ifade ediliyor. Bu çapta büyük bi
naların ve inşaatların hiçbir tespit ve değerlendir
meye tabi tutulmadan, doğrudan iskânlı sayılmasının 
mahzurlu olacağını düşünüyorum ve bu konuda sa
yın komisyonun ve hükümetin meseleyi bir daha 
tezekkür etmesinin yararlı olacağına inanıyorum. Sa
yın Haznedar da geneli üzerinde yaptığı konuşma
da, sanıyorum bu meselenin üstünde durmuştu. 

Diğer bir konu, ruhsatı alınmış; ancak ruhsata 
aykırı inşa edildiği için mühürlenmıiş ve yeni de
ğişiklikle - eski kanunda 4 yıldı - 5 yıllık ruhsat müd
deti içinde tamamlanmamış olan yapılar için bir 
terim değişikliği yapılıyor ve «röleve proje» yeri-
ne, «röleve planı» lafı ediliyor ki, bence buradaki 
proje, binanın projesi anlamındadır; yani mimarî ve 
statik proje ile tesisat projesini tümüyle ifade eder; 
plan, o anlama gelmez. Plan, imar planları içi.'n kul
lanılan bir terimdir. Böyle bir terim kargaşasına ge
rek yoktur ve konuyu proje olarak ifade etmekte 
yarar vardır. 

Bundan sonrası için yapılacak işlemde, «imar 
planındaki gabarisine göre yeniden ruhsat verilir» 
lafı, imar anlayışı hukuku ile bağdaşmayan, ger
çekten çok garip ve iiptidaî bir laf. Onun yerine - es
ki kanunda olduğu gibi - İmar Kanununa atıfta bu
lunmak suretiyle rulhsat işlemini yürütmekte yarar 
vardır. «... imar planındaki gabarisine göre yeniden 
ruhsat verilir.» ifadesinıi anlayamadım. 

'Burada (üzerinde önemle durulması gereken bir 
diğer husus da, gerçekten başkasının arsa ve arazüsi 
üzerinde yapılmış gecekondular için gerekli düzen
lemelerin getirilmiş olmasıdır. Yani anılaşma olmaz
sa bina sahibinin hulkükî mercilere başvurması, ya
da bina sahibi ilhmal ederse arazi sahibimin hukukî 
yollara başvurması sisteminin getirilişi doğrudur -
2805 sayılı Kanunda da bu sistem vardı - tatbikat
taki işlerlik yönünden de gereklidir. 

Yalnız, burada dikkatimizi çeken husus; lüzum 
görülen hallerde yukarıdaki fıkraların uygulanma
sı beklenmeksizin, üzerinde bir yerleşme alanı ya da 
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yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulunan arsa 
veya arazilerin, belediye ve valiliklerce kamulaştırıl
ması hususudur. 

Değerli arkadaşlarım, inanınız, bu konuda hizmet 
ettiğim sürece; 775 sayılı Gecekondu Kanununun 
çıktığı 1966 yılından, bu görevi bıraktığım tarihe ka
dar, bakanlığı ve zamanın Mesken Genel Müdürlü
ğünü çok önemli ölçüde işgal eden ve problem çı
karan hususlardan biri buydu. 775 sayılı Kanunda 
da, benzer hiçimde, bu işjgal edilmiş gecekondu alan
larının kamulaştırılması imkânı getirilmişti. Ancak, 
bu öylesine büyük boyutlu bir hâdisedir ve öylesi
ne üzerine her türlü lafı getirebilir kli, bu özellikte 
olan konularda, genellikle karşılıklı bir anlaşmaya 
varmak fevkalade zordur. Mesela, Ankara'nın Gül-
veren semtlerinde, bir ailenin arazisi işgal edilmiş
tir ve arazi üzerinde işgalcilerin 10 dalire&i, 15 bina
sı, işyeri- bankaya kuraya verdiği yerleri vardır; 
arazilerin zavallı sahipleri fakir bir hale düşmüş ve 
vergisini ödeyemez haldeydi, araziyi işgal edenler 
her türlü imkâna sahiptirler, bayağı varlıklı kişiler 
olmuşlardı; ama, özellikle anlaşmıyorlardı ve kamu
laştırılmasına ise güç yetmez hale gelmişti.* 

Bir Ankara'da, bir İstanbul'da hiçbir kıstas koy
madan «lüzum görülen hallerde» sözüyle valiliklere 
ve belediyelere verilen böyle bir yetkli, favkalade sa
kıncalıdır; bunun için bir kriter getireceksiniz; me
sela, «Üzerinde anlaşma olmama hali yüzde belli 
bir miktarı geçen ve şu büyüklüğün üstünde olan 
alanlar» diyeceksiniz. Böyle birtakım ölçüler getiril
meden, indî bir şekilde, bir yandan diğerleri mah
kemelerde uğraşıp, yıllarca bu işi takip edip, kar
şılıklı anlaşmaya çalışırken, öbür taraftan gidip bu
ranın kamulaştırılması, ,o arazi sahipleri için büyük 
bir avantajdır. 

Bu konunun, ileride bakanlığın ve hükümetin ba
şını ağrıtmaması için birtakım kriterlere bağlanma
sı gerekir. Kanunda, Bakanlar Kurulu kararına bağ
lanmış olan istimlak hadisesinin, böylesine «lüzum 
görülen hallerde» gibi bir ifadeyle, valililik ve beledi
yelere bırakılmasını endişeyle karşıladığımı ifade et
mek isterim. 

iDeğerli arkadaşlarım, diğer bir husus da; mevcut 
kanunda, istimlak bedelinin, işgal etmiş olan bina 
sahiplerinden alınacağı hükmü varken; yanli, istimlak 
yapılırken katkı alınması söz konusu iken - Ki, bu 
doğruydu ve bu katkı alınmalıdır - bu yük özel ida
re bütçelerine yüklenecek kadar kamunun üzerinde 
bırakılmamalıdır. Bu kaldırılmış, bunun yerine, is

timlakten sonra belli vade ve şartlarla ödeme getiril
miştir; bu da doğru değildir, baştan katkı alınma
sında yarar vardır. 

Bu hususuarı, ileride uygulamalarda sakıncalar 
çıkmaması ve mesele şu anda görüşülürken, üzerin
de düşünülüp, uygun görülen değişikliklerin yapılma
sı için arz ediyor, saygılar sunuyorum. (HDP sırala
rından alkışlar)' 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa

yın Ömer Kuşhan, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA ÖMER KUŞIHAN tfKars) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer milleüvefcilleri; görüş
mekte olduğumuz 444 sıra sayılı, 2981 sayılı Yasayı 
tadil eden imar yasa tasarısının 3 üncü maddesi üze
rinde grubumun görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızdayım. Hepinizi engin saygılarımla selamlıyo
rum. 

Sayın miUervekiilerii, konuya neresinden bakar
sam bakayım, konuyu izah ederken, öyle zannedi
yorum ki, hep olayların gelişme tarzı beni aynı pen
cereden baktırıyor ve aynı şeyleri söylemeye mec
bur ediyor. Bu espri içerisinde meseleyi vazetmeye 
çalışacağım için, konuya, benim dediğim yönden bak
manızı özellikle iı&tttrfıam ediyorum. 

Dün burada, yasanın genelindeki tartışmalardan 
sonra komisyon başkanı olarak kürsüye teşrif eden 
değerli arkadaşımız; kendilerinin yaklaşma tarzını 
veya meseleye bakış açılarını veya getirilmek iste
nen şeylerin izahını yapmaya çalışan ve bunun içe
risinde hangi maksatların gizli bulunabileceğini veya 
yasanın hangi maksatlara yönelik olabileceğini, neyi 
içerdiğini, neler yapılmak istendiğini ifade eden, izah 
eden bir arkadaşlarımıza, biraz da pek hak etmedik
leri, hatta bir milletvekilline yakışmayacak şekilde 
tarizde bulunmak suretiyle serzenişte bulundu. Ar
kasından, Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı çıktı, 
o da aynı şeyti, noksanlarını da tamamlamak suretiy
le, ikmal etti ve kürsüden ayrıldılar. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce arz etmeye ça
lıştığım gibi, bazı şeyler vardır ki, bunları istediğiniz 
kadar paravana arkasına sokmaya çalışınız, bunlar 
paravana arkasına sığmazlar; çünkü, hafıza-i beşer 
kolay kolay unutmuyor. Dün yapılmak istenilen şey
ler, bugün insan hafızasından birdenbire silinmiştir 
diye kabul etmek, en azından insanın kendine say
gısızlığının ifadesidir. Çünkü, dün hangi maksatla 
neyi getirdiğimizi, neyi savunduğumuzu ve o mak
satlar doğrultusunda arkasından uygulamanın neler 
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getirdiğini, yerinde kesinlikle tespit etmiş bir top
lumun insanları ve bu toplumun temsilcisi sıfatını 
taşıyan parlamenterleri olarak, birtakım şeyleri çok 
açık ve objektif ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 

Görüşmekte olduğumuz bu kanun teklifinin 3 
üncü maddesi; yani esas yasanın 9 uncu maddesini 
tadil edecek bu maddenin bütün esprisi girizgâh kıs
mında; yani (1) (2) ana başlıklarıyla verilmiş olan 
bölümde saklıdır. Onun arkasındaki bölümler, dol
gu malzemesidir sayın milletvekilleri. Yani, biraz ev
vel arz etmeye çalıştığım paravandır. Asıl kurtarıl
mak istenen, o güzelim Boğaz'ımızın yamaçlarına, o 
istanbul'umuzun güzel yerlerine inşa edilmek iste
nen ve kaçak inşa edilmeye başlanan, sonra da gözü 
kara ve Türkiye'yi seven, memleketine sahip olan, 
olaylara millî bakan bir kimsenin yaklaşım tarzı so
nunda, inşaatlarını durdurmak mecburiyetinde ka
lan ve dün Münir Sevinç arkadaşımızın burada, kür
süden bir belge göstermek suretiyle isimlerini teren
nüm ettiği, sıraladığı ve bugün de, isterseniz benim 
tekrar okuyacağım kimselere, bu yarı kalmış inşaat
larını bitirttirmek üzere imkân hazırlayan bir yasa
dır. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU-
RtZM KOMlîlSYOıNU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — ispat edersiniz o zaman. 

ÖMER KUŞHAIN (Devamla) — Sayın milletve-
killeri, zaman her şeyin en güzelini ispat edecektir. 
ömrümüz olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bu mukaddes kürsüsünden, gün geldiğinde, yapılan 
şeyleri de dile getireceğiz ve zannediyorum ki o za
man, «ispat edin» diyen kimse, herhalde oturduğu 
yerde saklanacak bir köşe veya önüne bir paravana 
arayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, «Meseleye bu açıdan 
bakmak mecburiyetindeyiz» diyoruz; çünkü, getiril
mek istenen yasa, asıl bunları kurtarmaktadır. Elbet
teki bunun karşısındayız, bunu biz tasvip etmiyoruz; 
elbetteki bunu kamuoyuna götürürüz, elbetteki bü
yük boyutlarda basında tartışırız ve dolayısıyla bu 
olayın aleyhine kamuoyu oluşturulması için ne la
zımsa onu yaparız; ama bir şeyi, özellıikle üzeninde 
durarak vurgulamak istiyorum: Sefalete sürüklenmek 
insana büyük ıstırap verir; ama bir de sefalete sürük
lenmiş olmanın istismarı, insana çok daha büyük ıs
tırap verir. Hiç kimsenin, kendi insanlarının bir bö
lümüne, yani mensubu bulunduğu milletinin vatan
daşlarına, milletinin bireylerine böylesine ıstırapları 
reva görmeye hakkı yoktur; hele bu kimse hükümet 
etme sorumluluğunu taşıyorsa, hele bu kimse iktidar 

olmanın vebalini taşıyorsa, hele bu kimse Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi ise. 

Sayın milletvekilleri, bunu şunun için söylemek 
istiyorum1: Kendilerine ettiğimiz eza cefa yetmiyor
muş; evlerini başlarına yıktığımız, yani gecekondula
rını başlarına yıktığımız yetmiyormuş; hayatları bo
yunca biriktirdikleri bütün imkânlarını kullanıp da 
temin ettikleri malzemeyle inşaatlarını yapmaya ça
lışan, başını sokacağı bir gecekondu inşa etmeye ça
lışan insanlara bugüne kadar ettiğimiz eza cefa yetmi
yormuş gibi, bir de şimdi onları paravana etmek su
retiyle, belirli kimselerin inşaatlarını kurtarmaya 
çalışıyoruz. Bu, insafla bağdaşmaz; bu, - affımı di
leyerek ifade etmek mecburiyetindeyim; demek is
temiyorum, ama bunun başka ifade tarzı da yoktur -
parlamenterlik ciddiyetiyle bağdaşmaz. Öbür taraf
tan da bu, gerçekten de vatan sevgisiyle, insan sev
gisiyle, hele vatandaş sevgisiyle. hiç bağdaşmaz. Bu
nun, böylesine reva görmeye hakkımız yok sayın 
milletvekilleri, iktidar olalım, muhalefet olalım, han
gi kanattan olursak olalım, eğer bu milleti temsil 
yetkisi bizde bulunuyorsa, mutlaka buna karşı çık
malıyız, mutlaka buna tepkıi göstermeliyiz; kendisi
ni maddî ve manevî savunmak imkânından mahrum 
olan bu İnsanlarımıza bu kadar çok şeyi reva gör
memeliyiz. Birinci olarak bunu arz etmek istiyorum. 

ISaytn milletvekilleri, ikinci olarak da; bu mem
leketin çok önemli, çok büyük varlıklarımı belirli 
kimselere peşkeş çekmeye artık «yeter» diyelim, «pay
dos» diyelim, Liberal ekonomi sistemini uygulamış 
olabilirsiniz; ama onun da bir fazileti vardır. Lüt
fen, faziletinden arındırılmış bir liberal ekonomi sis
temimi Türkiye'ye getirmeyiniz, toplumumuza reva 
görmeyiniz. Topluma ait birtakım şeyleri, belirli 
imkânlara sabip, toplumun içerisinde belirli iktisadî 
güce kavuşmuş insanların emrime sunmak suretiyle 
toplumun değer yargılarını tahrip etmeyiniz. Çünkü, 
bunları geriye a'lmak belki yarın mümkün olabilir; 
nitekim öyle zannediyorum ki, 1988, bu hareketle
rin başlangıç tarihi olacak; o zaman bunu geriye 
alarak tekrar topluma maletme imkânını bulabiliriz, 
ama toplumdaki tahrip etmiş olduğumuz o değerle
ri, o yargıları bir daha onarmak çok uzun süre is
ter, çok büyük şeyler ister ve işte o durumda çok 
büyük şeyler kaybederiz. Bunu yapmaya hiç kimse
nin hakkı olmamak gerekir; iktidar olalım, muhale
fet olalım, bunun üzerinde çok hassasiyetle durmak 
mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, elbetteki yasanın bütün 
maddelerini- tartışacağız, elbetteki yasaya en güzel 
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şeklini verebilmek için önergeler vereceğiz, üzerin
de düşüncelerimizi söyleyeceğiz ve bugüne kadar al
dığımız görüntüye istinaden söylüyorum - inşallah 
yanılmış olurum - elbetüeki iktidarın oylarıyla bu 
teklif yine yasalaşacak ve yasalaştıktan sonra da uy
gulamaya .girecek:. Allah şimdiden, bu yasaya göre 
kendisine mülk edinen, tüyü bitmemiş yetimlerin 
hakkını gaspedecek olan .kimselere yardımcı; öbür 
taraftan da, kendisini paravana etmek suretiyle baş
kalarına çıkar sağladığımız gecekondu sakinlerine 
de satoır ve yine de vatan sevgisinde devam nasip et
sin diyorum. 

Teşekkür ediyorum sayın milletvekilleri. 
BAŞKAN — Sayın Na'lbantoğhı, buyurun efen

dim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bendeniz bu maddede 
söz almak istemiyordum, fakat Sayın Başkana kızdı
ğım için, 2 nci maddedeki önergem üzerinde hakkım 
olan konuşmama fırsat vermediği için, bu maddede 
konuşmak zorunda kaldım. 

Bu 3 üncü maddenin birçok paragrafında «rayiç» 
kelimesi geçiyor. Sayın komisyon başkanı da bilirler, 
mesela birisini okuyayım : «Arsa tahsis edilecek kişile
re 400 m2'den fazla arazi için tahsis işlemi yapılmaz. 
Bu gibi fazlalıklar öncelikle ıslah imar planlarına gö
re değerlendirilir. Islah imar planına göre başka türlü 
değerlendirilmesi mümkün olmayan fazlalıklar, rayiç 
değer üzerinden tahsis yapılan gecekondu sahibine de
vir ve adına tescil edilir.» 

Diğer bir paragrafta da var; hatta 4 üncü madde
de de, bu teklife göre, rayiçsiz hiçbir işlem yapılmı
yor. Kaldı ki, esasen 2 nci maddenin gerekçesinde de 
zaten, «Arsa bedellerinin nasıl tespit edileceği Kanu
nun 18 inci maddesinin (b) fıkrasında belirlenmiş ol
duğundan bu maddede yer alan (rayiç bedel üzerin
den hesaplanmış) ifadesi madde metninden çıkarıl
mıştır» denmektedir. Peki, bir maddede rayici çıkarı
yorsun da, niye 18 inci maddenin (b) fıkrasında mu
hafaza ediyorsun? 3 üncü maddede, 4 üncü madde
de, belki diğer maddelerde niye muhafaza ediyorsun? 
Herhalde o 2 nci maddedeki uygulanacak işler için, 
rayiç, işinize gelmiyordu, onun için «18 inci madde
de bu tarif edilmiştir» diye bir madde gerekçesi getir
mek suretiyle çıkardınız. Zaten 2 nci madde, 2981 
sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci ve dördüncü 
fıkralarını değiştiriyor, dolayısıyla rayici de kaldırı
yor. 

Demin arkadaşlarım, üstü kapalı konuştular, ama 
ben bu konuda bir inceleme yapmadım. Bu 2 nci mad

deden «rayiç» kelimesi de çıkarıldığına göre, herhal
de bu madde bazı işlemleri ve kişileri korumak için 
kullanılacaktır. Eğer «rayiç» sözü hiçbir maddede la
zım değilse, hepsinden çıkaralım; aksi takdirde, be
nim o önergem böyle geçiştirilerek, - bir kelime ko
nuşacağım, çok ayıp olacak, ama yine ben kendime 
yakıştırmıyorum - şu Meclis atlatılarak 2 nci madde
deki o oylama yapılmıştır. Bunu, Sayın Başkanın şah
sına yakıştıramadım. 

Bu kadarla yetiniyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, Başkanlığı uluor

ta hırpalamada ne fayda mütalaa edersiniz? Yoklama 
ne zaman istenir? Oylamaya geçildiği zaman istenir. 
Her şey bitmiş, yoklamaya geçilmiş... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Cevap
landırayım mı efendim? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, uluorta Baş
kanlığı hırpalamayın. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Geti
receğim zabıtları, getireceğim. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Soru. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen?.. Sayın 

Ülker. 
Buyurun Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan sormak istiyorum. Bu 3 üncü mad
dedeki dördüncü fıkra da «Köy muhtarlarından alınan 
her türlü izin, ruhsat ve iskân...» deniyor. Burada 
kastedilen evraklar nelerdir, bunlara birkaç misal ver 
meleri mümkün mü? 

Bu kanun teklifi geçmişi mi .ilgilendiriyor, yoksa 
geleceğe de hitap ediyor mu; bunu öğrenmek istemiş
tim. Yani bu teklif, yapılan binaların affı için geli
yor; acaba teklifin içerisinde, geleceği de kapsayan 
maddeler var mıdır? Hele, bu 3 üncü maddenin (c) 
fıkrasının beşinci bendi yapılmış binalar için mi ha
zırlanmıştır, yoksa bundan sonra da tatbik edilebile
cek şekilde mi hazırlanmıştır; bunu öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, 2981 sayılı Ka
nun ve bu değişiklik teklifi elbette yapılmış binalara 
aittir; geleceğe tatbik edilecek olan kanun İmar Ka
nunudur. 

Köy muhtarlarından alınmış belgeler meselesine, 
gelince; özellikle İstanbul'da, evvelce köy statüsüne 
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bağlı olup şehir sınırları içerisinde olmayan yerlerde, 
köy muhtarlıklarından ruhsat alınarak yapılmış olan 
bina ve tesislerin, bugün belediye sınırları içerisinde 
kaldığında çok zor duruma girmesi ve daha önceki 
kanunun onların durumuna açıklık getirmemesi yü
zünden ortaya çıkmış olan bir sıkıntıyı çözüyor. Bir
kaç tane tesis vardır, birkaç, tane bina vardır; bun
lar için köy muhtarından belge almıştır, belgesi elinde
dir ve o zaman geçerli olan mevzuata uygundur, har
cını ödemiştir; ama bugün onlar geçerli sayılmıyor ve 
suçlu duruma giriyorlar. Bu durumu çözen bir mad
dedir bu; yani geleceğe tatbiki mümkün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Üçüncüsü? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Üçüncü de aynı şey efen
dim. Bu Kanunun bütün maddeleri, genel olarak geç
mişte yapılmış işleri tamire yöneliktir, tasfiyeye yöne
liktir. Tasfiye bittikten sonra bu kanun biter. 

BAŞKAN — Sayın,Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, 11 inci 
sayfada - kolay anlaşılması için okuyorum - komis
yon metninde «b) Hazine, belediye, il özel idare
lerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün (soru 
asıl buradadır) idare ettiğ: arsa veya araziler üzeri
ne...» diyor. Teklif metninde «Vakıflar idaresinin 
yetki ve tasarrufu altında bulunan...» diyor. Yine 
11 inci sayfada, 10 uncu maddenin baş taraflarında 
da «... belediye, il özel idaresi veya vakıflar idaresi
nin yetki ve tasarrufunda bulunan...» diyor. Bir deği
şik durum var, bunun sebebi nedir efendim? Hepsin
de aynı olması gerekiyor. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Soruyu kime soruyorlar 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Komisyon veya hükümet diye belirt
mediğine göre, herhangi biriniz cevap verebilirsiniz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Efendim, bu özel suret
te incelenerek konmuştur, ilk 2981 sayılı Kanunda 
yazılı şekliyle, vakıflara ait arsalar veya mülk dendi
ğinden çalışmamıştır. Vakıfların idare ettiği mülkler 
var, onları ancak bu ifade ile ve vakıf kanununa bağ
lı olarak çözebiliyoruz. Mesele odur. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 10 uncu maddede 
de başka türlü almış. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, bu, bu şekilde 
incelenip değiştirildi komisyonda. 

BAŞKAN — önergeler vardır okutuyorum : 
TBMM Başkanlık Divanına 

Görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılı kanun tek
lifinin 3 üncü maddesinin (b) fıkrasının birinci pa
ragrafından sonra aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
saygıyla arz ederiz : 

Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare et
tiği arsa veya arazileri üzerine yapılmış gecekondu
lardan alınan arsa bedelinin yüzde 60'ı Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü idaresindeki Akar Toprak Fonuna, 
yüzde 40'ı da bu Kanunun fon hesabına yatırılır. 

Mekin Sarıoğlu İsmail Dayı 
Manisa Bailılkes'iır 

Kâzım Oksay Mümtaz Güler 
Bolu Uşak ' 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olun 444 S. Sayılı Kanun Teklifi

nin çerçeve 3 üncü maddesinde yer alan maddenin 
(c) bendinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını 
ve üçüncü fıkrasının da aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Arsa veya arazi sahibi, yerinin gecekondu sahibi
ne devrini isterse müracaatı üzerine, mahkemece ra
yiç değer takdiri yaptırılarak bedelin ödenmesini ta
lep edebilir. Gecekondu sahibi bu bedeli peşin veya 
anlaşmaları halinde taksitle öderse adına devir ve tes
cil yapılır. Gecekondu sahibi ödemeye yanaşmaz ise, 
arsa veya arazi sahibi Türk Medenî Kanununun 649 
ancu maddesinin son fıkrası gereğince işlem yapılma
sını mahkemeden isteyebilir. 

Gerekçe : 
Teklifle getirilen ve tarafımızdan metinden çıka

rılması istenilen ikinci fıkrada, başkasının arazisi üze
rine gecekondu yapmış olanlara, arsa sahibi ile an
laşamadıkları takdirde mahkemeye başvurarak rayiç 
bedel üzerinden kendi adına tescil talebi hakkı veril
mektedir. Halen yürürlükte bulunan 2981 sayılı Ka
nunun 9 uncu maddesinde de benzer bir hüküm bu
lunmadığı gibi getirilmek istenen böyle bir hüküm 
Anayasanın 35 inci maddesindeki mülkiyet hakkına 
da aykırı bulunmaktadır. Zira, bilindiği gibi mülkiyet 
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hakkı ancak kamu yararı bulunduğu takdirde kanun
la sınırlanabilir. Böyle bir durumda kamu yararı bu-
Junduğunu söylemek mümkün değildir. Bu hüküm 
âdeta iyi niyetlinin aleyhine olarak kötü niyetliye 
prim veren ve onun namına bir nevi kişisel istimlak 
getiren bir mahiyet taşımaktadır. Bu itibarla söz ko
nusu ikinci fıkranın madde metninden çıkarılması 
gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Keza, yukarıda izah olunduğu üzere ikinci fıkra
nın metlinden çıkarılması karşısında, üçüncü fıkranın 
da (buna bağlı olarak yeniden yazılması gerekmek-
rtedir iki, 'teklifimiz işte 'bu iki hususu düzenlemek 
maksadıyla faıazırianımıştıır. 

Necat Bidem 
Mardin 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Adnan Tutkun 
Amasya 

Fuat Öztek'in 
Bolu 

Türkiye ,Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 444 sıra sayılı 'Kamunun 3 ün

cü maddesinin (a) fıkrasının üçüncü bendinin son 
cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Yalnız konutlar hariç, işyerleri ve imalathaneler 
bu Kanuna göre hesap edilecek bina inşaat harcını, 
fabrikalar ise hu Kanuna göre hesap edilecek 'bina 

. inşaat harcını ve ek'lıi cetvele göre tahakkuk edecök 
harç 'beş kat ve peşin olarak alınır. 22.5.1986 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Ömer Kuşhan 
Kars 

H. Avni Güler 
İstanbul 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, 
önerge benlim, lütfen düzeltsinler efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 444 sayılı yasa teklifinin 

3 üncü maddesinin (c) bendinin 'beşinci fıkrasının 
metinden çıkarılmasını teklif ederiz. 

Münir Sevinç 
• Eskişehir 
Isa Vardal 
Zonguldak 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Muhittin Yıldırımı 
Edirne 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
okutup, oylarınıza sunacağım efendim. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve arkadaşla-
nnın önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yalnız konutlar hariç, işyerleri ve imalathaneler 

bu Kanuna göre hesap edilecek ıbina inşaat harcını, 
faJbriikallar ise 'bu Kanuna göre hesap edilecek 'bina 
inşaat harcını ve ekli cetvele göre tahakkuk edecek 
harç beş kat ve peşin olarak alınır. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim?. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI 'İBRAHİM ÖZ-
DEMİR ((İstanbul) — Katılmıyoruz efendim, 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — IBuyurum Sayın Üner. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; dünkü oturumda 2 noi madde 
görüşülürken, yine 'böyle 'bir önerge vermiştim; ko
nut olarak kullanılan gecekondulardan hu harcın 
cezalı olarak alınmamasını istemiştim ve sebebini de 
izah etmiştim. İmar affı diyoruz, daha sonra cezalı 
harç alıyoruz; 'bu benim mantığıma oldukça ters ge
liyor. 

Bu önergemde de yine, konutlar 'hariç, ufak çaplı 
imalathane ve atölyelerden 'bina inşaat harcı; fabrika
lardan -ki, 'bu fabrikalar yeni yapıılacak fabrikalar 
değil, yapılmış fabrikalardır- 'bu harcı 'beş katlı ola
rak alalım diyorum ve tanda ıbir mahzur, yanlış 'bir 
düşünce göremiyorum. Alınmasa da gayet doğaldır, 
insan fabrikasını yapmış oraya ve aradan yıllılar geç
miş; m a ıbu harç 'bugünkü 'bedellerle ve beş mislini 
alacağız ki, bu çok (büyük 'bir para değildir. Yerinde 
ve geçerli 'bir önerge olacağı kanaatiyle verdim. 

Teşekkür ederim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Bir açıklama yapabilir 
miyim Sayın Başkan? 

'BAŞKAN — Buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Istanta) — Efendim, 10 uncu mad
dede ikimlerden harç alınacak, kimlerden alınmaya
cak gayet açık şekilde yazılmış, tadat edilmiştir; hu 
konu orada açıkça vardır. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi k a t a edenler... Etmeyenler,.. Önerge 

kabul edilmemiştir. 

- 2 7 6 — 



T. B. M. M. B : 109 22.5.1986 O : 1 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
•Balıkesir Milletvekili tsmıail Dayı ve arkadaşları

nın önergesi : 
Görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılı kanun teklifi

nin 3 üncü maddesinin ı(b) fıkrasının birinci paragra
fından sonra aşağıdaki cümlenin eklenmesini saygıyla 
arz ederiz : 

Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare etti
ği arsa veya arazileri üzerien yapılmış gecekondular
dan alınan arsa bedelinin yüzde 60'ı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 'idaresindeki Akar Toprak Fonuna, yüz
de 40'ı da bu Kanunun fon hesabına yatırılır. 

BALKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor 
mu?... 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GftRAY (istanbul) — Katılıyoruz efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Mardin Milletvekili Necat Eldem ve arkadaşla

rının önergesi : 
«... 3 üncü maddesinde yer alan maddenin (c) ben

dinin ikinci fıkrasının meninden çıkarılmasını ve üçün
cü fıkrasının da aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Arsa veya arazi sahibi, yerinin 'gecekondu sahi
bine devrini isterse müracaatı üzerine, mahkemece ra
yiç değer takdiri yaptırılarak bedelin ödenmesini ta
lep edebilir. Gecekondu saihübü bu bedeli peşin veya 
anlaşmaları halinde taksitle öderse adıma devir ve 
tescil yapılır. Gecekondu sahibi ödemeye yanaşmaz 
ise, arsa ve'ya arazi sahibi Türk 'Medenî Kanununun 
649 uncu maddesinin son fıkrası gereğince işlem ya
pılmasını •mahkemeden isteyebilir.» 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor mu?. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DBMİR (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY '(İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Eskişehir Milletvekilli Münir Sevinç ve arkadaş

larının önergesi : 

«... 3 üncü maddesinin (c) 'bendinin beşinci fık
rasının metinden çıkarılmasını teklif ederiz.> 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 'ka
tılıyor mu efendim . 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
M'İR (İstanbul) — Katıîmıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eslklişehir) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; bu önergeyi vermemizde
ki gaye şudur : Kanun teklifimin 3 üncü maddesine 
baktığımız zaman, gerçekten 2981 sayılı Kanunun 
bütün açıklarını kapatan ve pek çok problemlerini hal
leden bir madde olduğunu görüyoruz. Ancak, «Lü
zumu görülen hallerde yukarıdaki fıkraların uygulan
ması beklenilmeksizin üzerinde bir yerleşme alanı ya 
da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulunan 
arsa veya araziler, 4.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Ka
mulaştırma Kanunu hükümlerine göre belediye veya 
mücavir alan sınırları içinde belediyeler, dışında ise 
valiliklerce kamulaştırılarak, yapılacak ıslah imar 
planlarına göre üzerinde gecekondusu bulunan kişi
lere arsa bedeli peşin veya en geç 4 yıl içinde 12 eşit 
takslitle ödbnm'dk kaydı ile devredilerek hak sahipleri 
adına tescil edilir» deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıdaki fıkralara göre 
arsa sahibinin de rızası ile bu gecekondu veya kaçak 
inşaatı yapmış olan vatandaşlarımızın problemleri 
halledilebiiiyor. Ayrıca, gecekondu yapmış olan va
tandaşlarımızın, bulundukları arsayı alma problemi de 
halledilmiştir. Görüldüğü gibi, bütün meseleler yu
karıda çözüme kavuşturulmuştur; ama benim endi
şem -biraz evvel Sayın Bakandan sorduğum gibi- bu 
maddenin, belediyeler veya valilikler kanalıyla, ileri
ye matuf olarak kullanılması ihtimali gibi bir endi
şem vardır. Bu teklif sosyal içerikli ve 2981 sayılı 
Kanunun tüm boşluklarını zaten kapatmış olup bu 
fıkra da fazladan konulmuştur. İleride, istikbalde, fev
kalade yanlış anlama ve uygulamalara meydan ve
receği endişesini taşıyorum. Bu nedenle, bu fıkra tas
lak metninden çıkarılırsa, sanıyorum ileride hiçbir 
problem olmayacaktır. 

Takdirlerinize sunuyorum. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edillme-
rniştJir. 
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Maddeyi, kabul edilen önergelerle birlikte oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi dkutoyoruım : 
MADDE 4. — 2981 sayılı Kamunun 10 uncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Tapu verime : 
Madde 10. — a) IBu Kanun hükümlerine göre 

hazine, belediye, il özel idaresi veya vakıflar idaresi
nin yetki ve tasarrufunda bulunan araziler üzerinde, 
gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar, 12 nci mad
de hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt 
maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tah
sis edilir ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyan
lar hanesinde gösterilerek ilgilisine «Tapu Tahsis Bel
gesi» verilir. 

Tapu tahsis (belgesi, ıslah imar planı veya kadastro 
planları yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek ta
puya esas teşkil eder. 

b) Üzerinde imar mevzuatına aykırı olarak toplu 
binalar inşa edilmiş hisseli veya özel parselasyona da
yalı arsa veya arazilerde, kişilerin hisse miktarları ve 
fiilî kullanma durumları dikkate alınarak valilik ve
ya belediyelerin talebi üzerine : 

1. Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde, ka
dastro müdürlüklerince 2981 sayılı Kanun ve bu ka
nunla eklenen mülkiyete ilişkin hükümleri de uygu
lanarak, 

2. Kadastroisu veya tapulaması tamamlanmış 
yerlerde ise 2981 sayılı Kanun. ve bu kanunla verilen 
yetkiler kadastro müdürlüklerince kullanılarak, 

Islah imar planlarının yapılıp yapılmadığına ba
kılmaksızın; onayların alınmıasına ve ilanların yapıl
masına (askı ilanları hariç), komisyonların kurulması
na lüzum kalmaksızın 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahriri veya 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümle
rine göre hak sahipleri tespit veya yeniden tayin edi
lerek adlarına tescil edilir. 

Bu tespit sırasında; özel parselasyon planında gö
rülen veya hisseli satışlar sonucu filen oluşan yol, 
meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha v.s. hiz
metlere ayrılan yerler Me bunlara ilişkin hisseler be
delsiz olarak resen tapudan terkin; okul, cami ve ben
zer kamu hizmetlerine ayrılan yerler ise; bedelsiz ola
rak ilglil'i idareler adına tespit ive tescil edilir. 

Hazine, belediye veya il özel idarelerine ait veya 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya 
arazileri üzerinde yapıldığı tespit edilen gecekondular 
hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. | 
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Hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin 
tapuları resen iptal edilir. 

c) îmar mevzuatına aykırı bina yapılmış, hisseli 
arsa ve araziler veya özel parselasyona dayalı arazi
lerde, imar adası veya pariseli olabilecek büyüklükteki 
alanlarda, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbir
leriyle yol fazlalarıyla veya Devletin hülküm ve tasar
rufu altındaki yerlerle birleştirmeye bunları yenliden 
ada ve parsellere ayırmaya, yapıları yeniden doğan 
imar ada veya parseli içinde kalanları yapı sahipleri
ne, yapı olmayanları diğer hisse sahiplerine müstakil 
veya hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre verme
ye, bunlar adına tescil ettirmeye ve tescil işlemi dışın
da kalanların hisselerini 2942 sayılı Kamulaştırma Ka
nununa göre tespit edilecek bedeli peşin ödenmek 
veya parsel sahipleri aleyhine kanunî ipotek tesis edi
lerek, tapu sicilinden terkin ettirmeye belediye veya 
valilikler resen yetkilidir. Belediye veya valiliklerin ta
lebi halinde bu yetkiler kadastro müdürlerince de kul
lanılır. 

Bu gibi arazilerde hisse sahiplerinin malik olduğu 
hisse üzerindeki temliki tasarruflar ve bunlarla ilgili 
takyitler 11.6.1945 tarih ve 4753, 19.7.1943 tarih ve 
4486 sayılı Kanunlar, 775 sayılı Gecekondu Kanu
nundaki hükümler dahil, uygulamayı durdurmaz. Bu 
gibi işlemlerde takyitler hisse sahibine isabet edecek 
müstakil parsele aynen nakledilir ve yapılan işlem Me
denî Kanunun 927 nci maddesine göre hak sahibine 
bildİrillir. Islah imar planı ile düzenlemeye tabi tutu
lan arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde va
lilik veya belediyelerce arsa ve arazilerin durumuna 
göre düzenleme ortaklık payı alınabilir. 

IBu gibi yerlere ait yapılmış olan özel parselasyon 
planı, ıslah imar planı olabilecek nitelikte olduğu be
lediye veya valiliklerce uygun görüldüğü takdirde ay
nen kabul edilerek tescil edilir. 

Üzerinde yapılanma bulunan Devletin hükütm ve 
tasarrufu altındaki yerler valiliğin talebi üzerine, bele
diye veya özel idareler adına resen tapuya tescil edi
lir. Islah iimar planlarında genel bütçeye dahil daire
lerin ihtiyaçlarını karşıljamak üzere ayrılan veya ayrı
lacak olan veya bir kamu hizmeti için lüzumlu görü
len arsa veya araziler eski sahibi kamu idarelerine 
veya o işe tahsis edilmek üzere hazineye aynı şartlarla 
geri verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Grup adına Sayın Söylemezoğlu. 
Başka söz isteyen var mı? 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mad-' 
de üzerinde değil, ama bir hususu belirtmek için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, soru 'safhasına geçince 
söylersiniz. 

'Buyurun Sayın Söylemezoığlu... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 

yerimden bir hususu arz etmek istiyorum. 
Burada yasa önerileninin Başkanlık Divanındaki 

kâtip üyeler tarafından okunarak, ondan sonra gö
rüşülmesine geçilmesinde bir maksat vardır. Yani, 
kâtip üye arkadaşılarımızın, yasa taslağını çok net 
ve açık okumaları lazımdır. Arkadaşlarımızın bir kıs
mı süratli okuyabilmek, için sanki cümleleri değişti
rerek, 'birtakım kelimelerin yarısını ifade etmek su
retiyle okuyorlar ve 'dolayısıyla gaye gerçekleşmemiş 
oluyor. Her ne kadar Tutanak Müdürlüğü bunları 
basımayazılardan alıp buraya geçiriyoriarsa da -çünkü 
(burada geçirmeleri mümkün değildir- 'bu uygulama 
aslında olması gerekene uygun değildir. Bu konuya 
dikkatlerinizi çekmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Kendilerimi uyarırız efendim, te
şekkür ederim. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMÎR (İstanbul) — Sayın Başkanım, bir şey arz 
etmek istiyorum. 

Şimdi, 4 üncü madde ile değiştirilen 10 uncu 
maddemin (a) bendinde yer alan «vakıflar İdaresinin 
yetki ve tasarrufunda...» tabiri oraya yanlışlıkla gir
miştir. Daha önceki maddede de ifade ettiğimiz gibi 
«Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve
ya arazileri üzerinde...» diye düzeltmemiz gerekiyor. 

BAŞKAN — Efendim, o safhaya geçildiğinde ko
misyon hatırlatırsa bunu düzeltiriz. 

Buyur un Sö ylemezoğlu. 

HDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞ-
LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin değerli üyeleri; teklifin tümü üzerinde görüşür
ken de ifade etmiştim; aslında bu imar affının ama
cı, bir yandan kaçak inşaatları, gecekonduları, imar 
mevzuatına aykırı binaları hem yapı bakımından hem 
mülkiyet açısından çözmek; bir yandan da düzenli 
bir yerleşmeye ve düzenli bir gelişmeye doğru hadi
seyi götürmekti ve bunun en güzel çözüm yolu ola
rak da ıslah imar planı anlayışı getirilmişti. Çünkü, 
yapılaşmış ve büyük bir ölçüde yerleşmiş bir alanda 
İmar Kanununun anladığı biçimde bir imar planı yap
manın zorluğu karşısında, asgarî ihtiyaçları dikkate 

alan ve fiilî durumu mümkün olduğu kadar koruyan 
bir düzenleme yapılarak, o bölgelerde ve binalarda 
yaşayan insanların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak, 
şehir donanımını da beraberinde getirecek bir dü
zenleme anlayışı getirilmişti. Bu balkımdan ıslah imar 
planı 'anlayışı, pratik bir anlayıştı; bu, aynı zamanda 
2805 sayılı Kanunda da getirilmiiş bir düşünce tar
zıydı. 

Yalnız, o zaman da ifade etmiştim, «Uygulama
da, yavaş yavaş, özel idarelerin, belediyelerin ve dev
letin üzerine düşen görevlerden geri çekilme ve işi 
hızlandıracağım diye, olması gerekenden vazgeçme 
anlayışı getiriliyor bu değişiklik teklifiyle» demiştim. 
Nitekim bu maddede de, bu durumun açık bir örneği 
ortaya çıkıyor. 

2981 sayılı Kanunun, 10 uncu maddesinin (a) fık
rası, tapu tahsis belgesi verilmiş olan hak sahiple
rine, tapunun ıslah imar planları yapıldıktan ve ona 
göre düzenlemeler gerçekleştirildikten sonra verilece
ğini amirken; bu 'değişiklik teklifi, «Kadastro plan-
laırı yapıldıktan sonra» terimi ile hiçbir planlama ve 
düzenleme anlayışı olmadan, sadece fiilî duruma gö
re de tapu verme anlayışını getirmiş ve bu suretle 
düzenli yerleşme anlayışlından ve devletlin belediyesi 
ite, valiliği ile, özel yeminli bürolar 'ile devreye girip, 
bir düzen getirme anlayışından büyük ölçüde taviz 
verilmiş, geri çeklllnmiştlr. 

Eğer, bu yollarla hız sağlanacaksa, biz muhale
fet olarak «Lütfen hızlanımayınız, bu kadar aceleye 
gerek yok; en azından ıslah imar planlarını muha
faza ediniz ve hiç olmazsa emek vererek, gayret ede
rek, düzenli bir yerleşme anlayışına geçelim» diyo
ruz. (a) fıkrasıyla ilgili görüşlerimiz bunlar. 

Bu değişiklik teklifinde bir de (b) fıkrası ile kar
şılaşıyoruz. 2981 sayılı Kanunda olmayan, mantığını 
da anlayamadığım ve tam anlamıyla fiilî durumu 
esas alan - bırakınız kadastro planı anlayışını bile 
bu ölçüde zedeleyen - bir (b) fıkrası ile karşı karşıya 
kalıyoruz. Şöyle deniyor: «Üzerimde imar mevzuatı
na aykırı olarak toplu binalar inşa edilmiş hisseli 
veya özel parselasyona dayalı arsa veya arazilerde..» 

Yine, aynı teklifin (c) fıkrasında ise, «İmar mev
zuatına aykırı bina yapılmış, hisseli arsa ve arazi
ler veya özel parselasyona dayalı arazilerde...» de
niyor. 

Niye, (b) fıkrasına «toplu binalar» ibaresi ekle
nerek, bu ayırım yapılma gereği duyulmuştur? Za
ten imar mevzuatına aykırı yapılmış (binalar, öyle 
tane tane binalar değil, toplu binalardır. Mesela, An-
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(kara'da Demetevler semtinde olduğu gibi bir arada
dır. Yani, imar mevzuatına aykırı, fakat gecekondu 
niteliği 'taşımayan bir sürü yerleşme yerleri, bu yolla 
hallediliyordu. Hamur kaidesi ve düzenleme ortak
lık payı alma sistemi, daha da pratik şekle bağlana
rak, bir çözüm bulunmuştu; ama bu yol zor idi ve 
emek istiyordu. Birdenbire bir tavız getirerek ve bir 
tabir getirerek, toplu binalar inşa edfilimiş diye bir 
(b) fıkrası getiriliyor ve burada doğrudan doğruya 
kadastro müdürlüklerine,' tamamen fiilî durumu 
esas alarak ıslah imar planı yapılıp yapılmadığına 
bakılmaksızın tapu veriliyor ve sonra da, «Acaba 
yanlış mı yaptık, .acaba bir şey olur mu?..» diye de, 
ı(b) fıkrasının sonuna, «Hak sahibi olmadığı halde 
(tapu verilen kişilerin tapuları resen iptal edilir» 
şeklinde bir satır ilave ediliyor. Böyle şey olmaz 
değerli milletvekilleri. Böyle şey olmaz. Böyle doğ
ru dürüst plan anlayışı olmadan, birtakım tabirler 
kullanarak, fiilî duruma göre, hatta gerekli inceleme 
yapma imkânı bile bulmadan tapu vereceksiniz ve 
aynı fıkraya, bir bent ekleyerek eğer tapu yanlışlıkla 
verilmişse, sonradan resen iptal edilir şeklinde bir 
hüküm koyacaksınız. 

Getirilen bu teklifin plan, düzen, uğraşma ve 
emek anlayışından tamamen uzak bir bendi de, işte 
bu suretle ortaya çıkmaktadır. Bu büyük hatadır, 
Ibu yola lütfen gitmeyiniz. Bu teklifteki Bu (b) ben
dine ihtiyaç yoktur; o meseleyi, 2981 sayılı Yasanın 
yürürlükteki ı(b) bendin/i, bu tdklifteki (c) bendi ile 
çözmek mümkündür, en uygun yol bu çözüm yolu
dur. Bunu özellikle ifade etme ihtiyacını duyuyorum 
ve burada çok önemli bir çelişkiye de dikkatinizi 
çekmek işitiyorum: 

iDeğerli milletvekilleri, 10 uncu maddeyi değişti
ren 4 üncü maddenin (a) fıkrası aynen şöyle: «Bu 
Kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel 
idaresi veya vakıflar idaresinin yetki ve tasarrufun
da bulunan araziler üzerinde, gecekondu sahiple
rince yapılmış yapılar...» Bu da enteresan bir tabir. 
Bir yapı gecekondu sahiplerince yapılmamış da ge
cekondu sahibi bu yapıyı daha sonra almış ise bu 
gibi yapıların durumu ne olur? Uygulamada bu ta
birle ne giibi sıkıntı çektiğinizi bilmiyorum? Bu ta
bir 2981 sayılı Yasada da var. Madde şöyle devam 
ediyor: «12 nci madde hükümlerine göre tespit etti
rildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu 
yer hak sahibine tahsis edilir... Tapu Tahsis Belgesi 
verilir» Tabiî ıslah imar planı ya da kadastro planı 
yapıldıktan sonra da tapusu verilir; ama (b) fıkra

sının sondan bir evvelki bendine bir cümlecik ek
lenmiş ve şöyle deniliyor: 

«Hazine, belediye veya il özel idarelerine ait veya 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve
ya arazileri üzerinde yapıldığı tespit edilen gecekon
dular hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygu
lanır». Yani, (b) fıkrası hükümleri uygulanırmış. O 
zaman o (a) fıkrasını niye getirdiniz? Bu bir çeliş
ki değil midir? Lütfen bu hususu dikkatle inceleme
nizi istirham ediyorum. Bu bir çelişki değil midir? 
(a) fıkrası ile (b) fıkrasında da getirilmiş olan bu 
hüküm arasındaki farklılık nedir? Maddeyi bu haliy
le çıkarırsanız (a) fıkrası mı uygulanacaktır, (b) fık
rası mı uygulanacaktır? Benim istirhamım, bu (b) 
fıkrasını maddeden lütfen çıkarınız ve işi böylesine 
rastgele hale getirmeyiniz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Soru sormak is

tiyorum Sayın Başkan. 
'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
IMEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, 

sorumu Sayın Bakan Safa Giray'ın cevaplandırma
sını isterdim ama, maalesef kendileri yok. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — O zaman, sorunuzu yazılı olarak veri
niz. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Yazılı soruları
mıza cevap gelmiyor efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Peki, siz bilirsiniz. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Bu kanun tekli-
fünlin muhtelif maddelerinde olduğu gibi, bu madde
sinde de vakıflardan bahsedilmekte ve vakıfların 
idare ettiği arsa ve arazi üzerine yapılmış gecekon
dular da bu tekliflin kapsamı içinde mütalaa edil
mektedir. 

1. Vakıfların idare ettiği arsaların üzerindeki 
gecekondulara hangi esaslara göre tapu tahsis bel
gesi veya tapu verilecektir? 

2. Eğer bunlara tapu tahsis belgesi ve tapu ve
recek olursanız ve verdiğiniz bu belgeler de vakfın 
vakfiyesine uymayacak olursa, bu vakfiye ihlal edil
miş olmayacak mıdır? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın komisyon buyurun. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM K0MİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (istanbul) — Efendim, ıbu yeni bir hüküm 
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degiMir. Vakıflarla ilgili hususlar 2981 sayılı Kanun
da da vardır ve gayet güzel de işlemektedir. 

Burada, «Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare 
ettiği arsa ve araziler» dememizin sebebi, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü uhdesinde kendü mülkleri olarak 
herhangi bir kayıtlarının olmayışıdır. Dolayısıyla. 
ıbu hususu daha açıklayıcı bir hüküm olarak bu
raya koyduk. 2981 sayılı Kanundaki uygulama gayet 
güzel yapılmaktadır. Biz de o çerçeve içinde uygu
lamaya devam etmiş oluyoruz. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Hayır Sayın Ko
misyon Başkanı, burada çok çelişki var. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Hayır, hiçbir çelişki yok. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, teşekkür 
eklerimi. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, öku-
Üuıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılı yasanın 

4 üncü maddesiyle değiştirilen 10 uncu maddenin 
(a) fıkrasının ikinci cümlesi olan «Tapu tahsis belgesi 
ıslah. imar planı veya kadasitro planları yapıldıktan 
sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil 
eder»in metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbanıtoğlu 
Erzurum 

Hayrettin Ozansoy 
DiyarbalkiH 

Salim Erel 
Konya 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 444 S. Sayılı kanun teklifin 

çerçeve 4 üncü maddesinde yer alan maddenin (b) 
bendinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Necat Bidem 
Mardin 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

A. Ata Aksu 
Gaziantep 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

ttsmail Saruhan. 
Ankara 

L Henüz kadastrosu yapılmamuş yerlerde, ka
dasitro müdürlüklerince bu kanunda belirtilen mülki
yet tespitine dair hükümler de uygulanarak, 

2. Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmış 
yerlerde ise bu kanunla verilen yetkiler kadastro 
müdürlüklerince kullanılarak, 

Gerekçe : Söz konusu maddede Komisyonca ya
pılan değişiklik (... 2981 sayılı Kanun...) ibaresi 
eklenmiş olmakla teknik bakımdan hatalı olan bu 
husus metinden çıkarılarak maddenin ilgili metinlefi 
yeniden yazılmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılı kanun 
teklifinin madde 4*ün sonuna aşağıdaki paragrafın 
ilavesini saygıyla arz ederiz. 

Islah imar planı yapılmış ve yapılacak bölgelerde 
bu Kanun kapsamına giren ve tapu tahsis belgesi 
verilen hazine arsa ve arazileri, iktisap tarihline ba
kılmaksızın aynı amaçta kullanılmak üzere ilgili 
belediyelere devredilir. 

ismet Oktay 
Eskişehir 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Nadir Pazarbaşı 
Çanakkale 

İsmail Ügdül 
Edirne 

Metin Yaman 
Erzincan 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

TBMM Başkanlığına 
4 üncü maddeyle değiştirilen 10 uncu maddenin 

(a) bendinin ilk satırındaki, «il özel idaresi veya vakıf
lar idaresinin yetki ve tasarrufunda bulunan arazi
ler» tabirinin; «il özel idaresine ait veya Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üze
rinde,» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

Mustafa Taşar. 
Gaziantep 

Y. Altuğ 
Sivas 

Mihriban Erden 
İsparta 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecelerine gö
re yeniden okutup, işleme koyuyorum. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar
kadaşlarının önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılı yasanın 4 

üncü maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddenin (a) 
fıkrasının ikinci cümlesi olan «Tapu tahsis belgesi 
ıslah Jmar planı veya kadastro planları yapıldıktan 
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sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil 
eder»in metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Mardin Milletvekili Necat Eldem ve arkadaşları

nın önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığma 
Görüşülmekte olan 444 S. Sayılı kanun teklif-'nin 

çerçeve 4 üncü maddesinde yer alan maddenin (b) 
bendinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«1. Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde, ka
dastro müdürlüklerince bu Kanunda belirtilen mülki
yet tespitine dair hükümler de uygulanarak, 

2. Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmış yer
lerde ise bu Kanunla verilen yetkiler kadastro mü
dürlüklerince kullanılarak,» 

Gerekçe; 
Söz konusu maddede Komisyonca yapılan değişik

likle (... 2981 sayılı Kanun ...) ibaresi eklenmiş olmak
la teknik bakımdan hatalı olan bu husus metinden çı
karılarak maddenin ilgili metinleri yeniden yazılmıştır. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim?.. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU- . 
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
M1R (İstanbul) — Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka
daşlarının önergesini okutuyorum : 

TBMM Başkanlığına 
4 üncü maddeyle değiştirilen 10 uncu maddenin (a) 

bendinin ilk satırındaki, «il özel idaresi veya vakıflar 
idaresinin yetki ve tasarrufunda bulunan araziler» ta
birinin; «il Özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Mü-

j dürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde,» 
şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka-
J tılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılıyoruz efendim. 

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

Eskişehir Milletvekili İsmet Oktay ve arkadaşları -
nın önergesini okutuyorum: 

TBMM Başkanlık Divanına 
Görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılı Kanun Tek-

! lifinin madde 4'ün sonuna aşağıdaki paragrafın ila
vesini saygıyla arz ederiz. 

«Islah imar planı yapılmış ve yapılacak bölgeler
de bu kanun kapsamına giren ve tapu tahsisi belgesi 
verilen Hazine arsa ve arazileri, iktisap tarihine ba
kılmaksızın aynı amaçta kullanılmak üzere ilgili bele
diyelere devredilir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor. 

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

4 üncü maddeyi, kabul edilen önergelerle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 2981 sayılı Kanunun 12 nci mad

desine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 
d) Yapıların, bu Kanunda belirtilen tecavüzlü du

rumları veya aykırı kısımları, tebliğ tarihinden itiba
ren (6) ay içinde yapı sahiplerince giderilir. 

Bu süre içerisinde ıslah işlemleri sahiplerince ye
rine getirilmeyen yapıların, tecavüzlü durumları veya 
aykırılıkları ilgili mevzuat hükümlerine göre beledi
yeler veya valiliklerce giderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sorum var efen

dim. 
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BAŞKAN — Buyurun. I 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başka

nım «Bu süre içerisinde ıslah işlemleri sahiplerince ye- I 
rine getirilmeyen yapıların, tecavüzlü durumları veya 
aykırılıkları ilgili mevzuat hükümlerine göre belediye I 
veya valiliklerce giderilir» denmektedir. I 

Burada kastedilen «ilgili mevzuat hükümleri» hak- I 
kında sayın komisyon açıklama yapabilir mi? I 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMlR (istanbul) — Efendim; yukarıda belirtildiği I 
şekilde «tecavüzlü durumların» sahiplerince yerine I 
getirilmemesi halinde, belediyeler veya valilikler bu I 
«tecavüzlü durumları» ortadan kaldırırlar. Buna mu- I 
kabil, imar Kanununun öngördüğü masraflar ile artı I 
yüzde 20 ceza şartını da ilgilisi yerine getirmekle yü- I 
kumludur. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul I 

edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. I 
6 ncı maddeyi okutuyorum: I 

MADDE 6. — 2981 sayılı Kanunun 13 üncü mad- I 
desinin (a), (b )ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiş- I 
tirilmiştir. I 

a) Bu kanun gereğince arsa tahsis edilecek kim- I 
selerin; kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan ço- I 
cuğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırı I 
içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya I 
apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü iş- I 
yeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmaması I 
gerekir. I 

b) Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya I 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya I 
bu Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa veya I 
araziler üzerinde, ıslah imar planları ile meydana ge- I 
tirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapıla- I 
rının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar I 
planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya I 
hisse tahsis edilir. Gecekondusu muhafaza edileme- I 
yen hak sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekon- I 
du ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya I 
hisse verilir. Tahsis edilen arsa veya hissenin bedeli I 
4.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kanun veya 6.6.1984 I 
tarih ve 3016 sayılı Kanuna göre tespit edilir. I 

c) Islah imar planları belediye veya valiliklerce I 
mümkün olduğu kadar fiilî durum dikkate alınarak I 
ve yapılanma şartları da belirlenerek yapılır veya I 
belediye veya valiliklerce Yeminli Özel Teknik Bü- I 
rolara yaptırılır. En geç (1) ay içinde belediye meclis- 1 
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lerince kabul edilenler belediye meclislerince, il idare 
kurullarınca kabul edilenler valilikçe tasdik edilerek 
yürürlüğe girer. Bu planların tescili de. (1) ay içinde 
ivedilik ve Öncelikle yapılır. 

Umar planı olan yerlerde mevcut imar planları 
gerektiği takdirde ıslah imar planları şeklinde yeniden 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Buyurun Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 6 ncı 
maddenin (c) fıkrasındaki, «En geç (1) ay içinde be
lediye meclislerince kabul edilenler belediye meclisle
rince...» denilen kısımdaki, «(1) ay içinde» ibaresinden 
kastın ne olduğunu anlamak biraz güçtür. Acaba, ka
nun yürürlüğe girdikten sonra mı bir ay, yoksa bele
diyeye intikal ettiği tarihten itibaren mi bir ay; bu 
müphemdir, buraya bir açıklık getirilmemiştir. Bunun 
muhakkak açıklanmasında yarar vardır. 

İkincisi; 6 ncı maddenin (c) bendinin son fıkrasın
da «İmar planı olan yerlerde mevcut imar planları 
gerektiği takdirde ıslah imar planları şeklinde yeniden 
düzenlenir» denilmektedir. Biraz evvel sayın bakandan 
sorduğum gibi, eğer bu madde yalnız kaçak yapılmış, 
gecekondu olarak yapılmış inşaatları ilgilendiriyorsa 
mesele yok; ancak pekçok belediye -kendi işine ge
leceği için - şehir içinde imar planlı olan yerleri ka
fasına göre değiştirecek ve imar planı yapma stan
dartlarına uyma mecburiyetinde kendisini hissetmeye
cek ve dolayısıyla, sanıyorum büyük bir keyfîlik ve 
imarsızlık düzeni getireceği endişesini taşıyorum. 

Bu nedenle bunun madde metninden çıkarılmasın
da yarar var. Veya buraya, «2981 sayılı Kanunla ala
kalı kısımlarda bunların yapılması» diye bir ilavenin 
yapılması, sanıyorum ilerideki yanlış anlamaları ön
leyecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Söylemezoğlu. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sayın bakanın cevaplandırması ricası 
ile soru sormak istiyorum. 

2981 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (c) ben
dindeki, ıslah imar planlarını, valinin belediyeler veya 
yeminli özel bürolara yaptıracağı ifadesinden de anla
şılacağı üzere, valiliklerce yaptırılacağı hükmü getiril
mişti. Bu değişiklik teklifinde ise, hem belediyelere hem 
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de valiliklere bu imkân veriliyor. Daha önce sadece va
liliklerce yaptırılmasının özel bir amacı mı vardı, orada 
bir mahzur mu görüldü de bu değişiklik yapıldı; yok
sa, 2981 de bir hata oldu da onu düzeltmek için mi 
bu değişiklik getirildi? 

Teşekkür ederim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Efendim, özel amacı yok
tu, aslında orada da valilikler ve belediyelerce şeklin
de olması lazımdı. Zannediyorum redaksiyon sırasın
da orada hata oldu. Bizim hazırladığımız tasarıda 
belediyeler de vardı. Şimdi burada o düzeltiliyor. 

BAŞKAN — Verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılı kanun tek

lifinin 6 ncı maddesinin (c) fıkrasının birinci parag
rafındaki ikinci cümlede yer alan «En geç (1) ay 
içinde belediye meclislerince kabul edilenler belediye 
meclislerince,» ibaresinden sonra «büyük şehir yöneti
minde ilçe belediye meclislerince kabul edilenler ilçe 
belediye meclislerince,» ibaresinin eklenmesini saygı
larımızla arz ederiz. 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Altan Kavak 
istanbul 

Mehmet Kafkashgil 
istanbul 

Muhlis Arıkan 
Samsun 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın bakanın veya komisyonun şunu cevaplamasını 
rica ediyorum: Son cümle de 2981 sayılı Kanunla 
mı ilgilidir? Şayet onu açıklamaz ise inanınız bu imar 
Kanununu da kadük hale getirir. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (istanbul) — Efendim, müsaade ederseniz 
ben onu açıklayayım. 

Bir yer için imar planı yapılmış; fakat, imar pla
nını uygulama imkânı olmadan, imar planı dışı bir 
yerleşim meydana gelmiş. Bu yerlerde, bu imar planı
nı yok farzetmeden yeni bir ıslah imar planı yapmanız 
mümkün değil .O yüzden bu ifadeyi kullandık. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — 2981 'e göre?.. 
BAŞKAN — Maddeyi, kabul edilen değişiklik 

önergesi ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeden sonra 7 nci madde eklenmesine 
dair bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı 

Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifine 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin (f) bendini değiştiren aşağıdaki maddenin 
6 ncı maddeden sonra 7 nci madde olarak eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Baibaoğlu 
Nevşehir 

Ahmet Büyüıkuğur 
Kütahya 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

MADDE 7. — 2981 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değişıtirilımiş-
tir. 
f) 10 Kasım 1985 tarihinden sonra yapılan gece-
konduıhr ile inşaasına 'başlanan limar mevzuatına, 
ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ve İstanbul Boğazı 
sahi şeridi ve öngörünüm »bölgeleri life Çanakkale 
Boğazında 2 Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan 
gecekondular ile 1 Ekim 1983 tarihinden sonra in
şaasına haşlanan imar mevzuatına, ruhsat ve ekle
rine aykırı yapılar. 

Gerekçe : Bilindiği gibi ülkemizde, imar p'lanı 
yapımı doılayısı ile yapılaşma alanında artık ihtiyaç
lara cevap vermekten çak uzak olan, vatandaşımızın 
hu konudaki ihtiyaç'larınım çok gerisinde kalan ve 
fevkalade bürokratik engeller, zorlamalar ve boşluk
larla dolu 6785 ve değişik 1605 sayılı İmar Kanunu 
ve mevzuatı 10 Kasım 1985 tarihinde yürürlükten 
kalkmıştır, 

Onun yerine çolk daha yapıcı, kolay ve günün 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek gene 10 Kasım 1985' 
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te yürürlüğe giren 3194 .sayılı yeni 'İmar Kanunu çık
mıştır. Kanunla bütün yetkiler merkezden, mahallî 
idarelere aktarılmıştır., 24.2.1984 (tarihinde yürüdüğe 
giren 2981 sayılı Gecekondu ve İmar Affı Kanunu
nun kapsam tarihi ise gecekondular liçin 2 Haziran 
1981 imar mevzuattı, ruhsat ve ekleri ve aylkırı yapılar 

• içinse 1 Ekim 1983 idi. İnancımız, 'yukarıdaki gerek
çelerini 'açıkladığımız nedenlere dayalı yasal olmayan 
yapılanın da yeni imar Kanununun yürürlük tarihi 
olan 10 Kasım 1985 tarihine kadar yapılmış olmaları 
'kaydı ile bir hakikin teslimi olacak ve sayıları yüz-
ıbinieri bulan vatandaşımıza da büyük ikalaylık sağ
layacaktır. 

Ancak bu ıtarih, özellikleri açısından İstanbul Bo
ğazı sahil senidi ve öngörülen bölgeler ile Çanakkale 
Boğazı için 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun 
14 üncü maddesinin (f) fıkrasında yazılı olduğu şe
kilde aynen kalmıştır. Esasen 10 Kasım 1985 tarihin
de yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanununun ge
çici 7 nci maddesinde de buralar af kapsamına alın
mış, faikat yanlış bir uygulama ile buralar için yeni 
başvuru kabul edilmemiş, sadece 2981. sayılı Kanuna 
göre müracaat edenlere bir hak tanınmış idi. Şimdi, 
kapsam tarihi aynı kalmak üzere getirilen bu hü
kümle konu açıklığa ıkavuşmuş ve yanlış bir uygu
lama önlenmiş olmaktadır. 

BAŞKAN — Bu önergenin işleme konulabilmesi, 
-komisyon metninde ve teklifte böyle 'bir madde bu
lunmadığı için- komisyon yetersayısının önergeyi te-
kabbülüne bağlıdır. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMÎR (İstanbul) — Sayın Başkan, 8 komisyon 
üyesi arkadaşımız şu anda hazırdır. 

'BAŞKAN — Önergeye katılıyorsunuz ve tekab-
bül ediyorsunuz? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul)' — Evet efendim, tekabbül ©di
yoruz ve katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önerge, komisyon maddesi gibi 
mütalaa edilerek, üzerinde müzakere açılacaktır. 

Söz isteyen? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Komis

yon 'izah etsin. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOÖLU (Kahramanmaraş) — 

Bu çok önemli bir madde, izah etsinler. 
BAŞKAN — önergeyi bir daha okutalım efen

dim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) - Sayın 
Bakan da izah etsinler. 

BAŞKAN — Efendim, o husus sayın bakanın 
takdirine bağlı, bilemem. 

Önergeyi tekrar okutuyorum : 
«MADDE 7. — 2981 sayılı Kanunun 14 üncü 

maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

F) 10 Kasım 1985 tarihinden sonra yapılan ge
cekondular ile inşaasına başlanan imar mevzuatına, 
ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ve İstanbul Boğazı 
sahil şeridi ve öngörünüm bölgeleri ile Çanakkale 
Boğazında 2 Haziran 1981-tarihinden sonra yapılan 
gecekondular ile 1 Ekim 1983 tarihinden sonra inşa
sına başlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine ay
kırı yapılar. 

BAŞKAN — Söz isteyen?. 
ÜLKÜ SÖYLBMEZOÖLU {Kahramanmaraş) — 

Aleyhinde. 
ÖMER KUİŞHAN (Kars) — Ben de aleyhinde söz 

istüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 'Buyurun. 

HDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOÖ-
LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 2981 sayılı Kanunun tatbikattan gelen 
mahzurlarını gidermek ve işlerlik kazandırmak için 
bir değişiklik teklifi getirildiğini ve Sayın Özdemir 
tarafından hazırlanılmış olmasına rağmen, bu kür
süden kendilerinin, Sayın Başbakanın verdiği direkti
fe göre hazırladıklarını söyletmesi sebebiyle, bunun hü
kümetin bir isteği olduğunu dün tespit etmiştik, gör
müştük. 

Burada çok ciddî bir durum vardı ve o da, 2981 
sayılı Kanundaki bir hududun, yani gecekondular için 
1981 yılının, diğer ruhsatsız ve imar mevzuatına uy
gun olmayan yapılar için de 1983 yılının baz alınma
sı devam ediyordu ve ben geneli üzerinde konuşurken, 
bu İmar Affı Kanunu çıktıktan sonra ne kadar ge
cekondu yapıldı, ne kadar kaçak yapı yapıldı, önleye-
bilıdiniz mi, yoksa bu af sebebiyle iş daha arttı da ona 
da bir çare düşünüyor musunuz diye sormuştum. 

Getirilen bu önerge bir emrivakidir ve tüm an
layışı, felsefeyi bozmaktadır. O tarihten bu tarihe 
kadar yapılmış tüm kaçak yapıları da, gecekonduları 
da yıkamadıkları iç'in, engelleyemed'Meri için, bu işi 
uygulayamadıkları için 'taviz verilmektedir. Bunun so
nu yoktur, bunu'n adı imar kargaşasıdır, bunun adı 
başarısızlıktır, bunun adı emrivakidir. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun (Sayın Küşıhan. 
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ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Sayın Başkan, say
gıdeğer miMetvekiileri; verilmiş bir önergeyle bazı şey
ler ilave edilmek isteniyor. Biraz önce 3 üncü mad
deyle ilglili grulbumun görüşlerini arz ederken ifade 
ettiğim hususlarda noksan kalanlar var demek ki, 
gözden kaçanlar olmuş veya getirilen yasa maddesi ile 
kendi durumuna uygun olmayanlarında işaretleri gel
di anlaşılan ki, ilk defa komisyonumuz bir önerge ver
mek suretiyle yasada değişiklik yapıyor. 

Peki, ben şimdi öğrenmek 'İşitiyorum sayın komis
yon başkanından. Bu yasayı zamanında tetkik etme
diniz mi? Bu yasayı komisyonlarda incelemediniz 
mi?. 

ALİ TOPÇUOĞLU Kahramanmaraş) — Meclis 
yapıyor bunu, Meclis... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Sayın 
Topçuoğlu, lütfen efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bu yasayı Tür
küye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna getirme
den evvel, üzerinde gereikli çalışmaları yapmadınız 
mı sayın milletvekilleri, sayın komisyon başkanı; izah 
eder misiniz lütfen? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Yaptık. 

ÖMEIR KUŞHAN (Devamla) — Neden çıktı bu 
önerge verme ihtiyacı? Söyleyeyim : Mesele gün
deme geldiği, dolayısıyla bu yağmadan payını alma
sı söz konusu oilan kimselerin işareti üzerine, öyle zan
nediyorum ki, biraz önce ifade ettiğimiz hususlara 
'bunu da ilave edeceğiz. 

Tarihe çok önemlli şeyler tescil ©dildi yine bugün
lerde. Bu tutanaklar tarihe geçiyor sayın milletvekil
leri. Burada söylenen şeylerin ve uygulamaların ne 
(kadar 'büyük çelişkiler içerisinde olduğunu tarihi tet
kik edenler görecek ve okuyan, o tarihî tetkik eden 
û nisanların imajında, sizin alacağınız yeri almayı hiç 
de istemiyorum diyor ve sözümü bitiriyor, saygılar su
nuyorum efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Alamaz

sın ki! 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın EÜm'as, komisyon 

adına mı? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI ÜBRAHİM ÖZ-
DEİMİR (İstanbul) — Saym Başkan, arkadaşımız 
şahsı adına, lehimde konuşmak üzere söz almışlardır. 

BAŞKAN — Evet. 
$ayın Söylemezoğhı, grup adına söz almıştınız de

ğil mi? 
ÜLKÜ SÖYLEIMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Elmas. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; sayın arkadaşlarımızın in
fialle karşıladığı bu ek maddede, hepinizin bildiği gibi 
bundan önceki 2981 sayılı Kanunda, daha önce çıkar
tılan 2805 sayılı Kanundaki tarih aynen alınmıştı; ya
ni gecekondular için 2 Haziran 1981 tarihinden önce 
yapılanlar, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış kaçak ya
pılar için 1 Ekim 1983 tarihinden önce yapılanlar esas 
alınmıştı. 

O günden 6 Kasım seçimlerine kadar aradan iki 
senelik bir zaman geçmiştir, belki bu arada yapılan 
epeyce kaçak binalar olmuştur. Ancak, biz günümüz
de burada kürsüden devamlı söylediğimiz gibi, mer
kezî hükümet tarafından yürütülen 6785 sayılı İmar 
Kanunu yürürlükte bulunduğu müddetçe, bu kanunla 
Türkiye'de gecekondu meselesi halledilememiştir, onun 
için kaçak yapı ve gecekondu meselesi devam etmiş
tir diye daha önce de söyledik. Çünkü, İstanbul'daki 
bir planın Ankara'dan kontrolü, Hakkâri'deki bir pla
nın Ankara'dan kontrolü yapılması gerekirdi; bunun
la imar meselesinin çözümlenmesi mümkün olama
mıştır. Ancak, 10 Kasım 1985 tarihinde, hepinizin bil
diği gibi reformist bir İmar Kanunu, merkezî idare
den mahallî idareye giden, özellikle kendi kendini ida
re eden insanların kontrol ve etkilerinin bulunduğu 
3194 sayılı İmar Kanunu çıkartılmıştır. Bu, hepini
zin bildiği gibi reformist ve bundan böyle kaçak yapı
ya ve gecekonduya asla müsamaha etmeyecek bir ka
nundur; çünkü çok büyük cezaî hükümler vardır, çok 
büyük bir kontrol sistemi vardır. Bunlardan da öteye, 
artık imar planları Ankara'da, merkezî hükümette altı 
ay, bir sene süren imar tasdikleri, plan tasdikleri şek
linde değil de, mahallinde, belediyenin lüzum gördüğü 
yerlerde süratle ihtiyaca cevap verebüecek şekilde 
planlama esası getirdiği için, o tarihten bu yana gece
kondu yapılmamıştır ve yapılması da mümkün değil
dir. 

İşte biz özellikle «Gecekonduya tapu verme ka
nunu» dediğimiz bu kanunla vatandaşın mutluluğunu 
esas alıyoruz, vatandaşımıza mutluluk dağıttığımıza 
inanıyoruz; kendilerinin gibi hissettikleri gecekondu
lara tapu vererek onların sosyal imkânlarım bir nok
tada garantilemiş oluyoruz. Onun için bu tarihi biz, 
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reformist saydığımız son çıkan 3194 sayılı İmar Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar uzatmış bulu
nuyoruz; ancak, gene bu önerge içerisinde, özellikle 
gecekondu ve kaçak yapılar yönünden, istanbul Bo
ğazı ve Çanakkale Boğazıyla ilgili tarihler eski tari
hinde aynen kalmıştır. Oraların çok kritik bölgeler ol
ması düşüncesiyle bu tarihler yenilenmemiş ve oralar
da taviz verilmeyecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Yani bu bir taviz. 
BAŞKAN -=- Buyursunlar Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; dün yapmış olduğum konuş
mada, bizim özellikle hassasiyetle üzerinde durduğu
muz konuyu arkadaşlarımız biraz. sinirli karşıladılar. 
Bu konuyu, şimdi, sayın komisyon aldığı emir üzerine 
(Gerekçesini dün açıklamıştı) buraya getirdi; ama kim
lerden aldı, nasıl aldı; Sayın Başbakan kimlerden emir 
aldı, nasıl yaptı bilemiyorum, tekrar hatırlatmakta 
yarar var... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Başbakan 
kimseden emir almaz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Evet, belli olu
yor, belli oluyor sayın bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) ' — Kimseden 
almadı, Allah'tan başka kimseden almaz. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Değişme niye?.. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Dün yapmış ol
duğum konuşmanın son sayfasını size hatırlatmakta 
yarar umuyorum, tekrar zapta geçmesinde fayda umu
yorum. 

Bu kanun tasarısının esas amacı gecekondu mese
lesini ve kaçak inşaatların problemlerini ve sorunları
nı halletmek değildir. Bu tasarı ile İstanbul ve Ça
nakkale boğazlarındaki ve adalardaki tabiî güzellikle
ri bozan kaçak yapıları af kapsamına alıp Araplara 
çok daha rahat satabilmektir... 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Boğazlarda 
tarih değişmiyor yalnız. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Getirdiğiniz ta
rihle... 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Durum ora
da aynı; çünkü, değişmiyor tarih. Yalan söyleme. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bunu komisyon
da niye getirmediniz, niye bunu komisyonda tartış
madınız... 
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HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Tarih değiş • 
miyor, saptırma olayı. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Telefonu bugün al
mış herhalde. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Telefon bugün 
alınmış olabilir doğru. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, lütfen efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bilindiği gibi 11 

Kasım 1983 tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 
adı geçen bu yerlerdeki kaçak yapıları büyük mik
tarda ve her yıl ödenecek şekilde para cezasına çarp-
tırmıştır. Ayrıca, bu tip kaçak yapıların tamirini ve 
bakımını yasaklamıştır. Yani boğazların ve adaların 
bütün güzelliğini bozan bu yapılar 2960 sayılı Kanun
la ölüme terkedilmiştir. Oysa cumhuriyet hükümeti
nin padişah zihniyetli Başbakanı, Arap dostlarımiza 
boğazdan mülk satmayı taahhüt etmiş, söz vermiştir. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ne demek pa
dişah? 

ATİLLA SIN (Muş) — Ne biçim konuşuyor Sayın 
Başkan? 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Anayasaya aykı
rılığı Anayasa Mahkemesince kabul edilen, yabancı
lara mülk satışı kanunu çıksa dahi, Araplar Boğaziçin-
deki binaları almayacaklardır. Çünkü, onlar da Bo
ğaziçi Kanununu bilmektedirler. 

ATİLLA SIN (Muş) — Nereden çıkarıyorsun bu
nu? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Başbakana hakaret 
ediliyor, siz orada bir şey demiyorsunuz Sayın Baş
kan. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Oradan alacakla
rı yapıların bakım ve onarımını yapamayacaklardır, 
genişletip geliştiremeyeceklerdir. ölüme terkedilen bi
naları alacak saf Arap bulmak mümkün değildir. Sa
yın Başbakan, yabancılara mülk satışı kanununa ilave 
olarak bu kanun tasarısını süratle Meclisten geçirme 
buyruğunu verdiği için... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Tasarı değil tek
lif. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bu talihsiz tasarı 
alelacele Meclisimize gelmiştir. Şu anda görüşmekte 
olduğumuz madde ile de... 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, Sayın Sevinç, bunları. 
dünkü görüşme esnasında aynen söylediniz. Şimdi 
tekrarlamaya ne gerek görülüyor? Bu itibarla, bu 7 

, nci madde üzerinde konuşun efendim. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tekrarda yarar var 
Sayın Başkan. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
7 nci maddede yapılan bu değişikliklerle, bu verilen 
sözlerin, memleket satışı için verilen bu sözlerin ye
rine getirilmesinden başka bir şey değildir. Kutlarım; 
zamanı geldiğinde elbette bunların hesabını teker te
ker vereceklerdir. 

Saygılar sunarım. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (İstanbul) — Sayın Başkan, komisyon adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Hiç sıkılmıyorlar... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sayın Üğ-

dül, lütfen... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bir şey söylemi

yorsunuz ama. 
BAŞKAN — Gerekli tedbiri alırım, lütfen. Eğer 

iğneleyici bir söz söylerse, hükümet var, komisyon 
var, cevabım verir. Dün sayın komisyon, sayın ba
kan, Sayın Münir Sevinç'e konuştukları konularda ce
vaplarını verdiler. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başbakana 
söyleniyor, daha ne söylensin? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

DEMİR (Devamla) — Bundan sonra artık vatanda
şın karşısına geçip, «Biz vaktiyle sizlere söylemiştik. 
lKtıdar bu işi başaramayacak, sızın sıkıntılarınız de
vam edecek demiştik» deyip... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Siz kaçak inşaatı 
durdurmayı başarın Sayın Başkan. 

ÜA*1]ND1KL,1K, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MIR (Devamla) — Meydanlarda artık bunlıarı söyle
yemeyecekler; çünkü biz getirmiş olduğumuz teklifle 
gerek tarihler, gerek hükümler itibariyle, ülkemizdeki 
gecekondu ve imarla ilgili bütün sıkınıtıiarı kökün
den silip süpürdük, artık bu konuda bir; şey de vaat 
edemeyeceklier... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bizim bir şey söyle
memize gerek yok, vatandaş her ş&yı görüyor. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MlR (Devamla) — Dolayısıyla biz bunları biraz da 
normal karşılıyoruz. 

Konunun bu şekilde düşünülmesinde büyük ya
rarlar vardır. Ben bu hususları, özellikle arkadaşları
mın da dikkatine sunuyor, hepinizi saygılarımla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, bir şey sorabilir miyim? Sayın Özdemir 
bu konuşmalarım komisyon başkam olarak im yap
tı, yoksa teklif sahibi olarak mı? 

BAŞKAN — Komisyon başkanı olarak söz ver
dim efendim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Komisyon başkam teknik bilgi verir, bu kadar poli
tika yapmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka söz liısteyen?.. Yok. 
Teklife 7 nci madde olarak eklenmek istenen öner

geyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 2981 sayılı Kanunun 14 üncü mad
desinin (f) bendi aşağıdaki şekikte değiştirilmiştir. 

f) 10 Kasım 1985 tarihinden sonra yapüan gece
kondular ile inşasına başlanan imar mevzuatına, ruh
sat ve eklerine aykırı yapılar ve istanbul Boğazı sa
hil şeridi ve öngörünüm bölgeleri ile Çanakkale Bo
ğazında 2 Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan ge
cekondular ile 1 Ekim 1983 tarihinden sonra inşasına 
başlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı 
yapılar. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş ve 
7 nci madd,e olarak metne dahil edilmiştir. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU* 
RIZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (istanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
çok değerli üyeleri; bu tarihlerle ilgili açıklamayı Sa
yın Hayrettin Elmas arkadaşımız gayet güzel ve net 
olarak yaptılar. Tabiî, belki arkadaşlarımız için bu 
bir sürpriz tarih oldu. Böyle bir şey beklemiyorlardı, 
o yüzden bir anda infiale kapıldılar ve öyle sanıyo
rum bir plağı hemen döndürmeye başladılar; fakata 
bu plak bozuk bir plak, hep aynı şey, yani başka bir 
şey bulamıyorlar, dünkü metni gelip burada yeniden 
okuyorlar, 

SALIM EREL (Konya) — Siz de durmadan davul 
çalıyorsunuz. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (Devamla) — Ama arkadaşlarımızın heye
canı aslında başka. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tutanaklar burada 
dün de aynı şeyleri söylemişiz. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
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7 noi maddeyi 8 inci madde olanak okutuyorum : 
MADDE 8. — 2981 sayılı Kanunun 15 inci mad

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Temel inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları 

dökülmüş olmak kaydı ile hazine, belediye, il özel 
idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
idaresindeki arsa veya araziler üzerine inşaatına bu 
Kanunun 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki tarih
lerden önce başlanmış gecekondular ile kenidi arsa ve
ya arazisi üzerinde imar mevzuatına, ruhsat ve ekle
rine aykırı yapı ya da yapı bölümlerinin kendi katı 
içinde tamamlanması için «ruhsat» ve bitimini tevsi-
kan da «kullanma izni belgesi» düzenlenir. Kat ko
lonları dökülmüş olan binalar da aynı hükme tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Soru soracağım. 
BAŞKAN —- Buyurun. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Efendim, 2981 sayılı Kanunun 15 inci maddesi, kul
lanılan veya kullanılmaya hazır duruma getirilen ya
pılar için ruhsat verilmesi anlayışını getirmiştir. Bu
rada ise, temel inşaatına başlanılmış olmasından iti
baren tümüne, hatta 8 inoi maddedeki belgeler dahi 
aranmaksızın; 15 inci maddede, kullanılan veya kul
lanılmaya hazır duruma getirilmiş yapılara 8 inci 
maddede istenen evrakların tamamlanması hallinde 
ruhsat verilmesi söz konusu iken, burada temeli atıl
mış yapıya, hele bir de ta 85'e kadar uzatıp, ıslah yap
maya, herhangi bir uygunluk aramaya gerek kalmak
sızın böyle emrivaki ile ruhsat verme ihtiyacı nereden 
doğmuştur? Bununla işlin tam mantığı, sistemli bozul
mamış mıdır? Bunu soruyorum ve cevabını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Komisyon. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MtR (istanbul) — Sayın Başkan, Sayın Söylemezoğ-
lu'nun soırmuş olduğu bu soruya dün akşamki geneli 
üzerindeki görüşme sırasında cevap vermiştim; 'ama 
bir kere daha arz etmek istiyorum. 2981 sayılı Ka
nununun 8 inci madesin'in ikinci fıkrası aynen şöy
ledir ': «Bu tespit kapsamıma temel inşaatı tamamlan
mış veya sömel 'betonları dökülmüş olmak şartıyla 
inşaatına başlanmış tüm yapılar dahildir». Bu hük
mü koyanken, biz bu manada yapıların da yahut 
başlangıcı itibariyle yapıların da af kapsamı içine 

alınacağını düşünmüştük. Yani bunların kendi katı 
içerisinde tamamlanması söz konusu idi. Fakat uy
gulayıcılar yanlış 'bir yorumlamayla bunu muhafaza 
edilecek bir yapı 'olarak düşünmüşler ve bunları ol
duğu gibi bırakarak kendi katı içinde tamamlanma
larına müsaade etmemişler. Biz bu madde 'ile bu ko
nuya açıklık getirmiş oluyoruz. Yoksa 8 incıi madde
nin diğer hükümleri aynen geçerlidir. 

Teşekkür ederim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz soruma devam et
mek istiyorum. 

Kullanılan veya kullanılmaya hazır duruma geti
rilmiş yapılar için 8 inoi maddede istenen evraklar 
aranıyor, yani tespit - değerlendirme; ama bu ekle
nen fıkrada, temele yeni 'başlanmış bir inşaat için 
aranmıyor. Niye aranmıyor? Ben onu soruyorum. 
Burada da aramanız lazım. Hiç olmazsa tespit ya
pılsın. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMtSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Efendim, o yapılacak. Bu hü
küm diğer fıkralarla ıbağlı olarak ıgeçerlıidir. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
«8 linçi maddedeki evraklar aranılır» demezseniz 
yapılmaz. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMÜR (sltanbul) — Bunu dememize gerek yok. 
Diğer bütün şartlar sağlanmış olmak kaydıyla bun
lar yerine gelecektir gayet tabiî. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
O sizin yorumunuz. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Hayır, yorumumuz değil. Bu, 
açıkça diğer hükümler arasında var. Yeniden burada 
yazmaya gerek yok. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
öbürü için niye koymuşsunuz da bunun için yok? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Bu da diğer hükümlere tabi
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önerge 
vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Milet Meclisli Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılı yasanın 

madde 8'inin ilk cümlesinin em son cümlesi olan «Kat 
kolonları dökülmüş olan binalar da aynı hükme ta
bidir» cümlesinin metinden çıkarmanızı arz ve teklif 
ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

İlhan 

Mehmet Azizoğlu 

Dinçel 
'Malatya 

Bursa 

Saltiım Erel 
Konya 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

İBAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme-
müştir, 
* 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

©deriler... Kabul 'etmeyenler... 8 İnci madde kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 2981 sayılı Kanunun 16 ncı mad

desinin sonuna aşağıdaki fıkra 'eklenmiştir. 
Arsa payına bağlanımamış bağımsız bölüm sahibi, 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 44 üncü mad
desi gereğince- kat maliklerinin ittifakını sağlayamı-
yorsa, bu Kanuna göre ıbağımsız bölümüne alt tas
dik edilmiş yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi lile 
arsa payına karşılık hesap edilen değeri, hak sahibi 
kat malikleri adıma bil millî bankaya bloke ettikten 
sonra sulh mahkemesinden (kendisine ait bağımsız 
bölüm için arsa payı ayrılarak tescilini ister. Mahke
me, mevcut belgelere dayanarak diğer kat malikleri
nin (muvafakatini aramaksızın arsa payını tespit ede
rek ilave bağımsız bölümün tesciline karar verir. Tes
cil ilamı gereğince her kat malikinin arsa payların
da resen düzeltme yapılır. Daha önce düzenlenmiş 
yönetim planı. ve diğer belgeler yeni ıbağımsız bölüm 
malikini de bağlar. Bu işlemlerden sadece bağımsız 
bölümün kayıtlı değeri üzerinden tapu tashih harcı 
alınır. 

BAŞKA/N 9 uncu madde üzerinde söz iste
yen?. Yok. 

9 uncu madde üzerinde önerge vardır, okutuyo-
ruım : 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 444 sıra sayılı Kanunun 9 un

cu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiriknesini arz 
vetekllif ederiz. 21.5.1986 

MADDE 9. — 2981 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Daha önce kat irtifakı kurulmuş binalarda bu 
Kanundan istifade ile bağımsız bölüm kazanılmış ise, 
arsa payına bağlanmamış bağımsız; bölüm sahibi, 634 
sayılı Kaıt Mülkiyeti Kanununun 44 üncü maddesi 
gereğince kat maliklerinin ittifakını sağlayamıyorsa, 
bu Kanuna göre bağımsız bölümüne ait tasdik edil
miş yapı ruhsatı ve kullanma izni belgesi ile arsa 
payına karşılık hesap edilen değeri, hak sahibi kat 
malikleri adına bir millî bankaya bloke ettikten son
ra sulh nıalhkem eslinden kendİsline ait bağımsız bölüm 
için arsa payı ayrılarak tescilini ister. Mahkeme, 
mevcut belgelere dayanarak 'diğer kat maliklerinin 
muvafakatini aramaksızın arsa payını tespit ederek 
ilave bağımsız bölümün tesciline karar verir. Tescil 
ilamı gereğ'inc'e her .kat malikinin arsa paylarında 
resen düzeltme yapılır. Daha önce düzenlenm'iş yö
netim planı ve diğer belgeler, yeni bağımsız bölüm 
malikini de bağlar. Bu işlemlerden sadece bağımsız 
bölümün kayıtlı değeri üzerinden tapu tashih harcı 
alınır. 

Altan Kavak 
İstanbul 

Fazıl Osman Yöney 
İstanbul 

Yaşar Albayralk 
İstanbul 

Mustafa Çakaloğlu 
. Antalya 

Ahmet Büyükuğur 
Kütahya 

Mirza Kurşıunl'uoğlu 
Van 

BAŞKAN 
t ılıyor mu?.: 

önergeye komisyon ve hükümet ka-

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
ıDEMİR (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İİSKİÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA ÖÎR AY (İstanbul) — Katılıyoruz. 

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

9 uncu maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
9 uncu madde kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 2981 sayılı Kanunun 18 inci mad

desinin '(a) bendinin ikinci fıkrası ile (b), (c) ve (d) 
bentleri aşjağıdakli şekilde değiştirilmiş ve maddenin 
sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

-Bir kat Ve bir bağımsız bölümden oluşan ge
cekondulara ekli cetvele göre harç tahakkuk ettMlemez 
ve alınamaz. 

ıb) Arsa bedelleri; 
Arsa bedellerinin tespitinde bak sahiplerinin be

yan edeceği değer ösa's alınır. Ancak belediye veya 
valiliklerce gerekli görüldüğü takdirde 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununa göre bedel tespitli yaptırı
lır. 

Beyan edilen bedel, tespit edilen bedelin 2/3'den az 
değilse beyan edilen bedel; şayet beyan edilen bedel, 
tiespit edilen bedelin 2/3'ünden az ise tespüt edilen be
del esas alınır. 

c) Düzenleme ortaklık payı; 
Isllah imar planı uygulamaları gereği gecekondu 

Ve imar mevzuatına aykırı yapılanmış sahalarda arsa
nın % 35line kadar düzenleme ortaklık payı alına
bilir. 

d) Bu Kanun kapsamında kalan gecekondulara, 
ecrimisil ve arsa kullanım bedeli tahakkuk ettirilmez 
ve alınmaz. Tahakkuk ettirilen Veya tahakkuk ettirilip 
tahsil edilen ecrim İsiiller ve arsa kullanım bedeli, arsa 
•bedeline dönüşür. 

Ruhsat ve 'iskân harcını, ilave harcı, arsa bedelleri 
ve düzenleme ortaklık payı karşılığı olan bedellerin 
*bu Kanunda belirtilen esaslara göre ödemeyenler hak
kında 6183 ısayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mad

de üzerinde söz istiyorum; başka bir hususu arz ede
ceğim. 

iBAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KÜLHAN (Kars) — Sayın Başkan, bi

raz önceki maddelerin oylamasında da, şu anda gö
rüşmekte olduğumuz maddenin oylamasında da Ana
yasamız ve İçtüzüğümüz gereğince aranan karar ni
sabımız yoktur. Binaenaleyh, bu konuyu dikkatinize 
arz etmek; Başkanlık olarak resen müdahale etme
nizi arz etmek istiyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, dün da söyledik, İçtü
züğün ilgili hükümlerini tatbik ediyoruz. Bu, üç se
neden beri tartışma konusu olmuş; Başkanlık Diva-
nımızca bir karara varılmış, hatta partilerarası Da
nışma Kurulunda tetkik konusu yapılmış ve karara 
bağlanmıştır. Biz de teamülümüzü aynen tatbik et
meye devam ediyoruz efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, 
geçen gün zatı âlinizin işgal ettiği o makamı işgal 
eden bir başkanvekili arkadaşımız, bu sizin dediği
nizi değil, bizim dediğimizi uyguladılar. Bu husus, 
tutanaklarda da vardır efendim. 

BAŞKAN — Bendeniz de o müzakereleri takip 
ettim ve ondan sonra da Başkanlık makamını işgal 
eden vekil arkadaşlar toplandık, bu konuyu tekrar 
müzakere ettik ve İçtüzük hükümlerini tatbike ka
rar verdik. 

AHMET SÜTER (İzmir) — Hep siz mi doğru
sunuz Sayın Başkan, sizden daha iyi düşünen kimse 
yok mu? 

BAŞKAN — 10 uncu maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... 

III. YOKLAMA 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, yok
lama istiyoruz; çoğunluk yoktur efendim. (ANAP 
sıralarından «Hep sen mi yoklama isteyeceksin?» 
sesleri) 

Yoklamadan amacımız yetersayıyı bulmak için
dir efendim. 

(10 milletvekili ayağa kalktı) 
BAŞKAN — Tabiî efendim, bu, tespit bakımın

dan doğru ve önemlidir. (ANAP sıralarından «Ço
ğunluk var» sesleri) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şimdi belli olacak 
o; kanunu çıkarmak istiyorsanız arkadaşlarınızı bura
ya getirirsiniz. 

İBAŞKAN — Sayın Kuşhan, yoklama istedikten 
-sonra bu sözlere ne gerek var? (ANAP sıralarından, 
«Ama ekseriyet var Sayın Başkan» sesleri) 

Efendim, ekseriyet bulunur ve o zaman da hiç 
kimsenin konuşmaya hakkı olmaz. O itibarla, arka
daşlarımız haklı olarak yoklama istediler, yoklama 
yaptıracağız. Bunun aksini söyleyenler de burada 
bulunur ve yoklama sonunda ekseriyeti sağlarlar. 

291 — 



T. B. M. M. B : 109 22.5.1986 O : 1 

Yoklama isteğinde bulunan üyeleri tespit ediyo
rum': 

Sayın Sakallıoğlu, Sayın Söylemezoğlu, Sayın 
Bahadır, Sayın Kara'a, Sayın Melen, Sayın Taflı-
oğlu, Sayın Kuşhan, Sayın Sevinç, Sayın Yıldırım, 
Sayın Süter; 10 kişi yoklama talebinde bulunmuş 

ve salonda da bulundukları anlaşılmış bulunduğun
dan dolayı yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yaptıldı) 
(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yoklamada bu

lunmayan arkadaşlar isimlerini bir beyaz kâğıda ya
zıp imzalayarak göndersinler. 

Yeterli çoğunluğumuz vardır. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

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

'BAŞKAN — 'Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

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

FENNİ fSUMYEfLIİ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi .konuda efendim? 
FENNİ fSUMYELÎ (Balıke'siir) — Biraz evvel 

karar nisabı konusunda yüksek Başkanlığa bir öne
ride bulunuldu ve yüksek Başkanlık bu öneriyi dik
kate almadılar. 

Sayın özer Gürbüz'ün tatbikatı ile zatı âlinizin 
tatbikatı arasında, bu noktada bir çelişki vardır. Ka
rar nisabı ile toplantı -nisabı birbirinden farklıdır
lar. Her şeyden evvel, yoklama ile karar nisabı tes
pit edilemez; yalnız toplantı nisabı tespit edilir. 

Bu itibarla konuşmak istiyorum ve bu suretle 
de usulünüzün Anayasaya aylkırı olduğuna işaret edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, ku konuda ve bu vesile 
ile zatı âliniz, zannediyorum iki ilâ üç defa söz al
dınız ve görüşlerinizi belirttiniz. 

FENM JlSLlUMYELt {Balıkesir) — Bu kürsüden 
bu konuda söz almadım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hatırladığıma göre, geçen sene ve
ya daha evvelki senelerde zannediyorum Sayın İs-
liımyeli. 

(FENNİ iiSUİMYELlİ (Balıkesir) — Sayın Gür
büz'ün aldığı karar iki ay evvel alınmıştır ve zabıt
lara da geçmiştir Sayın Başkan1. 

BAŞKAN — Zannediyorum bir usul tartışması 
da oldu bu konuda ve her yıl bu konu tekrarlan
maktadır. 

Sayın Gürbüz'ün tatbikatında da benim görüşüm 
istikametinin dışında bir tatbikat olmadı ve partiier-
arası toplantıdaki yazıyı okutmak suretiyle, o beyana 
iştirak ettiğini ifade ettiler. Ben de onun dışında bir 
muamele yapmıyorum. 

FENNİ JISLÜİMYBUİ (Balıkesir) — İşte bu nok
tada s'öz istiyorum; tatbikatımız hatalıdır Sayın Baş
kan. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim itiraz yapıldı ve itiraz ne
ticesinde de ekseriyet teşekkül etti. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İtiraz değil Sayın 
Başkan. 

FENNİ İSO'M YELİ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, bu, toplantının nisabını tespit eder, karar nisa
bını tespit etmez. (HDP sıralarından «Karar nisabı 
yok» se'sle|ri)î 

BAŞKAN — Efendim, bu konudaki tatbikatımız 
değişmemiştir. Başkanlığın görüştü, daha evvel ifade et
tiğimiz konularda da aynıdır. 

!Bu vesileyle 10 uncu maddeyi oyluyorum: 10 un
cu maddeyi kabul edenler... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir 
milletvekili herhangi bir... 

'BAŞKAN — Etmeyenler... 10 uncu madde ka
bul edilmiştir. 

FENNİ flSUMYBLİ (Balıkesir) — İsrar ediyo
rum Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Efendim bu konuda Meclisimiz ay
dınlanmıştır. Bu konuda daha evvel usul tartışma
ları açılmış ve bir karara varılmıştır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir 
milletvekiline söz vermeyecek misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda başkanvekil-
leri bir araya geldiler, daha evvelki tatbikatın devamı 
konusunda karara vardılar, Bu itîbarla tatbikat de
vam edilyor. 

11 inci maddeyi okutuyorum... 
FENNİ İSUİIMYELİ (Bahkes'ir) — Siz bu su

retle sık sık yoklama yapılmasına sebep olacaksı-
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nız Sayın Başkan. Yoklama, karar nisabını ifade et
mez. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Anayasanın 96 ncı 
maddesini bu şekilde tefsir edemezsiniz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MADDE 11. — 2981 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
Ayrıca? 
a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile, 

İl Özel İdareleri ve Belediye bütçelerinden karşıla
nan her türlü binalardan, 

lb) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispan
ser ve benzeri sağlık kuruluşlarından, 

c) Cami, mescit, Kur'an kursu gibi dinî hiz
metlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan iba
dethaneler, bunların müştemilatından, 

d) Karşılık gözetmeks izlin Devlete devroiunrnak 
şaftıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları ile der
nekler tarafından yaptırılan ve ticarî gayesi olmayan 
öğrrenci yurtları, 

e) Her türlü hayvancılık ve tarımsal tesislerden, 
f) 775 sayılı Kanunun ve Kanuna ait uygulama 

Yönetmeliğine uygun olarak yapılan yapılardan, 
ıg) 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler 

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardım
lara Dair Kanuna istinaden inşa edilmiş olan yapı 
ve tesislerden, 

Bu Kanunun öngördüğü bina inşaat harcı ile ekli 
cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave harç alınmaz. 

Küçük sanayii sitelerinden sadece yürürlükteki 
mevzuata göre bina inşaat harcı alınır. Ekli cetvele 
göre tahakkuk ettirilen ilave ve cezalı harç alın
maz. 

Muafiyet hükümlerinden yararlanmayan yapılara 
ait bina inşaat harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk 
ettirilen ilave harç bedelleri, 18 ay içinde aylık eşit 
taksitlerle alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde -söz isteyen?,. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı 

Kanunun Bazı Maddelerinin Değişüki'lmesi ve Bu 
Kanuna ©azı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tekliflinin 11 inci maddesinin (b), (c) ve (d)' 'bent
lerinin (b) bendi olarak değiştirilmesini ve aşağıdaki 
şekilde yazılmasını, (e) bendinin (c), (f) ve (g) 'bent

lerinin de (d) ve (e) bentleri olarak yazılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
ıb) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispan

ser ve benzeri sağlık kuruluşları, okullar ve öğrenci 
yurtları ve cami, mescit, Kur'an kursu gibi dini hiz
metlerin ifasına mahsus ve umuma açık 'bulunan 
ibadethaneler »ile bunların müştemilatından veya ha
yır cemiyetlerinin yaptığı 'binalardan, 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Şaban Küçükoğlu 
Kastamonu 

Hakkı Artulkarslan 
Bingöl 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Ahmet Büyüküğur 
Kütaihya 

Ali Tanrıyaır 
istanbul 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İstanbul Milletvekili İbrahim 

Özdemir ve 7 Arkadaşının 24.2.1984 Tarih ve 2981 
sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifinin, 11 (inci maddesinin sondan 'bir önceki 
fıkrasının aşağıdaki sekide değiştirilmesini arz ede
riz. 

Küçük .sanayi, marangoz, mobilyacı, keresteciler 
ve bunların edvarında oluşan sitelerden sadece yürür
lükteki mevzuata göre ıbina inşaat harcı alınır. Bu 
harç (1) yıl içinde (3) eşit taksitle ödenir. Ayrıca, 
ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen İlave ve cezalı 
harç da alınmaz. 

İsmail Samban 
Ankara 

Fecri Alpaslan 
Ağn 

Cemal özbi'lten 
Kırtkkridlli 

Recep Kaya 
ıBiiedilk 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Saffet Sert 
Konya 

Osman Işık 
Ankara 

Ayhan Uysal 
Çanakkale -

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine gö
re, tekrar okutup oylayacağım. 

Nevşehir Milletvekilli Ali Babaoğlu ve arkadaş-
ılarının önergesi : 
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Türkiye 'Büyük MiMet Meclisi Başkanlığına 
«... 11 inci maddesinin (b), (e) ve (d) bentlerimin 

(b) bendi olarak değiş tidlmesini ve aşağıdaki sekili
de, yazılmasını, (e) bendinin (e), (f) ve (g) bentleri -
nin de (d) ve (e) bentleri olarak yazi'lmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
b) 'Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispan

ser ve 'benzeri sağlık kurulu starı, okullar ve öğrenci 
yurtları ve cami, mescit, Kur'an kursu gibi dinî hiz-
nTetlerin ifasına mahsus ve ıımuıma açık bulunan iba
dethaneler dile bunların ımüştamiılatmdan ve bayır ce
miyetlerinin yaptığı 'binalardan,» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve 'hükümet 
katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM K O M U S Y O N U BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
D'EMll'R (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK VE 'İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — 'Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Ankara Milletvekili İsmail Saruhan ve arkadaş

larının önergesi : 
Türkiye Büyük Millet Meöllisi Başkanlığına 
«... 11 inci maddesinin sondan bir önceki fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değişti inilmesini arz ederiz. 
Küçük sanayi, marangoz, mobilyacı, keresteciler 

ve bunların diyarında oluşan şiltelerden sadece yü
rürlükteki mevzuatta göre bina inşaat harcı alınır. 
Bu harç (1) yıl içinde (3) eşit taksitle ödenir. Ay
rıca, ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave ve 
cezalı harç da alınmaz.» 

BAŞKAN — Önergeye kom'isyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil-
mişfe. 

11 inci maddeyi, kabul edilen önergelerle bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 12 adi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 2981 sayılı Kanunun 20 nci 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ancak zorunlu haillerde ve süratle gecekondu
laşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren alanlar
da belediye veya valiliklerin yaptıracakları ıslah iımaır 
planı niteliğinde o bölgedeki •yapılaşmanın şekil ve 
şartlarını gösıteren planlara göre uygulama yapılabilir 
Bu durumu tespite belediye veya valilikler yetkilidir. 
Böyle zorunlu hallerde ve uygulama yapma zarureti 
olan bölgelerde yapılacak planlarda 3194 sayılı 
İmar Kanununun imar planı yapma şartları ve stan
dartları aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Buyursunlar Sayın Söyiemezoğtu. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2981 sayılı 
Kanun ve onun değişikliği, belli tarihlere kadar ya
pılmış olan gecekonduların ve kaçak yapıların, 
mülkiyet meselesinin ve yerleşme düzeninin, geti
rilen birtakım hükümlerle, bir şekle sokulması 
ile ilgilidir. Bu da, zaman içerMnde, belli tarihe 
kadar yapılmış ya da başlanmış olan kaçak yapıla
rın, gecekonduların problemlerini çözmekte ilgillidir, 

2981 sayılı Kanunun 20 nci maddesi de, uygula
maların örnek teşkil etmemesi ile ilgilidir. Burada, 
«Gecekondular için ruhsat verilmiş ve kaçak yapı
lar idin uygulamalar yapılmış olsa bile, bunlar örnek 
teşkil ötmez; o binaya ve o duruma mahsustur; ge
cekondu veya bina yıkılır, yeni uygulama yapmak 
•gerekirse, o takdirde mevcut plan ve mevzuat hü
kümleri uygulanır ve gecekondular içlin ıslah itmar 
planlarını geliştiren imar planları uygulanır» hükmü 
vardır. Bu, hem imar affı anlayışına hem de ge
leceğin yönlendirilmesine uygun bir hükümdür. 

Burada, -gecekondular ve gecekondu alanları
nın normal şdhir bölgeleri haline gelmesi yapılmış 
olan ıslah imar planlarının da, normal imar planlan 
haline dönüşmesi anlayışı vardır ve bu haliyle de ge
leceği yönlendirmesi açısından doğrudur. 

Ne var ki, İmar Kanununa rağmen, bu teklifle 
11 indi maddeye bir fıkra eklenmek suretiyle, 2981 
sayılı Kanunun sistemine ve felsefesine 'tamamen 
aykırı yepyeni bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Islah imar planlarının yapıldığı, geoekonduların 
ve kaçak yapılaşmaların olduğu alanlar, ihtiyaç se-
bdbiyle hızlı gelşmenin başladığı alanlardır. Eski ge
cekondu bölgeleri hariç, yeni açılmış olan, yeni baş
lamış olan gecekondu alanlarında bu özellik zaten 
mevcuttur. Ancak, bu maddedeki anlayış, zorunlu 
hallerde, süratle gecekondulaşma ve kaçak yapı
laşma istidadı gösteren alanlarda imar planlarını, 



T.B.M.M. B : 109 

ıslah imar planları biçiminde sürdürmek; buralarda, ı 
İmar Kanunundaki, imar planları normlarını ara
mamak, başlamış bir gecekondulaşma hadisesini S 
aynı felsefe içerisinde götürmek ve şehir alanla- [ 
rını normal alanlar değil, gecekondu alanları haline I 
dönüştürmek anlayışıdır. I 

(Baştan beri bir noktada anlaşmamız mümkün ol- I 
mamakltadır; gecekondulaşma, bir tek 6785 sayılı I 
Kanunda imar planlarının bakanlık tarafından tas- I 
diki sebebiyle olmamıştır. Bu konuda kesin olarak I 
anlaşmamız lazımdır. Hızlı şehirleşme, şehir bünye- I 
İlerinin buna cevap vermemesi; vatandaşların ödeme I 
güçleri ve ruhsatlı inşaatların içerisine girememesi I 
giibi birçok sebepler gecekondulaşmayı ortaya ge- I 
tirmiştir. Bunları teşhis etmeden gecekondulaşma I 
hadisesini çözümlemek ve tek bir sebebe bağlamak I 
mümkün değildir. Ancak, hepimizin bir gayesi ol- I 
malıdır. Geleceğe dönük uygulamalarda, İmar Ka- I 
nununda yaptıklarını söyledikleri basitleştirme ve I 
mahallî yetkileri kullanarak, hiç olmazsa bundan I 
sonrası için, o normları arayan bir şehir gelişmesine I 
yol açmak zorundayız. I 

Eğer her yerde böyle tavizler verir, bunu zorun- I 
lu sebepler, süratli gelişmeler gibi gerekçelere • bağ- I 
larsak, sonunda geleceğin Türkiye'sini, gelecek ne- I 
sillere layık şekilde teslim edemeyiz. I 

Özellikle zabıtlara geçmesi için bu hususu vur- I 
gülüyor, saygılar sunuyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür -öderim. 
Buyurun Sayın Sevinç. I 

, MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar im; saym bakanla biraz evvelki ko- I 
nuşmalaruma sizler de şahit oldunuz. Israrla şunu I 
soruyordum ve sayın bakandan cevap istiyordum; I 
2981 sayılı Kanun geçmişimi, geçmişteki yanlış ya- I 
pılmış inşaatları mı ilgilendiriyor, yoksa geleceğe 1 
herhangi bir şey veriyor mu? I 

Sayın bakan biraz evvelki cevaplarında, «2981 I 
sayılı Kanunun bütün maddeleri geçmişi ilgilendir!- I 
yor» demişlerdi. Şimdi bu maddeyi tekrar oku- I 
mak lüzumunu hissediyorum: «2981 sayılı Kanunun I 
20 ndi maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. I 

Ancak zorunlu hallerde ve süratle gecekondu- I 
laşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren alan- I 
larda belediye veya valiliklerin yaptıracakları ıslah I 
imar planı niteliğinde o bölgedeki yapılaşmanın şe- I 
kil ve şartlarını gösteren planlara göre uygulama I 
yapılabilir. Bu durumu tespite belediye veya valilik- I 
ler yetkilidir. Böyle zorunlu hallerde ve uygulama \ 

— 295 

22.5 .1986 O : 1 

yapma zarureti olan bölgelerde yapılacak planlarda 
3194 sayılı İmar Kanununun imar planı yapma 
şartları ve standartları aranmaz.» 

Değerli arkadaşlarım, 3194 sayılı Kanunu, sayın 
komisyon üyesi aıkadaşiaranız biraz evvel buradan 
sizlere izah etti ve dedi k!i, «Bu gecekondulaşma 
6785 sayılı Kanundan kaynaklanıyordu; dolayısıyla 
bundan sonra böyle bir hadise olmayacak; bütün 
yetkileri belediyelere verdik.» Gerçekten de belediye
lere verdiler. Belediye keyfî olarak dilediği yerde 
dilediği imar tadilini yapmaya; dilediği kısımlarda 
dilediği şekilde yeniden imar planı yapmaya yetkilidir. 

Ben özellikle şunu söylüyorum; Geçmiş uygula
malardan da görüyoruz, bu 3194 sayılı İmar Kanu
nu ile tapular delinmiştir, Türkiye'de hiç kimsede 
sağlam tapu yoktur. Neden yoktur? Belediye baş
kanı ve belediye meclisi sizi mahveftaneye karar 
verdiği zaman veya zengin etmeye karar verdiği 
zaman, dilediği yeri yeşil alan yapar; yeşil alanları 
kaldırır, mesken sahasına çevirebilir. Serbestisi bu 
kadar kolay imar planı yapma imkânı varken, Allah 
aşkına, hangi vicdanla getirip bu maddeyi buraya 
koyuyorsunuz? 

Devletin en yetkili bir mevkiinde bulunan ba
kan olarak, «Bu kanun geçmişi ilgilendiriyor» diyor
sunuz; geçmişi ilgilendiren bir kanunla ilgili değişik
lik teklifinin içerisine; gelecek için, geleceğin imar 
düzeni, imarsızlığını getirmek içlin bu şekilde bir 
maddenin ısrarla konulmasını - insaf edin - anla
mak mümkün değil. Yani vicdan sahibi, izan sahibi, 
bir parça aklı olan insanın bu maddeyi buraya koy
ması mümkün değil. 

Sevgili arkadaşlarım, başka amaçlar mı var? 
Başka amaçlar varsa, bunları da bilelim. Sıkıntı ne
reden geliyor, nasıl geliyor? 

Zaten, imar planında her türlü imar değişiklik
lerinin yapılması neticesinde üç ayı alır. Bir gece
kondulaşma bölgesinin , gecekondu yapılma, kaçak 
İnşaat yapılma istidadı gösteren bir yerin üç ay bek-
'lemesinde ne sakınca vardır? 

önerge verdik; bu önergenin komisyon ve hü
kümet tarafından dikkatle incelenmesini, dikkate 
alınmasını ve bu maddenin metinden çıkarılmasını 
rica ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, müsaa
denizle bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, uzun olacaksa kürsüye ri
ca edeceğim, değilse oradan lütfedin. 



T. B. M. M. B : 109 22.5.1986 O : 1 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Kısa bir açıklama yap
mak istiyorum. 

20 nci maddeyi ve - burada 12 nci madde olarak 
belirtilen - 20 nci maddenin arkasına ilave olarak ge
tirilen fıkrayı okurlarsa; bunları okumadan şurada 
söyledikleri bir sürü gereksiz laftan dolayı özür dile
meleri lazım. 

20 nci madde şartlan mevcuttur, geçerlidir. Gece
kondu alanlarında yapılaşma gayet düzensiz olmuş
tur ve bu düzensizlik içerisinde ıslah imar planları 
yapıldığında arada boş alanlar kalmaktadır. Birçok 
belediye - tatbikatta bunu görüyoruz - bu boş alan
larda ne yapacağını şaşırmaktadır; bu düzenleme ona 
açıklık getirir. Yeni bir alanda, mevcut 3194 sayılı 
imar Kanununa rağmen başka türlü bir davranışta 
bulunamazsınız. Bu, sadece 2981 sayılı Kanunun il
gili olduğu alanlara getirilen bir kolaylıktır; bu ga
yet açıktır, buradan okunup da dikkatle -incelendiği 
zaman görülür; ama arkadaşımız buradan yine, dün 
söylediğim, eski plaklarını çalmaktadır. 

BAŞKAN — Önergeler vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin 12 nc< maddesinin sonuna aşağıdaki cüm
lenin eklenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Eklenecek cümle : Ancak, buralarda yapılacak 

binaların irtifaı azamî H = 12,50 m. olacaktır. 

Ali Babaoğlu Hakkı Artukarslan 
Nevşehir Bingöl 

Ahmet Büyükuğur Atilla Sın 
Kütahya Muş 

Şükrü Yürür 
Ordu 

TBMM Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 444 Sıra Sayılı Kanun 

Teklifinin 12 nci maddesinin metinden çıkarılmasını 
teklif ederiz. 

Gerekçesi şifahî olarak açıklanacaktır. 

Münir Sevinç Hilmi Nalbantoğtu 
Eskişehir Erzurum 
Salim Erel Ömer Necati Cengiz 

Konya istanbul 
Besim Göçer 

Çorum 
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BAŞKAN — Önergeleri aykırılık durumlarına gö
re tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç ve arkadaşla
rının önergesi : 

TBMM Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılı Kanun 

Teklifinin 12 nci maddesinin metinden çıkarılmasını 
teklif ederiz. 

Gerekçesi şifahî olarak açıklanacaktır. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılıyor mu efendim? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMtR (istanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; biraz evvel arz ettim : Bu mad
deyle beni korkutan ve beni endişelere götüren ola
yı sizlere tekrar izah etmekte büyük yarar görüyo
rum. 

Diyelim ki, önemli bir mevkide olan birisinin 
kayınpederi istanbul Boğaziçi'ndeki Sarıyer'de çok 
büyük, konut yapılmasına mani durumda bulunan 
bir araziyi satın aldı... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O önemli kişi 
kim? 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Farazî 
mi gerçek mi? 

BAŞKAN — Farazî olarak söylüyor. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Orası için de, sü
ratle gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma istidadı var 
diye belediyedekilerle bir anlaşma içerisine girdi, iş
birliğine girdi... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Kimmiş o? 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — isim verin bey

efendi, isim verin. 
BAŞKAN — Öyle bir şey yok; «farazî olarak» 

dedi. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, bunu engellemek, bu maddeyi kaldırmakla 
mümkündür. Altı ay sonra göreceksiniz. Aksi olur
sa ben, dün size okuduğum «Af uyanıkları» listesin
deki isimlerden özür dilemek mecburiyetinde kala
cağım. Altı ay geçmeyecek bu anlattığım faraziyele
ri yaşarsak o boğazı, o memleketi göreceksiniz. O 
memleketteki yüksek düzeye gelmiş insanların mil
yarlar vurduğunu görmek istemediğim için bu mad-
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denin metinden çıkarılmasını arzu ettim. Tarih, bu
günkü bu konuşmalarımı bir gün yazacaktır. 

Saygılar. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil 
memiştir. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Kanun 
teklifinin niye bu kadar acele geldiği belli oldu. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve arkadaşla

rının önergesi : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına > 

Görüşülmekte olan 24.2.1984 Tarih ve 2981 sa
yılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cüm
lenin eklenmesini arz ederiz. 

Eklenecek cümle : «Ancak, buralarda yapılacak 
binaların irtifaı azamî H = 12,50 m. olacaktır.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (istanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Evet efendim, katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge -kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hangi karar nisa-
bıyla kabul ediyorsunuz Sayın Başkan? Anayasanın 
96 nci maddesini ihlal ediyorsunuz. 96 nci madde 
açık. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — 101 kişi 
yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, o görüşlerimizi üç yıldan 
beri, aşağı yukarı sekiz defa bu kürsüden tekrarla
dık. Görüşümüzde bir değişiklik yoktur; arz ediyo
rum efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bun
ların hepsi tutanaklara geçiyor. 

BAŞKAN — 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası 
arasında bir fark - yoktur ve içtüzüğün bu hükmü 
1982 Anayasasına aykırı değildir; görüşüm bu isti
kamettedir. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — içtüzük değil bu Sa
yın Başkan, Anayasa; Anayasayı da, görüşünüz de
ğiştiremez. 

BAŞKAN - - Bu görüşümde hata varsa, bu gö
rüşü denetleyecek organ Anayasa Mahkemesidir, 
onun kararlarına da hürmetim vardır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, za
ten konuşmamdaki maksat o; bunlar tutanaklara geç
sin ve Anayasa Mahkemesine bunu ibraz edebilelim 
diye belirtiyorum. 

96 nci madde açıktır. 
BAŞKAN — 13 üncü mad.deyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 2981 sayılı Kanunun 22 nci mad

desinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Bu Kanun kapsamına giren yapılarla ilgili 
yargı mercilerinde açılmış davalar durdurulur, dur
durulan bu davalar ile evvelce haklarında yıkım ka
rarı alınmış ve kesinleşmiş olan yıkım işlemleri, bu 
Kanunda belirtilen tespit ve değerlendirme sonucuna 
göre işleme tabi tutulur. 

Ancak, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin ar
sa veya arazileri üzerine yapılmış yapılar için anlaş
ma sağlanamıyorsa kesinleşmiş yargı kararları yeri
ne getirilir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Soru var Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun." 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

burada «... davalar durdurulur» deniyor, eski metin
de de «düşer» deniyordu. Davanın durması ile düş
mesi arasına ne tip fark vardır ki, bu şekilde yazılıyor? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (istanbul) — Hiçbir fark yok, aynı şeyi ifa
de ediyor. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. -r- 2981 sayılı Kanunun geçici 2 nci 

maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

e) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakı
mından orman niteliğini kaybetmiş yerlerden şehir, 
kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerleşim alanları ile ıslah imar planına veya imar 
planına konu olan diğer yerler orman sınırları dışına 
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çıkarılmış sayılır. Bu yerler hakkında 2981 sayılı Ka
nun ve bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

İstanbul Adalar İlçesinde de bu hükümler uygu
lanmakla beraber tarihî eserler dışında 21.7.1983 ta
rih ve 2863 sayılı Kanunun bu Kanun hükümlerine 
uymayan hükümleri geçersizdir. Ancak bu alanlarda 
uygulama belediyesince yaptırılacak ıslah imar plan
ları ve tip projelerine göre yapılır. Tip projelerini' 
uygulayan hak sahibine tapusu derhal verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; İmar Kanununun 4 üncü mad
desinde «Özel kanunlara aykırı olmayan maddeler 
imar Kanununda uygulanır» denilmesine karşın, bu
rada «2863 sayılı Kanunun bu Kanun hükümlerine 
uymayan hükümleri geçersizdir» şeklinde bir ifade 
kullanılmıştır. 

Gerçekten, bu madde istikbale yönelik maddeler
den birisidir ve Adalar'daki, Boğaziçi'ndeki (İstanbul 
Boğazı ve Çanakkale Boğazındaki) güzelim yerleri 
beton yığını haline getirmek maksadıyla getirilmiş bir 
maddedir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen Çanakkale Bo
ğazına hiç gittin mi? 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, müzakereleri sulan
dırmayalım; lütfen müdahale etmeyelim. Lütfen efen
dim... 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — O, yeniçeri as
kerliğini yapacaktır efendim, onu önleyemezsiniz. 

BAŞKAN — Yani, müzakereleri uzatmaktan baş
ka gayeniz ne oluyor, ne faydanız oluyor? 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Onun görevi ye
niçeri askerliği yapmak, başka hiçbir şey yapamaz... 

Bir gün çıkasın da, sen de burada konuşasın, na
sıl oluyor, nasıl ediliyor, onları bir öğrenesin; yemin
den sonra, şu milletvekilliğin bitinceye kadar, şuraya 
bir kere çık da göreyim ve resmini gazeteye vereyim 
senin. Oturduğun yerden söz atıyorsun, laf atıyor
sun. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, siz devam edin efen
dim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Senin gibi man
yakça konuşacağıma hiç çıkmam oraya. Geri zekâlı... 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, devam edin efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, bu kanun teklifiyle, gerçekten arzu edilen 
ve afla alakası olmayan pek çok konuları getiriyo
ruz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen önce diksiyo
nunu düzelt, okumasını iyi öğren; noktalara, virgül-

.lere iyi bak. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın yeniçeri 

askeri, otur oturduğun yerde. 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, size ihtar ediyorum, 

size ihtar ediyorum. Aksi takdirde, bu kanunun mü
zakerelerini sabote ediyor anlamında telakki ederim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, bu kürsüden ne söylersek söy
leyelim, inanınız bu, halk için değil, bir avuç insan 
için hazırlanıyor ve tarih şunu yazacak... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

ATİLLA SIN (Muş) — Saçmaladın. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Buna sebep olan
lardan torunlarımız hesap soracak. Elbette 1988'de 
SHP soracak da, yaşadığı zaman... 

ATİLLA SIN (Muş) — Allah razı olsun diyecek
ler sen merak etme. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sen de ikinci 
yeniçeri askerliğini bırak. Sen, otur oturduğun yerde. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ona yeniçeri, buna 
yeniçeri diyorsun... 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla)'— Boğazları ve 
Adaları mahvedecek olan bu teklif ANAP'h arka
daşlarımın oyları ile kabul edilecek ve kanunlaşacak. 
Elbette SHP Grubu rahat durmayacak, elbette Ana
yasa Mahkemesinden bunların iptalini isteyecektir. 

Saygılar sunarım. 

ATİLLA SIN (Muş) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim lütfen oturun, lütfen otu

run. 

ATİLLA SIN (Muş) — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yeniçeri askeri yoktur; ama bazı uşaklar 
vardır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — «Gibi» dedim. 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
ATİLLA SIN (Muş) — Sataşma var, söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Vermiyorum efendim. Yerinize otu

run efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
«... 14 üncü maddesinin (e) bendinin 1 inci fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
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MADDE 14. — 2981 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

e) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen ba
kımından orman niteliğini kaybetmiş yerlerden şehir, 
kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerleşim alanları orman sınırları dışına çıkarılmış sa
yılır. Bu yerler hakkında bu Kanun hükümlerine gö
re işlem yapılır. 

Ali Babaoğlu Hakkı Artukarslan 
Nevşehir Bingöl 

Ahmet Büyükuğur Şaban Küçükoğlu 
Kütahya Kastamonu 

Atilla Sın Şükrü Yürür 
Muş Ordu 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 444 Sıra Sayılı Kanun Teklifi
nin 14 üncü maddesiyle değiştirilmesi istenilen 2981 
sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (e) bendinin 
birinci fıkrasının teklif metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 21.5.1986 

İsa Varda 1 Hilmi Nalbantoğlu 
Zonguldak Erzurum 

Salim Erel Ömer Necati Cengiz 
Konya İstanbul 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

TBMM Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılı Teklifin 

14 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını talep ede-
ederiz, 

Münir Sevinç Ömer Kuşhan 
Eskişöhir Kars 

Salim Erel Hilmi Nalbantoğlu 
Konya Erzurum 

/ İlhan Dinçel 
Malatya 

BAŞKAN —- Önergeleri, aykırılık derecelerine gö
re tekrar okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
«... 14 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını ta

lep ederiz.» 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç ve arkadaş

ları. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 

katılıyor mu efendim? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

«... 14 üncü maddesiyle değiştirilmesi istenilen 
2981 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (e) ben
dinin birinci fıkrasının teklif metninden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 21.5.1986 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu efendim? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

«... 14 üncü maddesinin (e) bendinin 1 inci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

MADDE 14. — 2981 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

e) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen ba
kımından orman niteliğini kaybetmiş yerlerden şehir, 
kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerleşim alanları orman sınırları dışına çıkarılmış sa
yılır. Bu yerler hakkında bu Kanun hükümlerine göre 
işlem yapılır. 

Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu? 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (istanbul) — Katılıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi, kabul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 2981 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — tmar planı olan yerlerde* 

9.5.1985 tarih ve 3194 sayılı tmar Kanununun 18 inci 
maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemelerinde, 
binalı veya binasız arsa ve arazilere bu Kanundan 
önce özel parselasyona dayalı veya hisse karşılığı 
satın alınan yerler dikkate alınarak müstakil, hisseli 
parselleri veya üzerinde yapılacak binaların daire 
miktarları göz önünde bulundurularak kat mülkiyeti 
esasına göre arsa paylarını sahipleri adlarına resen 
tescil ettirmeye valilik veya belediyeler yetkilidir. 

BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Ek madde l'i oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ek madde î kabul edilmiş
tir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum : 
EK MADDE 2. — Bu Kanuna göre yapılacak 

ifraz işlemlerinde, sadece ayrılan kısmın beyan edi
len değeri üzerinden ifraz harcı tahsil olunur. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen?.. 
yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Ek 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Ek 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

EK MADDE 3. — Cami, mescit, türbe gibi yer
lerin sınırları içinde kalan veya bu yerlerin sınırları 
içinde kalmamakla beraber eserlerin bütünlüğünü bo
zan yapılar korunamayacak yapılar olup, bunlara 
tapu veya tapu tahsis belgesi verilmez. Ancak, bu hak 
sahiplerine başka yerden öncelikle arsa tahsis edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Ek 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Ek 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Ek 4 üncü madde teklifi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin 15 inci maddesine aşağıdaki maddenin ek 
4 üncü madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
EK MADDE 4. — Bu Kanunla Tapu ve Kadast

ro idarelerince verilen hizmetlerin gerektirdiği her 
türlü giderleri karşılamak amacıyla, sarf ve tahsis 
şekli Başbakanlıkça tespit edilmek üzere Toplu Ko
nut Fonundan yeterli ödenek Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü adına T.C. Ziraat Bankasına aktarı
lır. 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Atilla Sın 
Muş 

Şaban Küçükoğlu 
Kastamonu 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

Ahmet Büyükuğur 
Kütahya 

GEREKÇE : 2981 sayılı Kanunda yapılmakta olan 
değişiklikler ile tapu ve kadastro müdürlüklerine as
lî görevleri yanında önemli ve ivedi görevler veril
mektedir. 

Bu hizmet aynı zamanda vatandaşların konut 
edinmeleri ile ilgili bulunmaktadır. Bu Kanunla Top
lu Konut Fonundan yararlanmak düşünülmüş, Baş
bakanlığın sarf ve tahsis şeklini tespit edeceği ödene
ğin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına ban
kaya yatırılarak sarfı sağlanmıştır. Paranın sarfına 
dair denetimi fon mevzuatına göre yapılacaktır. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (istanbul) — Katılıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge, ek 4 üncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi, kabul edilen ek maddelerle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hangi karar nisa-
bıyla Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Efendim, bunu yüz kere, ikiyüz ke
re tekrarladık. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 2981 sayılı Kanun, kapsamına gi

ren yapılara uygulanacak ilave harç cetvelinin «yapı 
cinsleri» bölümünde yer alan «Sanayi depolama ve 
işyeri, işhanı» deyimi «sanayi yapıları, depo tesisleri, 
işyeri, işhanı» olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Sayın Sevinç, bir önergeniz var, burada «16 ncı 
madde» diyorsunuz; fakat biliyorsunuz madde nu
maraları değişti; kastınız yeni 16 ncı madde midir? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Eski 16 ncı mad-

BAŞKAN — Bunu 17 nci maddede işleme koya
cağız. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edilmiştir. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Başkanım, sa
yıyor musunuz? 56 arkadaşımız var; 56 kişiyle mad
deleri kabul ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Onu zatıâliniz sayıyorsunuz. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 17. — 10.11.1983 tarih ve 2960 sayılı 
Boğaziçi Kanununun geçici 8 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
(b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

a) Boğaziçi sahil şeridi, öngörünüm, etkilenme 
ve geri görünüm bölgelerindeki yapılardan (5) misli 
bina inşaat harcı ve ekli cetvele göre tahakkuk etti
rilen ilave harç bir defaya mahsus olmak üzere tahsil 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; geneli üzerinden beri izah etti
ğim bu teklifin esas can alıcı maddesi budur. Boğaziçi' 
nin korunması ve beton yığını haline gelmemesi için, 
bu maddeler ortadan kaldırılmadığı takdirde istikbalde 
hepimiz rahatsız olacağız. 

Şimdi, sayın ANAP'lı arkadaşlarıma, sayın baka
na ve komisyon üyelerine soruyorum: Değerli arka
daşlarım, Halic'i niye temizletiyorsunuz? Eğer Haliç, 
elli - altmış yıl evvel, bugün sizin Boğazları katlettiği
niz gibi katledilmemiş olsaydı, milyarlarca lira masraf 
edip, şimdiki gibi temizletme gereğini duymazdınız. 

Şimdi, çıkarmak istediğiniz bu kanun ve hele bü 
maddeyle yapacağınız tahribatın, yapacağınız katliamın 

1 elli - altmış yıl sonra trilyonlarla giderilemediği eski 
I haline getirilmesinin mümkün olmadığı görülecektir. 
I Halic'i bugün temizleyen ve temizleme ihtiyacını 
I duyan zihniyet, nasıl olur da Boğazları; Boğaziçi'ni 

ve Adaları bu kadar perişan eder anlamak mümkün 
I değildir. Biraz evvel söylediğim farazalı misalle yüz-
I' de yüz inanacağız gdtoi geliyor. 
I Bu katliam sizlere hayırlı olsun diyor, saygılar 
I sunuyorum. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Baş-
I kan, şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Elmas. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Komis

yon adına mı konuşacak Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Hayır, şahsı adına. 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Baş-

I kan, değerli milletvekilleri; arkadaşım her konuşmaya 
I çıktığında Boğaz meselesine temas etmeden, Boğaz

larla ilgili harabet durumunu ele almadan sözlerini 
bitiremiyor. Neden kafasını bu kadar taktı, onu bile
miyorum; ancak ben, şunu özellikle belirtmek istiyo-

I rum: Bu arkadaş, Boğaz denince sahilde oturan on 
I tane zengin insanı esas alıyor; gazeteleri onun için 

gösteriyor, isimlera onun için sıralıyor; ama benim 
I seçim bölgem olan İstanbul'da Boğazın, yalnız Bey

koz kesiminde üç tane fabrika ismi sayacağım: Te-
kel'in Rakı Fabrikası, Şişe Cam Fabrikası ve Deri -

I Kundura Fabrikasında... 
MÜNİR SEVİNÇ (Bsklişdhir) — Onları zaten af

fediyor Sayın Elmas. 
HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — Kesin ola

rak bilmiyorum da, tahmin ediyorum 6 - 7 bin civa
rında işçi çalışıyor. 6 - 7 bin işçinin aile hesabını ya
parsak ve bir aileyi 5 kişi kabul edersek, ortalama 25 
bin kişiyi ilgilendiren bir olaydır; yani 130 bin küsur 
nüfuslu Beykoz'un, orada oturan, orada çalışan 25 
bin kişisini ügilendiren bir olaydır. 

Buradaki alınan harçlar mevzuunda, 2960 sayılı 
Boğaziçi Kanunu çıktığı zaman, o tarihlerdeki kaçak 
yapılan binalara; şu kadar miktardır ve şu kadar se
ne devam edecektir, bina yıkılıncaya kadar devam 
edecektir der ki, bu... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Niçin demiştir 
onu? 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — Bu, samimî 
olarak söylüyorum, oradaki bütün gecekonduları da
hi ilgilendiren bir olaydır. Yani, kendi arsası üzerin
de küçük bir kulübe yapan da bu harca muhataptır, 

I villası olan da. Arkadaşımla dediği gibi, on tane zen-
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gin kişi de bundan istifade edebilir; ama - rakamla
rını demin verdim - en az 25 bin kişiyi; gecekondu ve
ya gecekonduya benzeyen elverişsiz şartlar içindeki 
konutlarda oturan vatandaşları da ilgilendiren bir 
olaydır. 

Biz bunu hiç almayalım demiyoruz. Bir defaya 
mahsus olmak üzere ve beş misli cezalı alarak bu 
meselenin bitirilmesini istiyoruz. 

Kaldıki, aslında 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanu
nunun geçici 4 üncü maddesinde «İstanbul - Boğaz
içi'nde yapılaşma, imar planlan yapıldıktan sonra ya
pılacaktır» denilmektedir; ama sonunda, bir başka 
maddeyle, planlar yapılsa dahi konut amacıyla öngö
rünün! ve sahil şeridinde bina yapılamaz diye bir ka
yıt konduğu için, bu kanun çalışmamaktadır. Halbu
ki, şu anda istanbul - Boğaziçinde bu 2960 sayılı Ka
nunun emrettiği planlar yapılmıştır; ama liyi yapıl
mıştır, kötü yapılmıştır; bunun neticesi zaman içinde 
çıkacaktır. Özellikle Boğaziçinde Çengelköy, Beyler
beyi, Paşabahçe, Beykoz gibi köy içi mevkileri düşü
nün. Bunlar İstanbul'un en eski yerleşim bölgeleridir. 
Bu köy içi bölgelerde bir sokak düşününüz, orada 50 
tane parsel var, bunların 48 tanesi yapılmış arada 2 
tane parsel gedik kalmış, şu anda o parseller bu ka
nun çalışmadığı için çöplük olarak kullanılmaktadır. 
Ben inanıyorum ki, zaman içerisinde, mutlak surette 
2960 sayılı Boğaziçi Kanununun ele alınması ve bu 
ıstırabın giderilmesini temin edecek şekilde düzen
lenmesi gerekecektir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Halic'i niye te
mizletiyorsunuz? 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — Yani neti
cede Boğaziçinde, arkadaşımın dediği gibi, on kişi 
oturmuyor. Bu kanun da on kişi için çıkmıyor. Bu 
kanun, mevcut, yapılmış binalarla ilgili olan bir ka
nundur ve geleceğe dönülk hesaplarla da hiç ilıgiisi 
yoktur. Özellikle bunları vurgular, hepinize saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum : 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğunuz 444 sıra sayılı yasa tek
lifinin 17 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu lÜhan Dinçel 
Erzurum Malatya 

Hayrettin Ozansoy Mehmet Azizoğlu 
Diyarbakır Bursa 

Münir Sevinç 
Eskişehir 
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f T.B.M.M. Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılı teklifin 17 

nci maddesini tekliften çıkarmayı teklif ederiz. 

Münir Sevinç Salih Alcan 
Eskişehir Tekirdağ 

Musa Ateş Ömer Necati Cengiz 
Tunceli İstanbul 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Her iki önerge de maddenin metin
den çıkarılması mahiyetinde olduğundan birlikte iş
leme koyuyorum. 

Komisyon ve hükümet bu önergelere iştirak edi
yor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ 
DEMİR (İstanbul) — Etmiyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Her iki önergeyi birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
hatırlatmak istiyorum. 

Demin bir şey söyledim ters cevap verdiniz; şunu 
söylemek istiyorum... 

BAŞKAN — Efendim, biz bu konuda konuştuk, 
ama zannediyorum zatı âliniz burada olmadığı için 
bu konuşmaya şahit olmadı. 

Daha evvelki tatbikatlarımızı devam ettiriyoruz; 
içtüzüğün 120 nci maddesini tatbik ediyorum dedim. 
Bu itibarla, bundan fazla söylecek bir şey yoktur. 
Bunun müeyyidesi Anayasa Mahkemesini ilgilendire
cektir. Anayasa Mahkemesi ya sizi haklı çıkaracaktır 
ya da benim bu tatbikatımı haklı çıkaracaktır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, tat
bikat Anayasayı değiştirmez. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
istirhamım olsun. Böyle söz istediğim zaman beni 
kastederek, «Yüzüme gülüyorsunuz» demeyin de be
ni ikna edin, ben de yerime oturayım. Böyle ters 
cevap vermeniz, en azından temsil ettiğiniz makama 
yakışmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Narin, bu konu üç yıldan beri 
Meclisimizde konuşuluyor ve belki de on defa mü-
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zakeresi yapıldı, bir teamül teessüs etti; bu teamülü 
devam ettiriyoruz. 

KADİR NARİN, (Diyarbakır) — Bu hususu an
ladım Sayın Başkan; ama ters cevap vermeyin, biraz 
daha olumlu olun. 

BAŞKAN — Geçici 1 inoi maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde 2981 sa
yılı Kanunun değişen hükümleri ile ilgili yönetmelik, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca çıkarılır. 

BAŞKAN — Geçici 1 inoi madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. — 775 sayılı Gecekondu 

Kanununa göre sağlanan veya belediyenin mülkiye
tinde olupta bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığından izin alın
maksızın belediyelerce satılmış veya tahsis edilmiş ar
salar ile ilgili satış ve tahsis işlemleri geçerlidir, da
ha önceden bedeli tahsil edilen yerler, tahsisi yapı
lanlar adına tapuda tescil edilir, bedeli tahsil edil
meyenler ise 775 sayılı Gecekondu Kanununun 3016 
sayılı Kanunla değiştirilen 26 ncı maddesi uyarınca 
tespit edilecek arsa bedeli üzerinden tahsil olunur. 

• BAŞKAN — Geçici 2 noi madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Söz istiyorum sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; kanun teklifinin geçici 2 nci mad
desi, Türkiye'de, özellikle bugünlerde, son derece 
ciddî boyutlara varmış bir sorunu, bir anlamda, gün
deme getirebileceğimiz bir maddedir. Şöyle izah et
mek istiyorum: 

Bugün, özellikle büyük kentlerde, şehir imar plan
ları yapılıyor, şu veya bu yönde kararlar alınıyor ve 
pek çok gecekondu yıkımı kararları getiriliyor; bunu 
biliyoruz. 

Burada, hemen şunu ifade edeyim : Gerçekten fev
kalade usulsüz ve yasalara uygun olmayan biçimde 
yapılmış gecekondular varsa ve de bunların yıkılma
sına çok önemli inceleme ve araştırmalardan sonra 
karar verilmişse, bununla ilgili olarak fazla bir itiraz 
yükseltmek niyetinde değilim. Ama bir tek nokta var
dır; gecekonduyu yıktığınız zaman, gecekondunun 
dışına çıkarılmış olan vatandaşlara bir yer göster-
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mek zorunluluğu, herhalde hiçbirimizin inkâr edeme
yeceği bir zorunluluktur. Gerçi gecekondu önleme 
bölgeleri, vesaire gibi tedbirlerle bu vatandaşlara ara
ziler tahsis edilmesi yoluna gidilmeye çalışılmakta 
ise de bugünkü tatbikat son derece eksik ve yaraya 
merhem olmayan bir tatbikattır. 

Ayrıca, üzülerek teşhis ettiğim bir noktayı da ifa
de etmek isterim. Birtakım belediye sınırları içinde, 
maalesef politik bazı yaklaşımlarla bazı vatandaşlara, 
arazi tahsislerinde gayet yetersiz ve onların sorununu 
hiçbir şekilde çözmeyecek bir uygulama yapılmakta
dır. Mesela, istanbul'un Ümraniye Bölgesinde, 1 Ma
yıs Mahallesinde bir gecekondu yıkımı kararı alın
mıştır. Kanunlar çerçevesinde, gecekondusu yıkıla
cak olan vatandaşa, gecekondusunun değer tespiti ya
pılıp, parası verilmiştir. Verilen para, 500 bin, 600 bin, 
700 bin, 800 bin lira civarındadır. Ondan sonra da 
bu vatandaşa belli bir yerde arazi gösterilmiştir; «İs
tiyorsan burada kendine bir gecekondu yapabilirsin» 
denmiştir; ama bu araziinlin değeri asgarî 1,5-2 mil
yon liradır ve bu kadar para, bir defada, peşin olarak 
tahsil edilmektedir. ""* 

Şimdi düşünün, şu anda oturmakta olduğu bir ge
cekondusu vardır; borçsuz, harçsız burada yaşamak
tadır; ama siz belli bazı gerçekler ve gerekler nede
niyle bu gecekonduyu yıkma 'kararı almışsınızdır ve 
evi için bir değer tespiti yaparak eline 600, 700, 800 
bin lira gibi bir para vermişsinizdir. Ondan sonra bu 
vatandaşa bir de arazi tahsis ederek, orada yerleşi
mini yapması için bir yardımda bulunmak istemişsi-
nizdir; ama bu yardım mardım değildir. Çünkü siz, 
bu vatandaştan o arazi için 1,5 - 2 milyon lira para 
istemektesiniz, ama almış olduğu 700 - 800 bin lira
nın karşılığında bir arazi alma imkânı yoktur. Nerede 
kalmış ki, ona yine bir dört duvar kurup, kendisine 
bir yer sağlayıp, oraya başını soksun. 

Maddenin sonu şöyle bitmektedir, «Bedeli tahsil 
edilemeyenler ise, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 
3016 sayılı Kanunla değiştirilen 26 ncı maddesi uya
rınca tespit edilecek arsa bedeli üzerinden tahsil olu
nur.» Biz, bununla ilgili bir değişiklik önergesi ver
dik; biraz sonra tasviplerinize sunulmak üzere oku
nacak. Önergemizde dedik ki, vatandaşlardan bu ara
zi bedelini hiç olmazsa iki senede ve 4 eşit taksitte 
tahsil edin. 

Bu önergeyle, bu kanunun 3 üncü maddesiyle de 
bir miktar paralellik sağladığımız kanısını taşıyorum. 
Kanunun 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında, Hazine, 
belediye, di özel idare ve vakıflar idarelerine ait ara-
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ziler üzerinde bulunan gecekonduların sahiplerine bu 
arazinin bedelini dört yıl içinde 12 eşit taksitle öde
mesi imkânını getirmişsiniz; hükümet olarak bu im
kânı getirmişsiniz. Bu müesseselere ait olan araziler 
üzerinde gecekondu kurmuş olan vatandaşların, bu 
arazinin bedelini Hazine, belediye, il özel idaresi ve 
vakıflar idarelerine dört yılda 12 eşit taksitle ödeme
lerine imkân sağlamışsınız. 

O halde geliniz, bu ek geçici 2 noi madde ile ge
tirmiş olduğunuz düzenlemeyi de vatandaşın gecekon
dusunu yıkıp, belediyeye ait bir arazide kendisine ara
zi tahsisi yaptığınız zaman, hiç olmazsa bu arazinin 
bedelini de dki senede 4 eşit taksitte ödemesine im
kân veriniz; peşin ödemeyi vatandaştan istemeyiniz. 
Çünkü gecekondusunu yıktığınız zaman kendisine ver
miş olduğunuz meblağ, tahsis ettiğiniz bu arazi için 
kendisinden istediğiniz bedeli asla karşılayamamakta
dır. Bu arazinin bedelini iki senede 4 taksitle ödemesi 
için bir imkân sağlayınız; getirdiğimiz değişiklik öner-
gesıini oylarınızla lütfen kabul ediniz. 

Takdirlerinize arz ederim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öney. 
(BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın (Başkan, bir ko
nuyu açıklamam lazım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
'milletvekilleri; İstanbul'daki Boğaz Köprüsü ve oto
yolun inşaatı dolayısıyla yapılimakba olan istimlak
lerin sebep olduğu bazı konular, bu kanun teklifi do
layısıyla Sayın Öney arkadaşımız tarafından birleş-
'tirilerek buraya getirilmiştir. Konunun, burada açık
lanması gerektiği kanaatiyle, biraz izahat vermek is
tiyorum. 

Şimdi, bildiğiniz gibi, bu köprü ve otoyol dola
yısıyla istimlak yapılmaktadır. Bu istimlak edilen ev
lerin içerisinde gecekondusu olanlara, İstimlak Ka
nunu dolayısıyla -mevcut zorunluluğumuz dışında-
kolaylık olmak üzere b.ir işlem geliştirdik. 

Istanbl'da Şerif Ali Çiftliğinde ihalen inşa etmek
te olduğumuz, bir kısmını bitirip teslim ettiğimiz ve 
bu sene içinde bitireceğimiz 1 200 civarında ev var
dır. Ayrıca, yine aynı bölgede, 775 sayılı Kanun çer
çevesinde verebileceğimiz birtakım arsalar vardır. Biz, 
gecekondusu istimlak edilen ve bu suretle gecekon
dusu yıkılacak olan ev sahiplerine üç tane alternatif 
(getirdik : «Arzu ©derseniz paranızı veririz; arzu eder

seniz, vereceğimiz parayı bize bırakmanız kaydıyla 
size Şerif Ali Çiftliğinde ev veririz; arzu ederseniz, 
arsa veririz. Yalnız, istimlak için .verdiğimiz paranın 
tamamını -50 bin lirası hariç- 775 sayılı fona bırak
manız şarttır» dedik. Bu, özel bir işlemdir ve kanu
nun bize verdiği yetki çerçevesinde yapılmaktadır. 
Fonun başka bir geliri de yoktur; bu suretle elde 
edilen para ile Şerif Ali Çiftliğinde bahsetmiş oldu
ğum 1 200 ev bu sene bitirilecektir. Bu, senelerden 
beri sürüncemede kalmış bir olaydır. 

Arzu edenler, şu anda bu evlerden 250 tanesini 
almış, içlerine ıgirmişler ve halen evlerini kullanmak
tadırlar. Bir kısım vatandaşlarımız da -Takriben 100 
tane- arsa istemişler ve arsalarını almışlardır; tabiî 
(bu da, istimlak için takdir edilen paraları fona bı
rakmak suretiyle olmuştur. 

Sayın Öney'in bahsetmiş olduğu, eski adı 1 Ma
yıs, yeni adı Mustafa Kemal Mahallesi olan mahal
ledeki bir kısım vatandaşlarımız, önce paralarını iste
dikleri halde, bilahara arsa almaya karar vermişler
dir. Bize geldiler «Arsa verir imisiniz?» dediler, biz 
de «Olur; verelim. Yalnız, daha önce başkalarına 
yaptığımız muameleyi size de aynen yaparız. Eğer 
775 sayılı Kanuna güre, oradaki arsa tahsisi usulle
rine uyarak arsa tahsis etmeye kalkarsak, o zaman 
yüzde 25 şaftlı ve 15 sene vadeli usul için kanunun 
gösterdiği başka muameleler vardır; o muameleler 
dolayısıyla da ancak kura ile alabilirsiniz ve aynı 
kişilerin arsa almaları da garantili değildir. Bir de, 
sizi diğerlerinin, arkasında tekrar sıraya sokarız» de
dik. «Efendim, 'bu parayı bizden alırsanız, arsa üze
rine ev yapamayız» dediler. Bu takdirde, Önerdiği
miz hazır evlerden almaları mümkündür ve bu evleri 
şu anda hemen 'teslim edecek Ihalimiz de yardır; yani 
ortada üç tane alternatif vardır. Adaletsizlik olma
ması için, şimdiye kadar yapılmış muamelelere rıza 
göstererek ev ya da arsa almış olanlara uygulanan 
muameleler dışında bir muamele yapmamız mümkün 
değildir. Mademki o şartlarla ev yapacak parası yok-, 
tur, biz o parayla ev verebiliriz. Bunu açıklamak is
temiştim. 

Yalnız, arsa almak isteyen ev aldığı takdirde, ta
biî bir daireye sıkışmış oluyor ve onun içinde kalı
yor; dolayısıyla, «Arsa alırsam (belki ileride üç katlı 
ev yaparım» ümidi içerisine 'giriyor ve onun için ar
sa almak istediğini söylüyor. Başka türlü bir mua
mele yapmamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Soru sormak isti

yorum efendim. 
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(BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY Ö'NEY ı(İs'tanbül) — Sayın Başkan, sa

yın bakanın yaptıkları açıklamalara çok teşekkür ede
rim. Gerçekten 'şahsımın 'bilmediği bir konuyu öğ
renmiş oldum. Yalnız, Sayın Bakandan 2 sorum ola
cak: 

1. Bahsettikleri türdeki vatandaşların bu istim
lak karşılığında ancak 750-800 'bin lira alabildiklerini 
ifade etmişlerdir. Bu kadar parayla, Sayın- Bakanın 
söyledikleri o çiıftlik'te ev saihi'bi olmaları mümkün 
müdür? 

2. Vatandaşlar arsa veya bina alma alternatif
lerinden birini tercih edeceklerine göre, arsa almak 
isteyenlere verilecek arsaların da -en azından 2-2,5 
milyon lira olacağı 'göz önünde tutulursa, bu ara
daki farkın vatandaşlardan biç olmazsa bir defaya 
mahsus olmak üzere -çünkü aldıkları para 750-800 
bin liradır- 'taksitle ve iki yılda alınmasının imkânı 
yok mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK. VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY '(Devamla) — Efendim, bütün gece
kondu sahiplerinin bu istimlak karşılığında ne kadar 
para aldıkları bizce bilinmektedir. Çünkü parayı Ka
rayollarından veriyoruz ve öbür taraftan da 775 sa
yılı fona yine biz alıyoruz; hepsinin bunu almaları 
mümkün. 

Yaptığımız tatbikatın şartı şudur : 775 sayılı Ka
nun bizi bağladığı için, istimlak bedeli, kendisine ve
rilen arsanın veya evin bedelinin yüzde 25'inden aşa
ğı olmamak kaydıyla -çünkü kanun minimum yüzde 
'25 kaydını koymuştur- fakat, eğer daha fazla ise, 
fazlasını da bize bırakmak kaydıyla, hemen evi tes
lim edebiliyoruz ve naklini sağlasın diye yalnız 50 
bin lira veriyoruz. 

Burada Çok insancıl vatandaşa çok büyük kolay
lık getiren ve hiçbir gerginliğe sebep olmayan bir 
tatbikat yaptığımıza inanıyoruz ve olay da gerçekten 
o şekilde gelişmiştir. 

Sadece, Mustafa (Kemal Paşa Mahallesinde bir 
problem çıkmıştır; biraz da çıkarılmıştır. Bu mahalle 
sakinlerine bakanlıkça kesin olarak ifade edilmiştir 
ki, başkalarına yapılmış olan muamelenin aynısı ken
dilerine de yapılır; ama <«Bu para ile arsayı aldığımız 
zaman üstüne ev yapamayacak durumdayız, paramız 
yok» diyorlarsa, o para ile ev vermeye de hazırız. 

TÜLAY ÖNEY '(istanbul) — Arsa alımında bir 
taksit yapılmasını istiyorlar; o kadar. 

| BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY ı(lstanbul) — Hayır efendim; şu anda 

j kanunun getirdiği sınırlamaların içindeyiz ve serbest
çe, keyfî bir şeyler yapmamız mümkün değildir. Po-

I litifcamızı ona göre tespit etmişiz, 350 vatandaşımıza 
I tatbik etmişiz, şimdi bir başka yolu kanunla dalhi 
i denemeye rıza gösteremeyiz; çünkü ortada bir tatbi

kat vardır. 
! (Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
| MıEHMET ÜNER ((Kayseri) — Sayın Başkanım, 
I bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNER. (Kayseri) — Sayın Başkanım, 

daha önce de vakıflarla ilgili bir soru yöneltmiştim, 
yine vakıflarla ilgili soracağım. 

Şehirlerimizin merkezî yerlerinde vakıf arsaları 
vardır. . Bu arsaları çok önceden işgal eden kişiler, 
daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünün veya Va
kıflar müdürlüğünün daveti üzerine burayı kiralamış-

I lardır; zoraki bir kiralama yöntemi seçilmiştir. Bu 
I tür larsalardalki yapılara -Gecekondu diyemeyeceğim, 

yapılar diyorum- tapu tahsis belgesi veya tapu veri-
j leeek mi? 

I Ayrıca, yine vakıflara ait arsalarda, 'tahliye da-
| vasi açılmış olan yapılara, tahliye davası neticesinde 
I de tapu tahsis belgesi veya tapu verilmesi düşünülü-
I lüyor mu? 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim bu, konuştu-

I ğumuz madde ile ilgili değil. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Geneliyle ilgili 

I efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Biraz evvel görüş tuğu
muz ek madde 3*te, sayın milletvekilinin sorduğu so-

I runun cevabı vardır. Eğer bina vakfın malı ise, böyle 
j bir şey olamaz. Ama bina... 

MEHMET ÜNER ^Kayseri) — Arsa diyorum 
I Sayın Başkan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Vakfın idare ettiği ar-

j . sa diyorsunuz, değil mi? 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Evet efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Bina kimin? 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Binayı sonradan 
1 yapmış oluyor. 
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'BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI "İSMAİL 
SAFA GİRAY ı(Devamla) — Yani gecekondu; o 
zaman !bu kanunun kapsamına ıgirer ve tapu tahsis 
'belgesi alır. 

'MEHMET ÜNER '(Kayseri) — Çok kıymetli yer
ler var Sayın IBakanım; Kayseri'den örnekler verebi
lirim. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAÖPA GİRAY (Devamla) — Çok kıymetli yerlerde, 
'biliyorsunuz, rayiç 'bedele göre değerlendirilir. 

MEHMET -ÜNER '(Kayseri) — Zannediyorum 
verilemeydhilir. 

BAYINDIRLIK VE fSKAN (BAKANİ İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Verilemeyebilir, çün
kü alamaz; rayiç (bedelden dolayı alamaz. 

IBAŞKAN — Önerge vardır, okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 444 sayılı kanun teklifinin 
geçici 2 nci maddesinin son satırının aşağıdaki şe
kilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
. GEÇİCİ MADDE 2. — ... «3016 sayılı Kanunla 
değiştirilen 26 nci madde uyarınca tespit edilecek 
arsa bedeli üzerinden 2'yıl içinde 4 eşit taksitle tah
sil olunur.» 

Tülay öney 
İstanbul 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

. Cahit Tutam 
Balıkesir 

Kemal özer 
istanbul 

İlhan Diınçer 
Malatya 

•BAŞKAN — Komisyon ve-hükümet bu önergeye 
kaltılıyor mu?. 

- BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİ'R (istanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (fstaribul) — (Katılamıyoruz efendim. 

BAŞİKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... 'Etmeyenler... Önerge kalbul edilme-
ıniiştir.: 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kalbul emmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — 2981 sayılı Kanun ve bu 

Kanlın gereği hak sahibi olupta çeşitli nedenlerden 
dolayı 'bu hakkını kullanmak üzere müracaat efcme-
yen'îer 'bu Kanunun yayım tarihinden itibaren en geç 
(6) ay İçlinde yeni müracaat hakkına sahiptir. Bu sü

re, 'bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında 
çalışan işçiler ile daimî görevde bulunanlar /ve görevi 
yurt dışında üç aydan fazla devam edenler için (12) 
aydır. Bu sürelere Yeminli Özel Teknik Bürolara ya
pılacak başvuru süresi de dahili olup müracaat 
24.2.1984 tarih ve 2981 «sayılı Kanunun 7 nci mad
desindeki esaslara göre yapılır. İstanbul ve Çanakka
le Boğazlarında 2981 sayılı Kanun ve bu Kanun hü
kümlerinden (istifade edecek yapılar da tavan beton ve
ya betonları dökülmüş olmak şartı ile bu hükme ta
bidir. Ancak, bu alanlarda affa giren yapılardan (5) 
kat 'bina inşaat 'harcı -ve ekli cetvele 'göre tahakkuk 
ettirilen ilave harç ayrıca alınır. Bu alanlardaki yapıla
rın tes'pilt ve değerlendirme işlemleri, yetkili belediye
leri veya valiliğince yapılır ve en geç (1) yıl içinde ta
mamlanarak sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, okutu

yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkına Kanun Tek
lifinin geçici 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 2981 sayılı Kanun ve 'bu 
Kanun gereği hak sahibi olanlar 'bu Kanunun yayım 
tarihinden itibaren en geç (6) ay içinde yeni müra
caat 'hakkına sahiptir. Bu süre, bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 3'urt dışında çalışan işçilerle daimî 
görevde (bulunanlar ve görevi yurt dışında üç aydan 
fazla devam edenler için (12) aydır. Bu sürelere Ye
minli Teknik özel Bürolara yapılacak 'başvuru süre
si de dahil, olup, müracaat 24.2.1984 tarih ve 2981 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesindeki esaslara göre yapı
lır. İstanlbul ve Çanakkale Boğazlarında 2981 sayılı 
Kanun hükümlerinden istifade edecek yapılar da ta
van betonu veya betonları dökülmüş olmak şartıyla 
bu hükme taibidir. Ancak, 'bu alanlardaki yapıların 
tespit ve değerlendirme 'işlemleri yetkili 'belediyeleri 
veya valiliğince yapılır ve en geç (1) yıl içinde tamam
lanarak sonuçlandırılır. 

Ali Bafoaoğlu 
Nevşehir 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Ahmet Bü'yülkuğur 
Kütahya 

Şalban Küçükoğlu 
Kastamonu 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Ali Tanrıyar 
istanbul 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 444 sıra sayılı Kanun teklifi
nin geçici madde 3'ün birinci cümlesinden sonra aşa
ğıdaki cümlenin eklenmesiıDi arz ve teklif ederiz. 
21.5.1986 

''İsla Vardal Münfir Sevinç 
Zonguldak Eskişehir 

Salim Erel Ömer Neeaitü Cengiz 
Konya 'İsitianbul 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Geçici 2 nd maddenin (e) bendindeki hallerde 6 
ve 12 aybJk süreler orman tahditlerinin kesinleştiği ta
rihten itibaren başlar. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre tekrar oku
tup oylayacağını : 

Nevşehir Milletvekili Ali .Babaoğlu ve arkadaş
larının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
«... geçici 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 2981 sayılı Kanun ve bu 
Kanun gereği hak sahibi olanlar bu Kanunun yayım 
tarihinden itibaren en geç (6) ay içinde yeni müracaat 
hakkına sahiptir. Bu süre, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte yurt dışında çalışan işçilerle daimî görev
de bulunanlar ve bu görevi yurt dışında üç aydan 
fazla devam edenler için 12 aydır. Bu sürelere, Yemin
li Teknik Özel Bürolara yapılacak başvuru süresi de 
dahil olup, müracaat 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesindeki esaslara göre yapılır. 
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında 2981 sayılı Kanun 
hükümlerinden isitüfade edecek yapılar da tavan be
tonu veya betonları dökülmüş olimak şartıyla bu hük
me tabidir. Ancak, bu alanlardalki yapıların tespit ve 
değerlendirme işlemleri yetkili belediyeleri veya va
liliğince yapılır ve en geç (1) yıl içinde tamamlanarak 
sonuçlandırılır.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

'BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
M'İR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

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

Diğer önergeyi olkutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşları

nın önergesi : 
«... Kanun teklifinin geçici madde 3'ünı birinci cüm

lesinden sonra aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 21.5.1986 

Geçici 2 nci maddenin (e) bendindeki hallerde 6 
ve 12 aylık süreler orman tahditlerinin kesinleştiği ta
rihten itibaren başlar.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
, (BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

'SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Geçici madde 31ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 4'ü olkutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 4. — 2981 sayılı Kanuna göre 
işlemini tamamlayarak arsa taksitlerini ödemeye baş
lamış olanlar için 18 inci maddenin (b) bendi hüküm
leri uygulanmaz. Talksitlendirilen veya tamamı öde
nen arsa bedeli esas alınır. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

18 inci maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

rüıHüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifi üzerindeki müzakereler sona ermiş

tin*. 
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Oyunun rengini beli etmek üzere ilki arkadaşımız 
söz isttemişıtir; lehte Sayın Sadi Abbasoğlu, aleyhte 
Sayın Salim Er el. 

Lehte, Saym Sadi Abbasoğlu, buyurun. 
BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstanbul) — Sayın 

Başkan, çok muhterem milletvekilleri; 1983 yılında, 
üst seviyede 'bir bürokrat arkadaşımızın da ifade et
tiği gibi, uzun çalışmalar sonunda bir dantel gibi iş
lenerek meriyete konulan 2805 sayılı iımar Affı Yasa
sı... 

YILMAZ DEMİR (Biledik) — Dantel ,giıbi mi? 
BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (Devamla) — Sa

yın Yılmaz, dantele çeviririm. 
BAŞKAN — Sayın Abbasoğlu, müdahalelere al

dırmayın, siz devam edin efendim; onlar olur. 

IBEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (Devamla) — Bir 
dantel gibi işlenerek meriyete konulan İmar Affı Ya
sası, ne yazık M, yine bir dantel gibi bürokrasimin 
çarklarına takılmış, bütün iyi niyetlere rağmen, va-« 
kandaşımıza arzu edilen imkân ve hizmeti götüreme-
miş, bir senelik bu uygulamada meydana gelen aksak
lıklar nedeniyle Anavatan Partis'i İktidarı, iktidara 
gelişinin üçüncü ayında bu boşluğu kapatmak ve özel
likle gecekondu sakinlerine hizmet götürebilmek ama
cıyla 2981 sayılı Yasayı yüce huzurunuza getirmiş ve 
bu yasa 24 Şubat 1984 tarihinde yüce heyetinizce ka
bul edilmiştir. 

Ancak, gerek Meclisteki müzakerelerde, gerekse 
kanunun kabulünden sonra birtakım spekülasyonlara 
uğramış, yaklaşmakta olan mahallî idareler seçimleri 
nedeniyle, bir seçim yatırımı olarak gündeme getiril
diği ve çıkarıldığı ifade edilmiş, bu kanunun hiç kim-
sieye bir şey getirmeyeceği iddia edilm'iş, tapu tahsis 
belgeleri ve tapunun verilemeyeceği, yetkili ağız sayı
lan kişiler tarafından ifade edilmiş ve hatta ne yazık 
ki, basında manşet olarak çıkmıştır. 

İşte bütün bunlar, bir kısım vatandaşlarımızı te
reddüde sıevketmiş, müracaatlarını yapamaz duruma 
getirmiş ve en 'tabiî halkları alan bu yasadan istifade 
etme imkânliarını bulamamışlardır. Bugün görüşül
mekte olan yasa teklifiyle, gerek uygulamada meyda
na gelen aksaklıklar, gerekse yine bazı nedenlerle bü
rokrasiye takılan hususlar giderilmekte, kanuna açık
lık getirilmekte ve müracaat etme haklarını kaybetmiş 
bulunan ıvatandaşlarımıza da yeniden müracaat hakkı 
tanınmış 'bulunmaktadır. 

Saym milletvekilleri, kanun teklifi burada görüşü
lürken, özellikle boğazlar ve adalar mevzuunu, bile
mediğimiz ve anlayamadığımız nedenlerle gündeme ge

tiren arkadaşlarımız, sanki bu kanun kabul edilir, 
meriyete girerse, Boğaz ve Boğaziçi gecekondularla 
kaplanacak, bu gecekondular Araplara satılacak, ada
lar aynı şekilde istilaya uğrayacak... 

MÜNİR SEVIÎNÇ (Eskişehir) — «Kaçakları» de
dim, «gecekondu» demedim, «kaçak inşaatları, kaçak 
villaları» demiştim. 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (Devamla) — Za
bıtlarda vardır Sayın Sevinç; onu da dahil etmişti
niz, cevap vermiş oluyorum. Bir İstanbullu olarak bu
nu size anlatmayı ve ifade etmeyi kendime görev sa
yıyorum. 

Sayın milletvekilleri, mesele, ifade edildiği gibi, ka-
rartıldığı gibi değildir. Boğazın ön görünümüyle ala
kası bulunmayan bir kısım yapılar kendi haline terk 
edilmiş, imar edilemez hale gelmiş ve vatandaş bü
yük çapta zarara uğratılmıştır. Adalarda yerleşim 
bölgesinde ve gecekondu hüviyetinde olan bu yapılar, 
bu getirilen yasa ile vatandaş1!anımız için içinde oturu
lacak hale gelmenin dışında, hiç şüpheniz olmasın ki, 
adalara, hepim'izin de arzu ettiğimiz, en güzel görünü
mü kazandırma imkânını getirecektir. 

SALİM EREL (Konya) — Şimdi görünümü gü
zel değil m'i? 

IBEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (Devamla) — Sizin 
sıranız gelecek Sayın Erel. 

SALİM EREL (Konya) — «Şimdi görünümü gü
zel değil mi?» dedim. 

IBEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (Devamla) — Aksi
ni iddia ediyorsunuz. 

İBRAHİM ÖZDEMİR (İstaribul) — Saat 18.30 
Sayın Abbasoğlu. 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (Devamla) — Saym 
milletvekilleri, saati hatırlatan arkadaşıma teşekkür 
ederim, sözlerimi bağlamak istiyorum. 

'Pek çok arkadaş ilmi tenziih etmek ist'iyoruim; ama 
Ank'ara'da oturup ahkâm kesme yerine, her hafta so
nunu vatandaşlarımızla, bölgemizdeki insanlarla, böl
gemize dahil olmayan vatandaşlarımızla bir arada ge
çirerek; onların sıkıntılarıyla ve dertleriyle meşgul 
olan bir kişi olarak söylemek isteriım ki, vatandaşla
rın karşılaştıkları sıkıntılar; ecri misil sıkıntıları, va
tandaşların her gün icra memurlarını kapılanında gör
me sıkıntıları da bu kanunla gideril-miiş olacaktır. 

İlaveten, Balkanlar Kurulu kararı ile Arsia Ofisi 
tarafından kamulaştırma yetkisinin belediyelere ve va
lilere tanınması suretiyle tatbikatta büyük kolaylık
lar getirecek ve inanıyorum ki, vatandaşımıza büyük 
çapta imkân ve rahatlık sağlayacaktır. 
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Yani, ifade edildiği gibi, ne padişahlıkla (Hangi 
(maksatla söylenir bilemeyiz) ne saltanatla uzaktan ya-

" Ikmdan ilgi ve alaikaısı bulunmayan bu kanunun, yüce 
millettoize ve özeîlMe büyük sıkıntılar içerisinde bu
lunan gecekondu sakinlerine imkânlar sağlayacağına, 
onları rahatlatacağına inanıyor ve bu nedenle oyumun 
olumlu olacağını yüce heyetlinize arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Erel, buyurun. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, biraz sonra APS içerikli- bir 
yasa daha uyurgezer oylarla hükümetin emrine ve hiz
metine amade kılınmak üzeredir. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Ne içerikli? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Ne demek o? 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Ne lüzum var gayri 
ciddîliğe? 

SALİM EREL {Devamla) — Uyuyanlar da var, 
dışarıdaki arkadaşlar da var. 

BAŞKAN — Sayın Erel, ne içerikli dediniz, biz 
anlayamadık efendim? 

SALİM EREL (Konya) — Efendim, bazı arkadaş
lar uyuyor... 

BAŞKAN —, Ne içerikli efendim? 
SALİM EREL (Devamla) — «Uyurgezer oylar» 

dedim Sayın Başkanım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır, onu de
medi, başka bir şey söyledi. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Ne demek o, ne demek?.. 

İSALIM EREL (Devamla) '— Uyurgezer oylar... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır, başka 
bir şey söyledi. 

'BAŞKAN — Efendim, zabıttan tetkik ederiz. 
SALİM EREL (Devamla) — «Uyurgezer oylar» 

dedim, sizli temin ederim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — «Uyurgezer» dedi, uyur
gezer. 

SALİM EREL (Devamla) — APS içerikli... 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Ne demek o? 

| SALİM EREL (Devamla) — Acele posta servisi. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

I Olmaz öyle şey. 
SALİM EREL (Devamla) — Hayır, bu devletin 

I posta servisi... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

I SAFA GİRAY (İstanbul) — Sözünü geri alsın. 
I ı(ANAP sıralarından, «Sözünü geri alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Erel... (ANAP sıralarından 
I gürültüler) 

SALİM EREL (Devamla) — «APS içerikli» de-
I dim; bu PTT Genel Müdürlüğünün uyguladığı bir 
I posta ulaşım sistemlidir, acele posta servisi; bunu lüt-
1 fen bu şekilde anlayınız. 

BAŞKAN — Sayın Erel, Meclis adabına uygun 
bir konuşma üsluibu ve tçtüzüğün 87 ncl maddesinde-

I ki muhteva içerisinde konuşmanızı rica ediyorum. 
SALİM EREL (Devamla) — Sayın Başkanım... 

I 'BAŞKAN — Maksadınızı ifade ederken, incitici 
I ve Meclisteki arkadaşları rencide ed'icd sözler söyle-
I memenizi rica ediyorum. 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın Başkan... 

I BAŞKAN — «Uyurgezer oy» diye bir şey olmaz. 
I Bu çok incitici ve çok küçük düşürücü bir sözdür, 

Meclis adabına ve Meclisin kürsüsüne uygun bir söz 
değildir. 

IBü itibarla, kelimeleri uygun seçmenizi rica ediyo-
I rum, lütfen bu üslup içerisinde konuşun efendim. 
I Buyurun. 

SALİM EREL {Devamla) — Teşekkür ederim. 
I Sayın Başkanım, kusa bir süre önce... 

I BAŞKAN — Efendim, izahata geçmeyin, devam 
I edin konuşmanıza. Ben yalnız bu üslup içerisinde ko-
I nuş/rnanızı rica ediyor ve ihtar ediyorum. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
I lütfen konuşsun efendim, hiçMir şey söylemedi, hep siz 
I konuştunuz. 
I SALİM EREL (Devamla) — Sayın Başkanım, ar-
I kadaşların endişesini- izale etmek için kısa bir açıkla-
I ma yapayım izninizle. 

BAŞKAN — Yok efendim, devam edin. 

SALIM EREL (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, 
I bildiğiniz gibi, kışla bir «üre önce uzun süreli çalışma 
I kararı aldık ve bu araida da hükümetin arzu ettiği bazı 
I yasa tasarı ve tekliflerini kabul etmek üzere geceli 
I gündüzlü çalışıyoruz. Bundan esinlenerek, bundan il-
I ham alarak «APS» lafını söyledim, «ayın arkadaşla-
1 rımvn bir endişesi varsa bu sözümü lütfen bu şekilde 
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anlasınlar; bugüne kadar hepfimiz, öyle zannediyoruz 
Udi, birbirimizi tamdık, birbirimize herhangi bir itham
da bulunma durumunda olmaıylalum. (ANAP sıralarım
dan «Oiğeri beş para etmez» sesi.) 

Senin ciğerin yok ki, beş para etsin. 
BAŞKAN — Sayın hatip, kim söyledi onu bilemi

yorum; ama... 
SALİM EREL (Devamla) -̂ - Üğdül söyledi efen

dim. 
'BAŞKAN — Çok çirkin bir söz, kürsüdeki bir 

milfetveklillnie o şekilde hitap yakışıksızıdır. («Bravo 
Başkan» sesleri, alkışlar.) 

Bu kürsüde konuşan arkadaş, en az sizin kadar ci
ğerindir; öyle kabul edeceksiniz. 

Buyurun efendim. 
ıSALIM EREL (Devamla) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce, 
önemli gördüğüm bir konuyu kendimiz yönünden 
açıklığa kavuşturarak sözlerime başlamak (istiyorum. 

Bizler, sayın komisyon başkanı ve üzerinde mü
zakere yaptığımız yasa tekliflinin hazıdayıcılarından 
bir arkadaşımız, tutanaklara geçtiği şekilde dün şöy
le bir ifadede bulunmuştur : «Biz, bu konudaki ça
lışmaları burada açıklıkla ifade ediyoruz. Sayın Baş
bakanımız Turgut özal'ın emir ve direktifleri daire
sinde gündeme getirdik.» Bir arkadaşımız, Sayın Hü
seyin Avnıi Sağesen soruyor : «Direktifle mi yaptınız?» 
Cevap : «Evet» (ANAP sıralarımdan «Oyunun rengi
ni belli et» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, bizler şunun veya bunun, her
hangi bir kimsemin emrinde, hizmetinde ve direktifin
de olan insanlar değiliz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Ulu önder Atatürk'ün yüce değer yargılarında ifa
desini bulan «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» 
deyimini yürekten benimsiyoruz, bu anlayışla yüce 
Türk Milletinin vekâletini taşıyan milletvekilleriyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine dünkü 
görüşmelerde sayın balkanımız birkaç kez milletin kan-
dıırılab/ileceğinden babsfâttriter. Blen, yüce Türk Milleti
nin asla kaldırılamayacağını, belki yanıltılabileceğini 
kabul ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Sayın Erel, esasa geçin, bu teklife 
nleden dolayı muhalifsiniz, neden dolayı olumlu oy 
vermeyeceksiniz; onu izah edin, içtüzük bunu emre
diyor. 

SALİM EREL (Devamla) — Esasa geçiyorum. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

iizah ediyor, lütfen müdahale etmeyin. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sizin dediğiniz 

gibi mi konuşacak?.. 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın mületvekil-
ieri, 2981 sayılı Yasanın gecekondu affı için çıkarıl
dığı sık sık vurgulanmış olmasına karşım, gerek hü
kümetim yaklaşımı, gerekse bugünkü yasa teklifle-
rindeki önerilen uygulamalarım gidişatında, gerçekte 
ağırlığın imarlı alandaki ve kıyılardaki yapılarda yo
ğunlaşacağını göstermektedir. ANAP iktidarı, gece
kondu kanununu daha çok yerel seçimlerde propa
ganda sermayesi olarak kullanmış ve bu yöntemle 
de vatandaşın oylarını, almıştır, Böyle bir yasa tek
lifinin gündeme gelmesiyle de ufukta yeni bir seçi
mim görüldüğü anlaşılmaktadır. 2981 sayılı Yasa, 
İmar Yasasına aykırı olan uygulamalara ve gece
kondu yapımına alternatif bir çözüm ıgetirememiştir. 
Bu yüzdem de, yasaya aykırı yapılaşmayı ve gece
kondu yapımım önleme gücünde değildir. Aynı za
manda, kentleşme ve konut politikaları ibakımiindam 
da 'hiçbir öze salhlip deği'Mlir. 

Sayın millet vekilleri, vatandaşları sürekli yanıltan, 
hayal gücü ve laf etkinliğiyle propaganda yapan Sa
yın Başbakanım gecekondu affı, topu tahsisi konu
sundaki, gerek TRT'defci «lİcraaıtım içinden» progra
mlında ve gerekse çeşitli yerlerdeki yaptığı beyanlar
la uygulamalar asla baığd'aşmamıştır. 

Sayım milletvekilleri, bu gecekondu 'rezaletine ar
tık son verilmelidir. Hükümetin ıbu hizmetâ devamlı 
istismar konusu yapılmamalıdır. Hükümet, verdiği 
tapu miktarını' devede kulak bırakmıştır. Üstelik, va
tandaştan istediği paralar da ödenemez miktorlarda-
dır ve bu arada da -sayım milletvekilleri, hepinizin 
vicdanlarına hitap edeceğim- (bildiğimiz gibi, kısa bir 
süre önce basın organları, İstanbul Belediyesimde 
imar müdürlüğü yapan bir kişinin 60 milyon ,lıira ve
rerek ıhanımıyla boşanma uzlaşması yaptığını söyle
miştir. Sayım Belediye Başkamı, bumu derhal görev
den almıştır. Takdirle karşılıyorum; yalnız, acaba bu 
60 milyon lira nereden gelmiştir? Böyle yasa uygu
lamalarımdan gelmiştir. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Konya Ereğlisi'n-
dendir o. 

BAŞKAN — Sayım Erel, toparlayınız efendim, 
toparlayınız. 

SALİM EREL (Devamla) — Sayım milletvekil
leri, siyasal iktidarın yaklaşımı, olanaklar olsa da, 
verimliliği ve üretimi artırmaya engeldir; çünkü, yö
netimlin öncelik verdiği husus, ıhizmetin amaçları ve 
üretimde verimliliğin artırımı değildir, yönetimim sü
rekli görevde kalması ve bu arzuyu oluşturacak her 
türlü uygulamadır. Mühim olan, görevde kalmaktır. 
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«Plan, program ve 'kanun» sözleri, sadece göster.me-
Mktir. Yönetimi (koruyan tutumlarıla ne elde edilebi
lirse, o yeterli görülmektedir. 

Bu yasa teklifini de ıbu anlayış içerisinde bir yasa 
tekli'fi olarak .gördüğüm için, oyumun renginin ıkur-
mızı olacağını 'belirtir, yüce Meclise saygılar sunarım. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Teklifin ıtüımü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Teklifim tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 101 oy var mı Sayın 
Başkan? 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOİN 

2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nunu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 sayılı Ka
nunlarda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayı
sı : 445) (1) 

BA§KAN — Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen- Diğer İşler bölümünün, birinci 
sırasındaki kanun teklifi görüşülmüş ve kanunlaşmış
tır. 

Şimdi ikinci sıradaki tasarının müzakerelerine ge
çiyoruz. 

İkinci sırada bulunan «Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanunu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 
3238 sayılı Kanunlarda Bazı Değişiklikler Yapılması 

(1) 445 S. Sayılı Basmayan Tutanağa Eklidir. 

BAŞKAN — Teklifin tümü kabul edilmiş, teklif 
kanunlaşmıştır; milletimize hayırlı, uğurlu olsun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, «Ka
bul» de 101 oy saydınız mı? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, vermiş oldu
ğumuz karar gereğince, saat 19.00'da birleşime ara 
vereceğiz; diğer faiır kanun tasarısının müzakeresine 
geçtiğimiz takdirde, grup sözcülerinin konuşmaları 
bu süreyi aşacağından, 21.30'da toplanmak üzere 
birleşime ara veniyorum;. 

Kapanıma Saati : 18.43 

YONTLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları» nın mü
zakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunmaması kabul edilmiştir. (SHP sıralarından 
«Nasıl okunmaması» sesleri) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Nasıl okunmaması 
kabul edilir? 

• CÜNEYT CANVER (Adana) — İnsaf, insaf ar
tık Sayın Başkan 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bir daha oylaymız. 
BAŞKAN — Efendim, ben görüyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) -—- Nasıl görüyorsunuz 
efendim9 Yani... 

•»» ın ın ı ı f <—İl .»« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP : ÜYELER : Durmuş Fikri Sağlar (İçel), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 
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BAŞKAN — Gayet iyi görüyorum efendim. Sa
dece kendi oturduğunuz sıraya bakıyorsunuz. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

Bana nazaran sağ taraftaki arkadaşlardan hiçbiri
si parmak kaldırmadı. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bakın, bir daha sa
yın. Neyi görüyorsunuz efendim? El insaf yani!.. 

BAŞKAN — Evet ve özellikle oylama konusunda, 
şahsen çok titizimdir, ondan hiç kimsenin şüphesi ol
masın. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Şu kadar insan var... 
Burada kimse yok... Daha işin başında böyle yapı
yorsunuz!.. 

BAŞKAN — Lütfen, arkanızdaki adade bakın, bir 
de sol taraftaki adede bakın. Lütfen efendim... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hazır senaryo ile yö
netmeyin, biz de gördük, bizdeki de göz. El insaf 
yani!.. 

BAŞKAN — Hiçbir şey göremiyorsun. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo

ruz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

usulle ilgili söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usulle ilgili ne noksanlık varmış 

efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başkanlık Divanı 

olarak zatı âlinizin Anayasanın 96 ncı maddesini uy
gulama biçiminizle ilgili olarak, önemli bir hatayı 
kürsüden dile getirmek istiyorum. Çünkü, usulle ilgi
li bu konu sürekli olarak gündeme gelmektedir. Hem 
bir tavzih, hem de Divana bir karar aldırmak, yani, 
İçtüzüğe uygun bir karar aldırmak arzusundayım. 

BAŞKAN — Efendim, onun müzakeresi ve itirazı 
sırasında tartışma açılabilir. Şimdi 96 ncı maddenin 
tatbiki ile ilgili bir tatbikatımız yok. Kaldıki, bu ko
nu üç yıldan beri devamlı müzakere konusu yapıl
maktadır. Başkanlığın bir teamülü vardır, bu teamülü 
tatbik ediyoruz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Nedir 
o teamül? 

CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, söz 
vermeyin; yalnız, talebimi izah sadedinde şunu söy
lemek istiyorum: İki başkanvekili farklı bir işlemde^ 
tatbikatta bulunmuşlardır. Divanın, İçtüzüğe uygun 
bir karar alıp, bunu Yüce Meclise oylattıktan sonra 
bu konuyu, en azından Anayasa yargısına açık hale 
getirmemiz lazımdır. Bu husus Meclisin itibarı bakı
mından da gereklidir. Eğer 96 ncı maddenin uygulan
masıyla ilgili olarak karar aşamasında söz verecek-

r seniz bu talebimden vazgeçerim. Aksi halde, Divanın 
I bu konuda daha rahat hareket etmesini sağlamak ba

kımından, bir usul müzakeresi açılması gerekir. 
BAŞKAN — Efendim, bu konuda Türkiye Büyük 

j Millet Meclisinin Başkanının başkanlığı altında 4 baş
kanvekili toplanmış, Danışma Kurulunun daha evvel 

I almış olduğu karar istikametinde tatbikat yapma ko-
I nusu kararlaştırılmıştır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Onu Yüce Mec
liste onaylatmak lazım, biz nasıl Anayasa yargısına 
gideceğiz? Sayın Başkan, Danışma Kurulundan öyle 

I bir şey geçebilir ve sunuşlar kısmında burada arz 
I edersiniz, oylatırsınız, Meclis kararı haline gelir, biz 

o karara riayet ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi hatırlarsınız geçen 
I yıl ve daha evvelki yıllarda bu konularda itirazlar ol-
I du. özellikle zatı âliniz ile birlikte Sayın İslimyeli ve 
I Sayın Bayezit, bu konu üzerinde münakaşa açtınız ve 
I burada bir usul tartışması yaptık. Bu usul tartışma-
I sında Başkanlık olarak görüşümüzü bildirdik; 1961 
I Anayasası ile 1982 Anayasası arasında... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Büyük farklar var
dır... 

I BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, siz kendi 
I görüşünüzü söylüyorsunuz. 
I Büyük bir fark olmadığını, orada da Anayasa Mah-
I kemesi kararıyla tebellür edildiği üzere, 101'in üstün-
I de 114 gibi bir karar nisabının arandığı meydana çık-
I ti. 1961 Anayasasında da karar nisabı 114 idi. Bu 
I itibarla, 1961 Anayasası ile 1982 Anayasasının görü

şü arasında bir fark yoktur. Kaldı ki, İçtüzüğün 120 
I nci maddesi de oylamanın nasıl yapılacağı konusunu 
I meydana çıkarmıştır... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İçtüzük Anayasa-
I ya aykırı olamaz. 
I BAŞKAN — Bu itibarla Başkanlığın görüşü bu-
I dur. Meclis Başkanlığı gerekirse bu talebinizi - ta-
I biatıyla müzakerelerde bu şekilde bir talep olduğuna 
I göre - belki Başkanlık Divanına getirir, Divanın bir 
I kararını alır ve ondan sonra da Meclisin bir kararı 
I haline getirebilir, ama benim şahsî görüşüm ve tatbi-
I katım, üç yıldan beri yaptığımız tatbikat, cumhuri

yetin kurulduğu günden beri tatbikat ve dünyadaki 
I tatbikat bu istikamette olduğu için, tatbikatımız bu 
I şekilde cereyan ediyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Peki, bir başka 
I başkanvekili farklı uyguluyor Sayın Başkanım. 
I BAŞKAN — Efendim, müzakereleri bendeniz de 
I takip ettim, o zaman da birleşimi yöneten başkanve-
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kili Danışma Kurulu önerisini okuttu ve bu Danış
ma Kurulu önerisi istikametinde karar aldığını be
yan etti ve Sayın Eryurt da söz almak suretiyle bunu 
teyit ettiler ve bir karar alınmadan konu, eski tatbi
kat üzerine devam etti. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayır, yeni tat
bikat oldu Sayın Başkanım. 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — «101 oy 
arıyoruz» diye zabıtlara geçti. 

BAŞKAN — Efendim, orada 101 oy sayıldı sa
yılmadı diye bir şey yapılmadı; «Ben takdirimi böy
le kullandım ve işarî oylama Başkanın takdirindedir, 
onun sayımı kendi mesuliyeti tahtındadır» dendi ve 
o şekilde bir karara bağlandı; ama arzu ediliyorsa 
- ki, bir düşünce tarzıdır - bunun Meclis Başkanlık 
Divanında görüşülüp Meclis kararı alınması da bir 
yoldur. Bunun da düşünülmesi iktiza eder bir hadise 
olduğu meydana çıktığı takdirde, Meclis Başkanı, 
tahmin ediyorum, bu yola da gidebilir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cafer Tay
yar Sadıklar, buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRIUİBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, Yüce Meç
isin çoik değerlii üyeleri; şahsım ve Doğru Yol Par
tisi Grubu adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. (DYP sıralarından «'Bravo» sesleri ve alkışlar, 
SHP, HDP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Hükümet, izahı mümkün olmayan bir telaş ve 
acele içinde, ülke ekonomisine /büyük etkiler yapa
cak bazı kanunları çıkarma çabası içine girmiş ve 
"bu telaş içerisinde, tasarıların miUetvekillera tarafın
dan incelenmesine zaman ve imkân bırakılmadığı 
gibi, kanun yapma usul ve tekniği de hiçe sayılmış
tır.; Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alı
nışı, bu konuda dikkate değer bir örnektir: Plan ve 
Bütçe Komisyonu üyesi olmamıza rağmen, o tarih
te, tasarılar elıimiize geçmemiş ve komisyon toplan
tısından resmen haberdar olamamışızdır. Tam anla
mıyla tesadüfen haber alıp (katıldığım komisyon top
lantısına, muhalefetten hiçbir milletvekili katılama
mıştır. (ANAP sıralarından «Katılmak istemediniz» 
sesleri) Böyle önemli bir kanunun müzakeresine mu
halefetin katılması gerektiği konusundaki ikazlarımı
za rağmen, tasarı, sadece Anavatanı Partisi millet
vekilleri tarafından, alelacele kabul edilivermiştir. 

Kanun tasarısı ile, birbirleriyle ilgisi olmayan ve 
her biri ayrı önem ve ağırlıkta olan birçok kanun, 
birden değişikliğe uğratılmaktadır. Bu4 kanun yapma 
tekniği bakımından yanlış olduğu gibi, birçok önem
li konuyu da gözden saklamak gayretleri olarak 
ınutelendirilebilirj (ANAP sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Sabırlı olalım; bendenizi daha çok dinlemeye mec
bur kalacaksınız; sabırlı olalım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) 
— Zevkle dinliyoruz. 

HÜSEYİN AYNÎ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, balkanlar laf atıyor bir şey demiyorsunuz, 
biz konuşunca arka sıraya gidin diyorsunuz. 

(BAŞKAN — O vazifemizi yaptık efendim. 
Saym Sadıklar, devam ediniz efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 1211 

sayılı Merkez Bankası Kanununda yapılan değişiklik
lerle, diğer kanunlarda yapılan değişikliklerin hiçbir 
ilgisi yoktur. Diğer kanunlarda yapılmak isıtenen de
ğişikliklerle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 
Kanunun da yapılmak istenen olumlu istikametteki 
bazı değişiklik de gölgelenmektedir. 

•Merkez Bankası Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması gerektiğine biz de inanmaktayız. Ancak, 
bu değişikliğin ayrı bir tasarı ile ve daha titiz bir 
şekilde hazırlanarak gerçekleştirilmesi zarureti var
dır. 

Tasarının genel gerekçesinde, Merkez Bankası 
bağımsız bir kuruluş olarak nitelendirilmektedir. 
Merkez Bankasının gerçekten bağımsız olması, Türk 
ekonomisinin istikrarı için bugün, özellikle bugün, 
gerçek bir zaruret haline gelmiştir. 

Tasarıdaki ifadenin aksine, Merkez Bankası, 
özellikle bu iktidarın gayretleriyle, fiilen bağımsız 
bir kuruluş olmaktan çıkarılmıştır. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Ne demek o? 
CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) — 

Merkez Bankası fiilen bağımlı hale getirilmiştir. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — O sizin anlayışı

nız. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Dolaylı söylemektense doğrudan _ söyleyelim bunu., 
(Merkez Bankası gerçekten bağımsız bir kuruluş 

olabilseydi, tahammül edilmez boyutlara ulaşmış olan. 
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enflasyon, tamamen kontrol altına alınabilirdi. Bu
günkü enflasyonun kökekninde yatan, Merkez Ban
kasının yaptığı emisyon, diğer bir deyimle banknot 
miktarı ve Banknot Matbaasının gece gündüz dur
madan çalıştırılması yatmaktadır. Nitekim, bu hü
kümet işbaşına geldiğinde dolaşıma çıkan para mik
tarı 730 milyar lira iken, bu miktar çok kısa bir süre 
içerisinde 1,5 trilyona yükseltilmiştir. Böylece, Cum
huriyet tarihinde görülmemiş bir rekor kırılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulduğu 
1930 tari'hinden bugüne kadar basılan paranın top
lamından, tam iki misli daha fazla para basılmıştır. 

İHÜSEYÎN AVNt SAÖEISEN {Ordu) — tş bilir; 
iş bitirir hükümet! 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bütçe açıklarının, savurgan devlet harcamalarının, 
gösteriş yatırımlarının sebep olduğu bu hesapsız gi
dişin bedeli, ürün karşılıklarını yeterince ödemeye
rek çiftçiye ve enflasyonu artırarak işçi, memur gibi 
az gelirlilere çektirilmektedir. Hükümet, tutarsız uy
gulamaları sonucu, toplumumuzun büyük bir bölü
münü, âdeta sefalete terk etmiştir, çaresiz bırakmış
tır. Nihayet bu durumu fark eden hükümet, hatala
rının ikrarı anlamına gelen ve fakir fukara kanunu 
diye bilinen «Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma» 
adı altında bir kanun tasarısı hazırlamak mecburiye
timde kalmıştır. 

HÜSEYİN AVIM SAGESEN (Ordu) — Ulufe 
kanunu, ulufe.. 4 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — «Seçim Kanunu» 
da diyebiliriz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bu Kanun tasarısı hakkındaki görüşlerimizi ayrıca 
arz edeceğiz; ancak, sadece şu tasarı, hükümetin, 
gururuna çok düşkün olan Türk toplumunun büyük 
bir bölümünü iane ve sadakaya muhtaç ettiğinin bir 
delilidir. (DYP sıralarından «îBravo» sesleri, alkış
lar) 

Görünüşte, enflasyonu indirme çabaları devam 
etmektedir. Enflasyon rakamlarımda bazı düşüşler 
izlenmektedir. Enflasyonun düşmesinden elbette her
kes memnun kalacaktır. Bu konuda başarılı olmala
rı halinde ilk ıtebriği biz yapacağız. Petrol fiyatla
rındaki düşmenin etkisini, bugünlük, hükümetin sa
dece şans hanesine kaydediyoruz. Bu konuda da 
enflasyonla ilgili dikkat edilecek bir husus vardır: 
Birincisi, bu gayretlerin kimin sırtından yapıldığı; 
diğeri ise, verilen rakamların tutarlılığı ile ilgilidir. 
Şüphesiz, enflasyondan en fazla zarar gören çiftçi, 

işçi ve dar gelirlidir. Enflasyonla mücadele, sadece 
onların rızkını keserek yapılmamalıdır. Bunların usul
leri vardır, zamanı gelince teker teker ifade edile
cek ve uygulama imkânı bulunca da uygulanacaktır. 
Hükümetin enflasyonla ilgili olarak verdiği .rakam
ların tutarsızlığı ise, dünya literatürüne geçmiştir. 
Son aylarla ilgili rakamlar, aynı ay için, binde 4'le 
yüzde 4 arasında değiştirmiştir ki, bunda on kata 
varan bir sapma vardır. Bunu izah etmek mümkün 
değildir arkadaşlar. Hükümetin, bu konuda inandı
rıcı olması mecburiyeti vardır. Bu konuda neler ya
pılması lazım geldiğini, birçok vesile il<e bu kürsü
den 'ifade etmiş bulunuyoruz. Her halükârda yapı
lacak şey, hoşuna gitmeyen rakamları veren istatis
tik Dairesi Başkanını işinden almak değildir, 

(DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER 
'(İstanbul) — Hayrola, hayrola ne oldu? Konu ile 
ilgisi ne? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Dinlesenıiz... 

Değerli milletvekilleri, Merkez Bankası gerçek
ten bağımsız olsaydı bunlar başımıza gelmeyecekti. 
Merkez Bankası hükümete «dur» diyebllseydi, bu 
ağır bedelleri ödemeyecektik; ama diyememiştir. 
Çünkü, mevcut kanunun yarattığı ortam buna mani 
olmuştur. Bunun sonucu olarak hükümet, Merkez 
Bankasını âdeta Özal kasası olarak kullanmıştır. 
'Burada sürçi lisan oldu; «Özal kasası» dedim, özel 
kasası olarak kullanmıştır. (DYP sıralarından alkış
lar) Bu da, ekonominin yönetu'minde yapılabilecek 
en büyük yanılgıdır. Mevcut statü ile Merkez Ban
kası, hükümete «dur» diyemezdi ve nitekim diye
memiştir. 

Sayın milletvekilleri, hatırlayacaksınız, geçmiş ta
rihlerde bir Merkez Bankası başkanı ve yönetimli, 
hükümete «dur» demeye yeltenmiş ve bugün tekrar-
Tanmasından bile üzüntü duyduğum metotlarla, iş
başından uzaklaştırılmıştı. (DYP sıralarından alkış
lar) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Demirel yapmış
tı değil mi? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Hâtıralarınız da galiba biraz eşik imiş. Sayın Özalp. 

Bugünün tek adam yönetiminde, Merkez Banka
sının böyle bir direnme göstermesi beklenemez; özel
likle bugünün tek adam yönetiminde... Merkez Ban
kası Kanunu değişikliği yapılırken, ilk yapıtatsı 
lazımı gelen şey, Merkez Bankasını gerçekten bağım-

I sızlığa kavuşturacak değişikliklerdir. Bunun için de, 
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en azından kanunun 1 ve 8 inci maddesinin değişti
rilmesi gerekecektir. Merkez Bankası Kanununun 
1 ve 8 inci maddesine göre, bir anonim şirket ola
rak kurulan Merkez Bankası hisselerinin yüzde 51' 
inden fazlası Hazineye aittir. Merkez Bankası genel 
kuruluna Hazineyi temsilen gelen bir memurun tek 
bir oyu ile yöne'tiirn baştan aşağı değiştirilebilmekte
dir. Bunun örneklerini sayın bakan defalarca yaşa
mıştır. Bu itibarla, Merkez Bankasıyla ilgili deği
şikliklere buradan başlamak gerektiği kanısında ol
duğumu arz etmek istiyorum. Mevcut tasan ile ban
kaya, para politikasında daha etkili olma, açık piyasa 
işlemlerini kolayca yapabilme imkânı verilmek isten
mektedir. İstikamet olarak bu yerinde bir girişim
dir; ancak, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, büyük 
ölçüde eksik kalmaktadır. 

Merkez Bankası Kanunu değişikliği yanında, bu 
Kanun tasarısıyla yapılmak istenen diğer değişiklik
ler, gerçekten endişe vericidir arkadaşlarım. Özellik
le fon kanununda yapılan değişiklikle, Merkez Ban
kasındaki fonların, özel bankalarda kıymetlendiril
mesi ve değerlendirilmesi öngörülüyor. Bunun bazı 
misalleri geçmişte yaşanmıştır. Fonlardan aktarılan 
paraların vüsatini bir düşünürsek, böyle bir aktar
ma ile bazı bankalar ihya edilebileceği glibi, bazı 
bankalar da mahvedilebilir. 

Devlet ve fon paralarının, bankalar arasında 
değerlenıdirilknesi sebebiyle, geçmişte bazı bakanların 
mahkûm olduğunu hatırlayalım. Bu, çok tehlikeli 
•bir girişimdir; bunu size tavsiye etmiyoruz. 

Ayrıca, Merkez Bankasında biriken fonların ban
kalara aktarılması suretiyle, Merkez Bankası önem
li bir para politikası aracını yitirmiş olacaktır. Ba-
zan, gerektiğinde limitleri tutmak için, para ödeme
mesi gereken haller vardır; o hallerden kurtulmak 
için de, bir anlamda, bu değişiklik yapılmaktadır. 
Merkez Bankasından özel bankalara kaydırılması 
suretiyle, para limitlerinin dışına çıkma gayretleri 
sezinliyoruz. Bununla hiçbir şey kanamazsınız. Eğer, 
gerektiğinde para limitleri tutulması lazım geliyorsa, 
Merkez Bankası bunu yapabilmelidir. Lütfen Merkez 
Bankasını rahat bırakalım. 

Bunun ötesinde, özeleştirme ile ilgili değişik
likler getirilirmştir. Özeleştirme konusu, bu kürsüden 
defalarca tartışılmıştır. Bu tartışmaların detaylarını, 
'burada 'tekrar hatırlatacak değilim. Dünyada özelieş-
ıtirmenıin 'birçok örnekleri veritaişüir. Dünya üzerin
de, en liberal ülkelerde bile devlet teşekkülleri vardır. 
Dünyada, ibu konuda yapılan çauşmaiar incelenmliş 

ve bir rapor halinde neşredilmiştir -ki, belki birçok 
aırkadaşıımız da 'bu raporu okumuştur- bu rapor, son 
günlerde Ekonomist gazetesinde yayımlanmıştır. Ümit 
ederim ki, sayın hükümet, ıbu raporu 'dikkatle ince
leyip sonuçlarından faydalanmışlardır, ama zannetmi
yoruz; çünkü, bu tasarı ille bazı kolaylıklar getirip» 
yetkileri kendilerinde toplarken, hatta yetkileri, hükü
metin elinden alıp kurulara verirlken, birçok şeyi 
basMeştıirıiırken, bazı büyük şeyleri gözden kaçırmak
tadırlar. 

1930 yılında Sümeı'bank kurulurken, kuruluş ka-
nunundakıi ibir maddeye göre, gerektiğinde özelleş-
tirilebileceği kaydedilmiştir; 'ama bugüne kadar bun
da 'başarıya ulaşılamamıştır. Niçin başarıya ulaşıla-
mamışıtır? Dünyada Japonya, Amerika, ingiltere ve 
Fransa dahil, birçok ülkede iktisadî devlet teşekkülü 
niteliğinde kuruluşlar vardır; bunların bazıları özel-
leşlMmektedir ama, birçoğu dia muhafaza edilmek
tedir. Sayın hükümet, acaba dünya bu konuya nasi 
yaklaşıyor diye inceledi mi? Özelleştirmeniin en son 
uygulamaları Japonya'da olmuştur ve bu uygulama
ların kolayca olmadığını, olamadığım da herhalde 
gözlemek 'imkânınız olmuştur. Eğer 'arzu' buyururlar
sa, bu konu i e 'ilgili dokümanları sayın hükümete 
'takdim etmek isiteriz. 

Bu konuda 'akla en uygun yol, genel bir yetki al-
ımıalk yerine, özelletştıiırilımek listenen her konuyu teker 
teker Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirip, bu
rada tartışmaya açmaktır. 

HÜSEYİN AVNT SAĞESEN (Ordu) — O za
man rahatsız olurlar. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Dünyadaki birçok örnekler böyledir sayın balkan. Ja-
ponya'daıki örnek de böyledir; kitabın yazmasına lü
zum yok; bunu en iyi yapanlar Japonlardır, en gü
zelini yapanlar onlardır, gidin onlardan öğrenin. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, hitabınız Genel Ku
rula olsun, muayyen bir hedefe olmasın. Hitap, Ge
nel Kurula olacaktır. O konuda dikkatinizi rica ede
rim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın Başkan, bu 'aşamada, kanun 'tasarısıyla ilgili 
görüşlerimizi burada noktalıyoruz. 

Bu vesileyle, tekrar şahsımı ve Doğru Yol Partisi 
Grubu adına yüce Meclislimizi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Adına Sayın 

Barış Oan, buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 
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SHP GRUBU ADINA H. BARIŞ CAN (Sinop) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başka
nım, önce oturumun başındaki tutumunuzu üzüntüy
le karşıladığımı, şahsım ve grubum adına 'belirtmek 
istedim. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, müsaade buyurur 
musunuz? Siz, itiraz ettiğiniz zaman, arkanızda kaç 
parmak kalktığını 'insafla gördünüz mü?.. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Müdahale et
meyiniz Sayın Başkan. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Zatı âlimizin bu-
.anda ne diyeceğimi, niçin üzüntümü 'belirteceğimi 'bi
liyor musunuz? 

BAŞKAN — Onu açıklarsam çoık müşkül du
rumda kalırsınız; oıma Başkanlık bunu açıklayamaz. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Zatı âlinizin bu
lunduğu oturumlarda ıhep ambargolu konuşuyoruz 
zaten. 

BAŞKAN — Başkanlık 'bunun gerçeğini açıkla-
yamaz. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Konuşma özgür
lüğümüzü kısıtlamayınız; İçtüzüğe göre yasal •müda-
halelerinizii yapmakta serbestsiniz efendim. 

Üzüntüyle karşılıyoruz, çünkü komisyon raporu
nun bile şu Mecliste okunmasını çok gördünüz. 

Sorarım şu yüce Meclise; alelacele getirilen hu 
kadar önemli bir yasa, 'bütün parlamenter arkadaşla
rımız dahi! -Sayın Soğancıoğlu da dahil- kaç kişi 
tarafından incelenmiştir? 

Sayın Soğancıoğlu dün 'burada açıklamada 'bulun
dular ve haklı olarak «Yasalar İncelenmiyor, incelen
sin de ondan sonra buraya gelsin» dediler. Zatı âli
niz, komisyon raporunun hu yüce Mecliste okunması 
hususunda, sayısal çokluğa rağmen, hu yüce Meclisi 
mahrum bıraktınız; üzüntülerimizi size tekrar yine
liyorum efendim, 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Biraz adil ve insaflı olun. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sizden öğreniniz 
Sayın Bakan; sizden İnsan halklarını da öğrendik, 
adaleti de öğrendik, hukuku da öğrendik, onu da 
öğreniriz. (SHP siralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar; ANAP sıralarından gürültüler) Tekrar yineîıi-
yeliım, 'bakanlar olarak şu laf atmayı bir 'bıraksanız, 
o zaman rahat konuşacağız. 

CÜNEYT CANVBR (Adana) — Bir gim adil 
olsa da Adalet Bakanı olsa... 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Orada şov 
yapma. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — O şov bize ait; 
sizin şovunuz, sonucunu 'almıştı vaktiyle. Sizin yap
tığınız şov, geçen yaz sonucunu aldı. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Şov yapı
yorsunuz. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Tamam Kararan 
Bey. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, lütfen karşılıklı 
konuşmayın da esasa girin efendim. 

CÜNEYT CANVBR (Adana) — Bakana uyarı 
cezası verin, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CÜNEYT CANVBR (Adana) — Bakanı dışarı 

atın. 
(BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
METİN GÜRDERE (Tokat) — Maddeden baş

ka her şeyden bahsettiniz. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Daha bahsede

ceklerim var. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
METİN GÜRDBRE (Tokat) — Gerze'den bah

set, Gerze'den... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Gerekirse ayrıca 

Gerze'den de bahsederiz. (Gülüşmeler) 
Metin Gürdere de laf atınca, artik 'böyle karşı

lıklı konuşuruz. 
Sayın Başkan, müdahale edin de hemen başla

yalım. 
BAŞKAN — Efendim, sıiz hemen 'başlayın, or

talık durulur o zaman. 

H. BARIŞ CAN (Devaımila) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; ıbugün, 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin dördüncü bölüm 38 inci mad
desindeki tasfiye ve satın alma hükümlerine daya
nılarak önümüze ıgetirilmiş 'bulunan yasa tasarısı, 
KİT'lerin özelleştirilmesine yönelik olarak, Morgan 
Trust'e ihale 'ile yaptırılmış ve Dünya Bankası tara
fımdan desteklenmiş olan projenin gereklerini yerine 
getiren bir tasarıdır. 

Morgan Trust, hu sonuca varana kadar, üç ayrı 
kademede üç ayrı rapor hazırlamıştır. Bugün önü
müzde 'bulunan tasarı, ıbu raporlardan üçüncü rapo
run sonuçları olup, 30 Nisan 1986'da hükümete ve
rilmiş ve alelacele yasa tasarısı olanak önümüze ge
tirilmiştir, 

Tasarı, 6 ayrı yasanın çeşiti madddeninde deği
şiklik öngören, görünüşte birbirinden bağımsız imiş 
izlenimini veren; fakat bk 'bütün alarak KİT'lerin 
satışını hedef alan bir 'bütünlük içindedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yasa tasa
rısı lile Atatürk Cumhuriyetinin''temel taşlarından bi
nisi yerinden oynatılmak istenmektedir. Türkiye'de 
KIT ve KİT sistemimi savunmak, 'bir felsefeyi, bir 
kültürü savunmakla eşanlamlıdır. Bu ilkede KİT sis
temli, sadece sanayileşmemin motor gücü olarak ikal-
mamış, etkilerimi Iher alanda göstermiştir. Bugün lise 
(görevlerini daha da 'büyütmüştür. 

24 Ocak adı verilen programın durdurduğu üıl'ke 
sanayileşmesi, ıbu kuruluşlar eliyle ancalk yeniden baş
latılabilir. Türkiye'de ıher türlü »bilgi birikimi, deneylim 
ve her kademede yetişmiş Ansan gücünün kaynağı 
KİT'ler olmuştur ve olmaya devam etmektedir. 

Türkiye'de tekstil sanayii 'bugünkü konumuna gel-
ırııiış ise, bumun Mikasında Süımerbamk olduğu için gel
miştir. Özel kesim tekstil sanayiinde, İnsan gücü ye
tiştirme ve eğitimi İçin hangi kaynağın var olduğunu 
gösterebilirsiniz? Hâlâ, kalifiye eleman, yönetici ve 
İdareci kademeleri, gerekli eğitimi sadece Sümerbank 
ile alabilmektedir. 

Türk demir - çelik sanayiinin tüm yükünü taşıyan 
Demir - Çelik Genel Müdürlüğünün yetişmiş insan 
kapasitesi, teknik okullardan başlayarak, yurt dışı 
eğitim alanlarına dek varan bir süreç içinde eğitilmiş 
ve Türk özel demir - çelik sanayiinin insan gücü alt
yapısını oluşturmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, bu örnekleri şekerden tutun 
da, demiryolları, makine işletmelerine kadar genişlet
mek mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, 1950Tİ yıllardan bu yana KİT 
sistemine karşı tavır takınmış ve 35 yıldır bu anlayışı 
sürdürmüş olan sağ kesim ve bunların iktidarları, sü
rekli olarak KİT'leri satmak ve faaliyet alanlarım 
daraltmaktan söz etmişler; fakat bu dönem içinde 
KİT'leri genişletmişlerdir. Bugün Türkiye'de 8 milyar 
dolara çıkan ihracatın gerisinde, KİT sistemiyle ger
çekleştirilen bir sanayi altyapısının payı çok büyük
tür. Türkiye, bugün 200 milyon dolar düzeyinde de
mir - çelik ihraç edebiliyorsa, bu KİT'lerin sayesin
dedir ve hiç kimse bu gerçeklere gözlerini kapata
maz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 24 Ocak anla
yışının kendisi, daraltmak istediği KİT sisteminin, 
bugün Türk ekonomisinde hangi boyutta olduğunu 
göstermektedir. KİT, ülke sanayileşmesi içinde bir 
kültürdür. Yatırımdan üretime ve insan gücü yetiş
tirme işlevlerine dek uzanan bu zincir, geçtiğimiz 35 
yıl içinde sürekli atıl bırakılmak istendiği ve piyasa 
güçlerine bir sübvansiyon mekanizması olarak kulla

nıldığı halde, bugün dimdik ve daha güçlü olarak 
ayaktadır. Son altı yıldır durdurulmuş olan Türk sa
nayileşmesinin yeniden canlandırılması ve yeni alan
lara yönlendirilmesi, yine KİT sistemi eliyle olacak
tır. Buna olan inancımız da tamdır. 

Geçtiğimiz altı yıl içinde, piyasa güçlerinin Türk 
sanayileşmesini nasıl yönlendirdiğini hep birlikte gör
dük. Piyasa güçleri, Türk sanayileşmesine yeni açı
lımlar getirememiş, ülkeyi 1980 başında geldiği sana
yileşme noktasında bırakarak, tüccar olmaya tercih 
etmişlerdir. Oysa bir kültür olan KİT sisteminde ön 
olma, yönlendirme ve yeni aİanlar açma, Türk sana
yileşmesine kapasite yaratma ve bilgi birikimi sağla
ma olanaklarını vermektedir. Bunu kimse inkâr ede-
maz. Tüccar anlayışı ile Türk sanayileşmesine getiri
lecek herhangi bir katkı yoktur ve son altı yıllık dö
nem bunu göstermiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; KİT'ler çok 
ciddî olarak düşünülmeden özelleştirilmemeli, üze
rinde çok tartışılmalıdır. Şayet bu yapıldığı takdirde, 
65 yıllık bir bilgi birikimine dayanan sanayileşme çiz
gisi yok olacaktır. 

Ayrıca, bunun yerine, piyasa güçlerinin ikame ede
bilecekleri bir çizgi de yoktur. Şayet var olduğu iddia 
ediliyorsa, lütfen sayın hükümet, meşhur Morgan 
Trust raporunu burada Yüce Meclise açıklasınlar ve 
tartışmaya açsınlar. Özelleştirilme yapılmakla, altı 
yıldır durdurulmuş olan Türk sanayileşmesi bir kaosun 
içine itilecektir; bunu kesin olarak da görmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 233 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, sadece KİT'lerin yeniden 
düzenlenmesiyle ilgilidir ve bugüne kadar da yasa ha
line getirilmemiştir. 

Bugün gündeme gelen yasa tasarısı, söz konusu 
kararnamenin 38 inci maddesine dayanarak, satışı 
mümkün kılmaya çalışmaktadır. Bu arada, yasal ola
rak, kanun hükmünde kararnamenin vermediği bir 
yetki, önümüzdeki tasarıda bulunan bir düzenlemey
le Bakanlar Kuruluna verilmek istenilmektedir, önce 
kanun hükmünde kararnamenin yasalaşması bekle-
nilmeli ve orada Bakanlar Kuruluna yetki verilmeli
dir. Bu, aynı zamanda KİT'lerin özelleştirilmesini cid
dî boyutlarda tartışmaya da açmak ve Meclisten onay 
almak anlamını taşımaktadır. 

Bakanlar Kurulu, kendisine değil, Ekonomik İşler 
Yüksek Kuruluna verilmiş olan bir yetkiyi burada 
kullanmak istemektedir ki, bu da kanun hükmünde 
kararnamenin ilgili maddesine uygun değildir; yani 
tasarıda 16 ncı madde olarak bir düzenleme yapılmış-
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tır ve hukuksal olarak tamamen yanlıştır. Bu açıkla
mayı da, özüne karşı olduğumuz özelleştirmede, hü
kümetin hukuksal çarpıklığını sizlere sunmak için yap
mış bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüldüğü ka
darıyla Morgan Trust'ün son raporu, 30 Nisan tari
hinde Bakanlar Kuruluna teslim edilir edilmez, yasa 
tasarısına dönüştürülmüş ve hemen önümüze getiril
miştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi hükümetten soruyo
rum, bu denli acele davranılmasının nedeni, kamu ke
siminin içinde bulunduğu nakit tıkanıklığından mı
dır? 

Tüm Ikamu kaymaklan tüketilmiş, Merkez Banka
sı kaynakları sonuma kadar zorlanmış, buna karşılık 
kamunun borçlanması alkil almaz sınırlarda Ibiiyilme
ye devam etmiştir. İşte kamunun bu açıklarını kapat
mak liçıin, şimdi KİT'lerin satışları düşümtdımekte ve 
hızlandırılmak istenmektedir.! Çünkü, bu ekonomik 
model artık iflas etmiştir sayın milletvekilleri. 

Biraz önce Sayın Başbakanı televizyonda iz'le-
dıim, «Emisyon tmakul seviyelerdedir» diyorlar. Ben 
'burada 12 aralıktan bu yana yaptığım seri konuş -
imalarda .sürekli olarak hükümetin para (bastığını, 
kamu harcamalarını, kur farklarımı, (iç ve dış boırç 
faizlerimi sürekli para basarak pompaladığımı ifade 
etmiştim. Sayın Başbakan, başkalarına «ciddî olun» 
diyeceği yerde, eğer kendisi konuyu ciddî tutuyor ise, 
en azından 2 Mayıs tarihli -Merkez Bankası Başka
nı da 'buradadır- Merkez Bankası bilançosuna şöyle 
•bir göz atmalıdır. Esas ciddiyetsizdik, ekonomik gös
tergeleri devletim televizyonunda çarpıtmaktır. (SHP 

sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu ekonomik 
model özünde iflas etmiştir. 

Biz burada yine uyardık, «'Faiz oranlarını dü
şürmeniz gerekir, serbest kur politikası ıgereği» de
dik, ama onlar mevduat faizlerimi (düşürdüler, yani 
tasarruf gücü olmayan Ihallkın faizlerini düşürdüler. 
Zaten, 'bu 'hükümet onlardan ümidi de kesti. Ban
kalar Yasası (görüşülürken de «Mevduatları toplu-
yorsunuz, bunlarla iç borçlanıma, devlet tahvili alma 
yoluma gideceksiniz» dedik. Sorarım bu hükümetten; 
madem düşüreceklerdi, bugün Hazine bonolarının 
faizlerimi düşürdbilsinler. Bunları hep 'burada hatır
lattık. 

'Sözlerimize devam ederek, «Sabit kur politikası-
ma geçmeniz, gerekmektedir 'veya en azından düşü
nülmelidir. Bunun uyarısını Brezilya olayımda, 24 
Şubatta gördük» dedik. Ertesi güm kendilerinin dok

toru IMF, sabit kur politikasına gerçekten Türkiye' 
mim geçmesi gerektiğimi, yine kendilerime vurguladı. 

«Türkiye 1979'da duru, borçsuz bir Hazine bı
raktı; OECD borçları -OÇM borçları dalhil- bütün 
borçlar 5 ile 7 yıl süreyle ertelendi» dedik ve bir [mil
letvekili olarak 12 Aralık, 10 ve 16 Nisan'da şura
dan rica ettik; şimdi ekonomik işlerle görevli Baş
bakan Yardımcısı da burada, sizler de buradasınız, 
Maliye Bakanı da burada; 16 Nisanda, şurada siz
lerin huzurumda «Borçları açıklayacağını; tapaj (ha
limdedir» demedi mi sayın milletvekilleri? 

Bir milletvekili olarak, Türkiye Cumhuriyetinim 
borçlarımı soruyorum., 16 Nisan'dan bugüne kadar 
hükümet bu borçlarım listesini veremiyorsa, sebebi 
tek noktada toplanmalktadır : Hükümet, borçlarını 
da 'bilmemektedir. Hükümetin borç politikası da ifflas 
etmektedir. Borçlar 'bütçemin dışındadır ve miktarımı 
da bilmemektedir.: (SHP sıralarımdan, «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Devekuşu gibi
ler. . 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Tutarsızlıkları 
çıktı meydana. 

H. BARİŞ CAN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, bu özeleştirmede ikinci önemli bir gerekçe, Mor
gan Trust'ün ilik raporu hazırlanırken bakamlar dü
zeyinde uyguladığı ankete aldığı cevapların genel eği
limidir. Anketin, «özelleştirmeyi miçim istiyorsunuz?» 
soruşuma, bakanlar tarafından en çok verilen yanıt, 
«Liberal ekonomimin gereği olarak devlet ıgirişimci-
liğini sınırlamak» şeklimde olmuştur. Yani kısaca, ide
olojik bir yaklaşımla KİT'ler özelıleştirıilmek isten
mektedir. Türkiye'min kıt kaynaklarıyla yaratıılımış 
olan bu kuruluşların, birtakım ideolojik saplantılara 
alet edilmesi kesimlikle onaylanamaz. 

Dün, Sayın Başbakan Yardımcısı, buradan şöyle 
bir açıklama yaptılar : «Biz halkımıza bunları özel
leştireceğimizi söyledik, bunu programımızda da açık
ladık, Ihalkımıza gittik ve oy aldık.» 

ISayın milletvekilleri, bu iş bu kadar Ihafilf bir ko
nu değildir. Halka gidersiniz, «özelleştireceğim» der
siniz, o da kabul etti gibi görünür ve tatmin olur
sunuz; ancak, 'Meclis çalışması, parlamento ciddiyeti 
bu değildir. Bir paket yasayla bunum düzenlemeleri
ni yapabilirsiniz; ama, işin o ideolojik yanıdır. Eko
nomik göstergeleri nedir, bu ekonomiye ne getire
cektir, ne götürecektir? Açıklayın 'Morgan raporumu; 
devletim Hazinesinden para verdiniz, (hazırlattınız; 
açıklayın Iherkes bilgi sahibi olsun, Sayın Soğancıoğlu 
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da bilgi sahibi olsun. Açıklayın Morgan raporunu; 
masrafını bütçeden verdiniz. ('SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

iEfendim atıfta {bulunuyorum, sataşma anlamıyla 
değil; 'kişileri ilgilendirmiyor, şahıslarla ilgili değil; 
dün burada, «Bilgi sahibi olalım» denildi; Morgan 
raporu açıklansın ve »geniş 'boyutlu tartışalım; han
gisi satılacak, nasıl olacak, ne gelecek ve ne çıkacak 
anlaşılsın. Ben evvelki gece sabahlara kadar şematik 
olarak çalıştım. Bakıyorum evvela «A.Ş.» olacak 12 
nci maddeye göre ve devlete ait hisselerin 'tamamı 
bedel alınmadan Toplu Konuta devredilecek. Tekrar 
(bir ok çıkıyoruz, kamu payı isatılıyor 16 neı madde. 
Bir türlü içinden çıkamadık. Madem ki bu bir fizi
bilitedir, açıklasınlar; Meclisten gizli 'bir şey ola
maz. 

İMETÎN GÜRDERE (Tokat) — Anlamazsın ki. 
;H. BARIŞ CAN '(Devamla) — Anlarız, niye an

lamayacağız? Anladığımız için konuşuyoruz. 
'HÜSEYİN A¥Nt SAÖESE'N (Ordu) — Kendi

leri gibi sanıyorlar; onlar anlamazlar. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Anlamazsın ki. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Anlatırız da... 
Yani sayın milletvekilleri, bu iktidarın 'bu konu

da ekonomik Ihiçlbir gerekçesi yoktur. İdeolojik ve 
siyasal yatırım ise ekonomik gerekçeyi de anlatsınlar; 
bizim de belki katılacağımız yanlar olur. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Bütün dünya kabul 
ediyor,, katılıyor. 

H. BARIŞ CAN '(Devamla) — Beyefendi, siz laf 
atma huyunuzdan vazgeçmeyecek misiniz? Siz joker 
Aşkın hey, vazgeçin beyefendi; yukarıda sizi dinle
dik, siz de bizi dinleyin. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — 'Dinliyoruz zaten. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Dinleyeceksin ta

biî... 

Bu nedenlerle Morgan Trust'e hazırlattırılan her 
üç rapor açıklanmalı ve bu konuda Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bilgi verilmelidir. Ondan sonra bu 
yasa görüşülmeye başlar. Yasayı getirdik, dukka 
cukka hop hazırladık, aşağısından bak, yukarısından 
bak; ekonomik göstergesi nedir, ekonomik olarak 
ne götürüyor, ne getiriyor, bunu bu Meclis bilmeyecek, 
ondan sonra «Biz ideolojik yapıyla halkımıza söz 
verdik», diyeceksiniz; biz de bunu halka «Bunu bize 
açıklamadılar, ne getirdiğini kendileri de bilmiyor» 
diyeceğiz? 

EYÜP AŞ'EK '(Trabzon) — Kongrelere gidiyorsu
nuz. 

22. 5 .1986 0 : 2 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — İşte kongrelere 
onun için gidiyoruz. IDarısı başınıza. Seneye siz de 
gideceksiniz, partileşiyoruz bir yerde. Siyasal yapıyı 
partileşitiriyoruz. 

Şimdi sorarım. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Barış 

Can; bir dakika. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Buyurun Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen söz atıp 
karşılıklı konuşmalara vesile vermeydim. Lütfen 
efendim, sabırlı olmasını, dinlemesini bilelim. 

CÜNEYT CANVE'R (Adana) — Nihayet ikaz 
ettiniz Sayın Başkan. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Şimdi sayın hü
kümetten soruyoruz; Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununda yaptığınız değişiklikle, K'İT l̂e-
rin satışında çıkarılacak menkul değerleri, Merkez 
Banlkası aracılığıyla satmaya hazırlanıyorsunuz, öte 
yandan, tasarının 10 uncu maddesiyle -2985 ve 3238' 
den farklı olarak- bu satışlardan elde edilecek geli
rin Merkez Bankasında fonda kalmasına tahammül 
edemiyor, bu gelirler Bakanlar Kurulu tarafından ne-
malandırılacağını madde olarak tasarıya koyuyor ve 
açıklıyorsunuz. Kim neyi, nasıl nemalandıracaktır? 
Hükümetten öncelikle 'bunu soruyoruz; nasıl mema-
landıracaksınız? Devletin mülkünü satıyorsunuz, hâ
sılatını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından ni
çin saklıyorsunuz, ne hakla .saklıyorsunuz? Nemalan-
dırma konusunda açık ve net olmalısınız ki, diğer ko
nular gibi bunu da millet öğrensin; ama olamazsı
nız... Çünkü, elde edilecek hâsılatı Türkiye'nin sa
nayileşmesine ayırmayacağınız, böylesine maddeler 
arkasına gizlenerek yaptığınız düzenlemelerden belli 
olmaktadır. Bu yasa çıksa bile, KİT'leri gerçek sa
hiplerine vereceğimizden kimsenin en küçük kuş'kusu 
olmaz. (SHP sıralarından alkışlar) Bunu aynı za
manda bir duyuru olarak da yapıyorum. Sayın Baş
bakan başka duyurulardan alınıyor, bunu ekonomik 
bir duyuru olarak yapıyoruz. Şayet çıkarsanız bile, 
nasıl nemalandıracağınız konusunu yakından izleye
ceğiz ve sizi her gün millet önünde teşhir etmeye 
de devam edeceğiz. 

Sayın hüküme'ı, (bugün KİT'leri özelleştirmeye ka
rar veriyorsunuz ve 18 maddelik bir yasayla bunun 
altından kalkacağınızı sanıyorsunuz. Siz daha bun
ların projelendirmesini yapamadınız, nasıl işletecek
siniz? Yasalarla bu işler olmuyor. Projeyi getirin tar-
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tışalım. Bu kadar KİT ve her birinin ayrı özelliği var; 
'belki bizim de 'taraf olacağımız yanlar vardır. 

Sayın milletvekilleri, bizim açımızdan sorun çok 
büyük değildir. Sayın Barbakan, «Muhaliflerimiz bi
zim icraatımızı hayal bile edemezler» diyor. Bugün
lerde kendileri çok hayale daldılar, hayrola, çok ha
yale daldılar. 

CÜİNEYT CANVER (Adana) — Uyanır inşallah. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Biz gerçeği ken

dilerine hatırlaıfcalıım. Sosyal demokrat SOP iktidarı, 
118 ımaddeye de gerek kalmadan KİT'leri yeniden 
milletin malı yapacaktır. (SOP sıralarından alkışlar) 

Teknisyeninden bürokratına kadar da bu yasaya 
olumlu katkıda bulunan herkesi; ama herkesi yakın 
izlemeye almış oluyoruz. Bu da bilinmiş ola; sonra
dan «Söylenmedi» denmesin. (SOP sıralarından al
kışlar) 

İOSAN NURİ TÖPKAYA (Ordu) — Devleti 
tehdit ediyorsun. 

O. BARIŞ CAN (Devamla) — Devlet televizyo
nundan halkı tehdit edenler var; biz ekonomik gö
rüşümüzü söylüyoruz, adına tehdit diyorsunuz beye
fendi. Bakalım, kimin bunda tuzu varsa, hepsini İr
deleyeceğiz diyoruz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — 2050 yılından sonra. 
ABDURRAHMAN DEMIRTAŞ (Oaibay) — Kıs

met olmaz size. 
H. BARIŞ CAN '(Devamla) — Ah, bir partileşin 

de -şu dört taban falan- 1987'ye bir ıgelin hayırlısıyla. 
«Şimdi bir uzantı olarak 'gidiyorsunuz, muhalefet bi
le olamadınız» diyordunuz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Ah, ah o masallar; dur bakalım, demokrasi 
uzun vadeli. 

Kısa süre önce İngiliz İşçi Partisi, geçen yıl mu
hafazakâr hükümet tarafından özeMeştirilmiş bulunan 
İngiliz Telefon İdaresini, önümüzdeki seçimlerde iş
başına gelir ıgelıtnez, yeniden kamuya ait hale 'getire
ceklerini açıkladılar, 'özelleştirmeye gidenlerin, bu 
örnekleri de bilmesinde yarar vardır, özelleştirilen 
kamu işletmelerinin, yeniden kamuya ait hale geti
rilmesi hiç de zor bir işlem değildir, tabiî dağıtılan 
parsaları (geriye almak da. 

Bulgun Türkiye'de Morgan Trust'e ihale edilerek 
hazırlattırılan ve önümüzde bulunan özelleştirme ya
sasını, kısa bir süre sonra sosyal demokrat iktidarın, 
bu ülkenin teknisyen ve uzmanları 'âe yeniden gün
deme getirip, millete ait olanı millete vermesi kaçı
nılmaz olmaktadır ve bizler bu onurlu görevi yap
makta kararlıyız. Bunları siz de hep birlikte görecek
siniz. 
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Yüce heyeti saygı ile selamlıyorum efendim. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Can. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Fennî 

Islimyeli. ı(ODP sıralarından 'alkışlar) 
HDP GRUBU ADINA FENNİ ISLİMYELİ (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, değerli mille (vekilleri; bu 
kanun tasarısı vesilesiyle, Oür Demokrat Parti Mec
lis Grubu adına ve şahsım, adına yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. ı(ODP sıralarından alkışlar) 

Çok önemli bir kanun tasarısını görüşüyoruz. 
Görüşülmekte Olan bu tasarı ile Merkez Bankası 
Kanununun bazı maddeleri değiştiriliyor. Yine bu 
tasarıyla, çok kısa bir zaman evvel kabul ettiğimiz 
Bankalar Kanununun baz» maddeleri, Tasarrufların 
Teşviki Hakkındaki 2983 sayılı Kanunun bazı mad
deleri ve Toplu Konut Kanununun bazı maddeleri 
değiştirilmekte ve çok kısa bir zaman evvel - 11 inci 
ayda - kabul edilen Savunma Sanayii Fonu Hak
kındaki Kanuna bazı ilaveler yapılmakta ve bazı 
değişiklikler getirilmektedir. Yine bu kanun tasarı
sıyla, KİT'lerin özelleştirilmesi için yeni bir teklif 
getirilmektedir. 

Görüyoruz- ki hükümet, kanun yapma tekniğimi 
bir kenara iterek, bir tek kanun tasarısıyla fevkala
de önemli olan 5 adet kanunu değiştirmekte ve yine 
Türk ekonomisinin temelini ilgilendiren bir konuda, 
KİT'lerin özelleştinilmesini sağlamak istemektedir, 
Böyle bir tutum kanun tekniğine aykırıdır. Bir tek 
kanunla, çeşitli kanunların değiştirilmesi, kanun tek
niğine fevkalade aykırı bir tutumdur ve hukukun 
üstünlüğü prensibine de aykırıdır. Bu hareket, Türk 
iktisadî hayatı yeniden düzenlenirken, meselelerin 
aceleye getirilmesinden kaynaklanmaktadır. Meclis, 
âdeta aceleciliğe mahkûm edilmektedir. Sürat, ha
talara neden olmakta ve sonra da kanunlar yeni
den değiştirilmek istenmektedir. 

Dikkate şayandır ki, Bankalar Kanunu, Tasarruf
ların Teşviki Kanunu, Savunma Sanayii Fonu Hak
kındaki Kanun fevkalade yakın bir zaman evvel kabul 
edillmiiş veya değiştirilmiştir. Bizler, değişiklikleri takip 
edemez hale geldik. Kanunlar adeta yaz boz tahta
sı haline getirildi. Kanunları bilmek durumunda olan 
vatandaş, bu değişiklikleri nasıl takip edecektir? İk
tidar partisinin bu nokta üzeninde hassasiyetle dur
masında fayda ve zaruret vardır. 

Sayın milletvekilleri, Hür Demokrat Parti Mec
lis Grubu olarak, vatandaş katında, Meclisin saygın* 
lığına gölge düşüren bu tutumu tasvip etmediğimizi 
özellikle belirtmek isterim, 
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iBiraz evvel ifade ettiğim gib'i, bu tasarı ile dört 
grupta değişiklik yapılıyor. Birinci olarak, Merkez 
Bankası Kanunu değiştiriliyor. Bu kanun tasarısı ile 
Merkez Bankasının yetkileri genişletiliyor - bazı yet
kilerin genişktilmesinıde isabet olduğu mutlaktır -
bankalar üzerindeki denetimi artırılıyor, açık piyasa 
işlemlerine ait yetkiler daha geniş bir anlamda orta
ya konmaya çalışılıyor. 

Yine bu kanun tasarısı ile - biraz evvel arz et
tiğim gibi demek ki bankalarımız, Hazine Müste
şarlığı yeminli murakıpları dışında, Merkez Banka
sınca da denetlenecektir. Bu durumda, iki başlı bir 
denetimin zafiyeti ortaya çıkmaktadır. Biz Hür De
mokrat Parti Meclis Grubu olarak, denetimlin bir 
tek elde toplanmasında fayda ve zaruret görüyoruz. 

İkincisi, Türkiye'de 42 bankanın ve onların 
6 300'ü aşan şubelerinin denetlenmesine, henüz Mer
kez Bankasının hazır olduğu görüşünde de değiliz. 
Bankaların ciddî bir şekilde denetime muhtaç ol
duğunda mutabıkız. O kadar muhtaç ki, bankaların 
tahsili geciken alacaklarının miktarı 2 trilyonu aş
mıştır. Ancak, murakabe yetkilerinin dağıtılmasına, 
denetimin dublikasyonuna karşıyız. 

Diğer taraftan, Merkez Bankasının yetkilerinin 
genişîtetilmesi doğrudur. Merkez Bankası, Batıdaki an
lamıyla istiklale kavuşmalıdır; bunu hassasiyetle, üs
tüne basarak vurgulamak istiyorum; ancak, banka bu 
tasarı ile her nevi açık piyasa işlemlerine yetkili kı
lınmaktadır. Bilindiği gibi, Merkez Bankası, şimdiye 
kadar devlet tahvllerinjin alım ve satımı ile yetkili 
kılınmıştı. Yani, devletin 1 yıl ve daha uzun vadeli 
senetlerini alıp satıyordu. Bu tasarı ile Merkez Ban
kası, devletin her nevî iç borçlanma senetlerini, yani 
bir yıldan daha aşağı vadeli senetlerini de alıp sata
cak ve piyasasını düzenleyecek, diğer bir ifadeyle, Ha
z/ine bonoları üzerinde de işlemler yapabilecektir. 

Bilindiği gibi, bugün yüksek faizli Hazine bono
ları ve yüzde 50'den fazla faizli diğer borçlar, -kısa 
vadeli devlet borçlarını kasdediyorum- çığ gibi büyü
mektedir. Devletin kısa vadeli borçlarının artması, 
büyük bir tehlike işaretidir. Bu yıl, devlet tahvilleri
ne ve Hazine bonolarına ödenecek faizin 900 milyar 
fira civarında olacağı tahmin edilmektedir. Şu halde, 
iç borçlanmalara verilen faizler bütçeyi kemirir hale 
gelmiştir. , 

Hükümet, yüksek faizli Hazine bonolarını piya
saya sürerek, para ve kredi piyasalarına müdahale et
mek istiyor. Diğer bir ifadeyle, borcu borçla kapat
mak yolunu tercih ediyor. Böylece tasarruf kaynakla

rı kamuya kaymaya devam edecektir. Asıl önemli 
olan hususlardan bir tanesi de bu; çünkü, bu bono
ların alıcısı bankalarıdır. Bankalar, tasarruf kaynak
larından özel kesime kredi açmak yerine, yüzde 50' 
den fazla faizli Hazine bonolarına plasmanları yatır
mayı terdih edecektendir ve bu durumda bankaların 
bu tercihi normalidir. Çünkü, bu tercihin riski ve ver
gisi yoktur. Bankalar bu gelirleri vergi matrahından 
düşmek suretiyle kârlarını yüzde 70'e, yüzde 80'e çı
kartmak imkânına sahip olurlar; ama diğer tarafta, 
sanayici ve tüccar, plasman bekler, kredi kaynağı bek
ler. 

Demek ki hükümet, çığ gibi büyüyen yüzde 50 
faizli Hazine bonolarını, kâr ortaklığı senetlerini, pi
yasaya yeni bonolar ve senetler çıkarmak suretiyle 
kapatmak kararındadır. Dikkate şayan nokta, borcun 
borçla ödenmesniniin tercih edilmekte olduğudur. Ya
ni bir fasit daire içine girilmiştir. Bu fasit daire, yani 
kısa vadeli borçlarla kamunun finanse edilmesi usu
lü, enflasyon eğilimini süratle artıracaktır. 

Kaldıki, yüzde 50'den fazla faizle borçlanmayı he
def alan hükümetin, enflasyon hedefini yüzde 25 ola
rak almasında da samimî davrandığı kanaatini taşı
mıyoruz. Hükümet, yüzde 50'den fazla faiz vermek 
suretiyle enflasyon hedefini bizzat kendisi inkâr et
mektedir. Nitekim, banka faizlerini düşürürken, iha
leli satışla hazine bonolarına verilen faiz, yıllık biri
kimli yüzde 56, 55 olmuştur. Bu, bankaların mevdua
ta verdiği faizden 8 puan fazladır. Şu halde, kamunun 
finansman açığını kapatmak için bizzat devlet, yük
sek faizli bono, tahvil ve hisse senedi çıkardığı süre-' 
ce, piyasada ne net faiz düşler, ne de enflasyon önle
nebilir. Bu itibarla, Hür Demokrat Parti Meclis Gru
bu olarak, Merkez Bankasına verilecek bu yetkinin, 
enflasyon hedefini saptıracağı ve kısa vadeli borçlan
ma eğilimini tahrik edeceği kanaatiyle bu yetkiye 
karşı olduğumuzu bilhassa belirtmek istiyorum. 

Kaldıki, tasarruf piyasasına kamunun bu denli 
girmesini, ANAP'ın özel sektörle kalkınana modeline 
de tamamen ters gördüğümüzü bilhassa ifade etmek 
istiyorum. Anlaşılıyor ki, hükümet özet sektörcüdür; 
ama özel sektörün yatırımlarına gidecek fonların, ka
muya kaymasında o denli devletçi bir görüşe sahiptir. 
Bu, kanaatimizce büyük bir çelişkiyi ifade eder. 

IBu çelişkiyi ifade ettikten sonra, kanun tasarısı
nın getirdiği bir diğer değişikliğe geçiyorum. Bu tasa
rıyla fonlarla ilgili 2983, 2985 ve 3282 sayılı kanun
larda yeniden değişiklik yapılmaktadır. Asıl önemlisi, 
Toplu Konut Fonu İdaresine, devlet garantisiyle iç ve 
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dış istikraz için tahvil çıkarma yetkisi verilmektedir. 
Demek ki, devletin borçlanması için Hazineye, Mer
kez Bankasına tanınan yetkiler yetmiyor; fon idare
si, bir de halkın tasaruflarına başvuracak ve halktan 
borç alacaktır. Devletin sürekli borçlanmasını, bor
cun borçla ödenmesini ve borçlanma suretiyle kamu
nun finanse edilmesini fevkalade sağlıksız bir yol ola
rak gördüğümüzü bir defa daha vurguluyorum. 

Enflasyonu yüzde 25'lere çekeceğini ifade eden 
hükümetin, görülmemiş bir şekilde para basarak - bu
gün emisyon hacmi 1,5 trilyonu geçmiştir - kısa va
deli iç borca fevkalade geniş bir surette itibar ederek 
enflasyonu önlemesi mümkün değildir. Bu devridaim 
tulumbasının sonucu elbette bellidir. 50 milyon vatan
daş bu politikanın bedelini ödemeye devam edecek
tir. Halkı perişan eden bu görüşe iştirak etmemiz 
mümkün değildir. 

Bu tasarı ile yapılan bir diğer değişiklik ile Mer
kez Bankasında toplanan fon bakiyeleri üzerinde hü
kümete tasarruf yetkisi tanınmaktadır. Bakanlar Ku
rulu, bu fon bakiyelerini istediği şekilde, istediği alan
larda nemalandırabilecektir. Kanunlar, yalnız bu hü
kümet süresince geçerli değildir. Bu yetki, fonların 
amaç dışı kullanılma imkânını da beraberinde getire
cektir. Herhangi bir hükümetin, herhangi bir tarihte 
fon bakiyelerini politik maksatla kullanmasına açık 
kapı bırakılmaktadır. Hür Demokrat Parti Meclis Gru
bu olarak hükümetlere tarifi yapılmamış açık yetki
ler tanınmasına tamamen karşı bulunmaktayız. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesine ge
lince : İktisadî devlet teşekküllerinin, kademeli ola
rak sermaye piyasasına açılmasına Hür Demokrat Par
tisi olarak taraftarız. Dikkat edilirse burada «ser
maye piyasasına açılma» tabirini bilhassa bilerek kul
landığımı ifade etmek istiyorum. 

Hür Demokrat Partinin düzenli rekabet ekonomi
si modeli içinde, KİT'lerin kademeli olarak piyasaya 
açılması suretiyle piyasa içinde fiilî tekeller yaratıl
ması ,elbette önlenecektir. Ancak, bu noktada, mal 
üreten kamu iktisadî teşebbüsleriyle hizmet üreten ka
mu iktisadî teşebbüslerini ayırmak ve halkın yararı
na hizmet üretenleri satmamak lazımdır. Kamunun 
olduğu kadar, özel kesimjn eline de fiilî tekeller ya
ratacak teşebbüsleri bırakmak fevkalade tehlikelidir 
ve ayrıca önem taşımaktadır. Bu, bir ekonomik ve 
sosyal politika gereğidir. Halbuki hükümet tasarısı 
bu noktada hiçbir prensip, hiçbir kriter ve temel hü-
küm getirmemektedir. Hatta kamu iktisadî teşebbüs
lerinin özelleştirilmesini düzenleyecek kamu ortaklığı 

[ kurulu yerine, satış safhasında Başbakanlık ikame 
I edilmektedir. Bu usul keyfiliğe yol açar. Herhangi bir 
I tarihte, herhangi bir başbakanlık makamına, bu ka-
I dar önemli konuda böyle bir sorumluluğun verilme-
I sinden sakıncalar doğabilir. Bu hükme Hür Demokrat 
I Parti olarak karşı olduğumuzu tekrar vurgulamak is-
I tiyorum. 
I Bu noktada, KİT'lerin satışından hâsıl olan fon-
I ların ayrı bir hesapta toplanarak, özel sektörün el 
I atmakta yetersiz kaldığı alanlara kaydırılmasını, yük-
I sek teknoloji isteyen iş kollarında ve kalkınmada ön-
I çelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda kuUanılması-
I nı ve böylece işsizlikle mücadeleye imkân verilmesini, 
I Hür Demokrat Parti Meclis Grubu olarak değişmez 
I bir görüş olarak belirtmek istiyoruz. 
I Bu görüş içinde Yüce Meclise saygılarımı sunu-
I yorum, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Jslimyeli. 
I Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Şamil Ka-
I zokoğlu, buyurunuz efendim. 

ANAP GRUBU ADINA A. ŞAMİL KAZOKOĞ-
I LU CBolu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
I Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, Banka

lar Kanunu, 2983, 2985, 3238 Sayılı Kanunlarda Ba-
I zı DeğişiMikıler Yapılması ve Kamu İktisadî Teşeb-
I bitişlerinin özelleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
I üzerinde grubumuz görüşlerini sunmak üzere huzur-
I larınızda bulunuyorum. Bu vesileyle en derin say-
I gitarımı sunarım. 
I Değerli arkadaşlarım, 'tasarı içerisinde ilk sırayı 
I alan 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
I sı Kanununda yapılan değişliktik Ve ilavelerin amacı, 
I ekonominin yönetiminden sorumlu kuruluşların ba-
I şında gelen bu 'bankaya, millî ekonomi içindeki fonfc-
I sîyonunu en dikin bir şekilde ve liberal ekonominin ge-
I rdMrdiği piyasa şartlarına göre yerine getirebilmesini 
I sağlayacak milletlerarası mer'kez 'bankacılığı esas ve 
I tatbikatına uygun bir yön vermektir. Bu cümleden 
I oîara'k, kanurida, özellikte bankanın açık piyasa !iş-
I temlerini, para politikasının en esnek ve etkin aracı 
I olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere, para piya-
I sası araçları ve işlem türleri itibariyle değişliktikler 
I yapılmışitır. 

1 Bankaya, 1970 tarihinde, para piyasasına süratle 
I müdahale ve geerktiğinde iştira gücü verebilmek ve-
I ya piyasada bulunan likidite fazlasını çekebilmek üze-
I ro 1211 sayılı Kanunla verilen açık piyasa işlemleri 
I yapma yetkisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-
| rım hem para piyasalarında ve ikinci el piyasalarında 
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para politikasını yürütebilmesini ve ekonomünin li'ki- ( 
ditesini düzenlemesini, hem de 'bu piyasalarda bir den- j 
ge unsuru olarak istikrarı sağlamada etkin bir araç I 
olarak kullanabilmesini sağlamak üzere 'bazı ilavelerlte 
teçhiz edilmiş ve düzenlemeye, 'açık piyasa işlemleri
nin 'ekonominin hızlı akışına ve bunun gerektirdiği 
değişikliğe uyum sağlamasını 'temin edecek bir esnek
lik kazandırılmıştır. I 

Bir konuşmanın, bağımlı veya »bağımsız olduğu 
Konusunda hatırlatmak istemediği yöntemleri, ben 
de hatırlamak ve hatırlatmak istemeyerek, bağımsız 
'bir özel hukuk tüzelkişiliğe sahip olduğunu söyle
diğim bu bankaya, para - kredi konularında yapmış I 
olduğu düzenlemelere bankaların riayet edip etme
diklerini -klasik ve mahdut kontrol imkânların öte
sinde -. ayrıca resen denetleme yetkisi getirilmiş bu
lunmaktadır. Hükümetimizce de desteklenen bu uy
gulama, öyle ümit edÜyoruz ki, para - kredi politika
sının yürütülmesinde etkinliği artıracak ve denetimin 
farklılaştırılması yerine çoklaştırıfaıası ve bankacılık 
sektöründeki gelişmelerin yakından izlenebiflmesine 
İmkân sağlayacaktır. 

Öte yandan, bu tasarıyla bankanın temel görev
lerindeki almacın ©konomlik gelişmeye yardım etmek 
olduğu açıklığa kavuşturulmuş ve yine bankanın pa
ra - kredi politikasını, yalnız kalkınma planları ve yıl
lık programların göz önünde bulundurulması suretiy
le değil, fakat daha geniş bir şekilde ekonominin ge
reklerine de uygun yürütmesi şartı getirilmiiş ve bütün 
bunların ötesinde, fiyat istikrarının sağlanması, para -
kredi politikasının yürütülmesinde bir amaç olarak 
vurgulanmıştır. , 

\Sayın miüetvekilleri, hepinizin malumları olduğu 
gibi, 1983 yılında 70 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname 'ile bankalardaki tasarruf mevduatlarını si
gorta etmek ve bankacılikta güven ve istikrarı sağ
lamak üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurul
muş ve bir kişiye ait azamî 3 milyon liralık tasarruf 
mevduatı di'gorfeaya tabi tutulmuştur. Ancak, bankala
rın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna katkılarına esas 
alınacak mevduat tutarının tayinini, yıl sonu bilanço
larında yer alan tasarruf mevduatı miktarına tabi 
tutan mevcut düzenleme, bankaların söz konusu prilm-
leri, fona, bir yılı aşkın b!ir süre sonunda yatırımla- I 
rını gerektirmektedir. I 

Diğer taraftan, ekonomik gelişmeler sonucu hızla I 
artan millî gelir ve potansiyeli, kanunlarda yer alan 
miktarları kısa zamanda maksaJtlarına hizmet edeme
yen değerler durumuna getirmektedir. Aynı duruim, | 
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mütemadiyen gelişen ekonomik tanımlar için de «öz 
konusu olmakta, bunlara ilişkin düzenlemeleri ekono
mik dinamiğe uyum sağlayacak bir kurulla bırakmak 
gereği hâsıl olmaktadır. 

Bu nedenle, Söz konusu mahzurları bertaraf et
mek amacıyla «Yıl sonu bilançolarındaki» ifadesi 
çıkarılmış fona tabi tasarruf mevduatının miktarını 
tespit etmek yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakimıştır. 

Diğer bir düzenleme ile de, 3182 sayılı Bankalar 
Kanununun 63 üncü maddesine bir fıkra ilave edil
miş ve denetleme kurulu bulunmayan bankalarda gö
revlendirilen denetim elemanlarının denetim usulle
rini bakanlığın tespit etmesi hususunda yetki veril
miştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine bu ta
sarı ile, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun 
görevleri genişletilmek suretiyle, Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı Fonunun kullanma alanlarından daha 
çok yararlanılması amaçlanmıştır. 2985 ve. 3238 sayılı 
kanunlar gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası nezdinde kurulan Kamu Ortaklığı,'Toplu Konut 
ve Savunma Sanayii Destekleme Fonlarının amaçları 
doğrultusunda kullanılmaları dışında kalan fon baki
yelerinin atıl olarak tutulmalarını önlemek amacıyla, 
bunların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dışında 
nemalandırılmaları imkânı sağlanmakta ve nemalan-
dırma ile ilgili usul ve esasları tespit etmeye Bakan
lar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumları ol
duğu üzere Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 
hükümetimizin programında, gerektiğinde kamu ikti
sadî teşebbüslerinin satılabilmesine imkân sağlanaca
ğı öngörülmüş ve 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile de, 
Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 
KİT'lerin satılması hususunda karar verebileceği hük
me bağlanmıştır. Ancak bu satışın gerçekleştirilmesi 
için, bunların anonim ortaklık haline dönüştürülmesi 
gerekmekte, mevcut hükümlerle de bu imkânsız bu
lunmaktadır. 

Yapılan bu düzenleme ile teşebbüs, müessese, bağlı 
ortaklık ve işletmelerden hangi birinin tamamının ve
ya bir bölümünün satılması, devredilmesi, kiraya ve
rilmesi, işletme hakkının verilmesi veya tasfiyesi için 
yapılacak işlemlerle ilgili olarak Kamu Ortaklığı Ku
ruluna her türlü düzenleme yetkisi verilmek suretiyle . 
işlerin çabuklaştırılması sağlanmakta, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi ise, önemleri itibariyle 
Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 
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Diğer taraftan, özelleştirilmesine karar verilen ku
ruluşlardan Başbakanlıkla ilgilendirilmemiş olanlar, 
mevzuatta öngörülen işlemlere gerek kalmaksızın, 
doğrudan ve otomatikman ilgili bulunduğu bakanlık
la ilişkisi kesilerek, Başbakanlığa bağlanmak suretiyle 
bürokratik engeller kaldırılmaktadır. 

Kamu payı bulunan iştiraklerdeki bu payların sa
tışı veya devredilmesi de aynı esaslar çerçevesinde yü
rütülecektir. 

Değerli arkadaşlarım, evvelki gece sabaha kadar 
şematik olarak çalıştığı halde, işin içinden çıkamayan 
ve burada arkadaşlarının ü simlerini karıştıran sayın 
üyenin» kendilerini burada müdafaa imkânı olmayan 
bürokratları tehdit etmesini, uykusuz geçirdiği gece
lerin sonucu olarak kabul edip affediyoruz. 

Hepinize derin saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Kaya Erdem. 
buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 
tasarısı hakkında parti grupları adına açıklamalarda 
bulunan arkadaşlarımız, özellikle üç konu üzerinde 
tenkit ve görüşlerini ortaya koymuşlardır. Tespit ede
bildiğim kadarıyla bunlardan ilki, sözkonusu tasarının 
aceleye getirildiği, süratle hazırlanarak gerekli incele
melerin yapılmasına imkân verilmediği konusudur. 
İkincisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununa getirilen değişikliklerle alakalıdır. Aynı şekil
de fonlara ve genel olarak da kamu iktisadî teşebbüs
lerinin özelleştirilmesi konusuna değinilmiştir, imkân
lar ölçüsünde bu konulardaki görüşlerimizi ortaya 
koymaya çalışacağım. 

Üzerinde görüştüğümüz sözkonusu tasarı, daha ev
velinden hükümet tarafından üzerinde çalışılan ve 9 
Mayıs 1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulan bir tasarıdır. Sayın muhalefet sözcüsünün 
söylediği gibi, yabancı bir firma, KİT'lerin özelleşti
rilmesi konusuyla alakalı 30.4.1986 tarihli bir rapor 
yazmıştır. Gaye/t taibiî kü- bu raporu maatteessüf oku-
yamadım - kendilerinin bu kadar önemli gördükleri 
raporu, arkadaşlarım da bu kadar önemli görselerdi, 
herhalde bana da intikal ettirirlerdi. Yalnız şunu be
lirtmek istiyorum : Hepiniz hatırlarsınız, çok daha ev-

.vel hükümet sözcüsü Sayın Mesut Yılmaz'ın Bakan
lar Kurulunun bu şekilde bir tasarı hazırlayıp paket 
olarak vereceği şeklindeki bir beyanı, gazetelerde; 
«Ekonomik bir paket hazırlanıyor» şeklinde yanlış 

olarak değerlendirildi ve biz bunu açıkladık, yani bu 
tasarı mart ayı sonu veya nisan ayı başından itiba
ren, bizlerin hükümet olarak hazırladığı bir tasarıdır 
Ve bahsettiği 30 Nisan tarihli raporla da hiçbir ilgisi 
bulunmamaktadır. Bunu belirtmek istiyorum. 

Diğer taraftan görüşülmekte olan sözkonusu tasa
rı, önce Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nunda görüşülüp incelenerek bazı değişiklikler yapıl
mış, daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna gönde
rilmiş, orada da tam bir gün devamlı müzakere edil
mek suretiyle, zaten uzun bir kanun olmayan bu ka
nun, huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda 
yapılan değişiklik, tamamen teknik bir konudur ve 
açık piyasa işlemleriyle alakalı olarak, Merkez Ban
kasının, diğer modern merkez bankalarının yaptığı 
işlemi aynen yapabilmesini sağlayacak hususları ih
tiva etmektedir. Sayın grup sözcülerinden bir kısmı, 
Merkez Bankası Kanununda bu konuda yapılan deği
şikliğin hakikaten yerinde olduğunu vurgulamışlar
dır. 

Şu konuyu belirtmek isterim: Bankaların, Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankasınca denetlenmesiyle, 
bankalar yeminli murakıpları tarafından denetlenme
leri ayrı şeylerdir. Bankalar Kanunu gereğince, bütün 
bankaların her yönüyle denetimini, bankalar yeminli 
murakıpları yapar; ancak Merkez Bankasının - her 
merkez bankasının olduğu gibi - görevi gereğince, ban
kalara tebliğ ve talimat gönderme yetkisi vardır. Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, gönderdiği bu 
tebliğ ve talimatlara bankaların uyup uymadıkları 
konularıyla mahdut olarak, denetleme yetkisi vardır. 
Bunun iki başlı denetimle bir ilgisi bulunmamaktadır. 
Bunlar mahdut, kendi göreviyle alakalı ve zorunlu bir 
denetimdir. Bu denetimi yapması da şarttır, kanaatin
deyiz ve bunun için getirilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — «Merkez Banka

sı» deyin Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Evet, 
Merkez Bankası... 

Merkez Bankasının uyguladığı para politikasının, 
kanaatimizce ekonominin gereklerine uygun olduğu
nu, söylendiği gibi aşırı olmadığını ve bu konuda 
ileri sürülen bütün fikirlere iştirak etmediğimizi vur
gulamak istiyorum. Nedenine gelince, gerek döviz 
politikaları yönünden, gerek kalkınma hızı yönün
den, gerekse ekonominin diğer göstergeleri ve fiyat 
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artışları yönünden hedeflediğimiz yüzde 25'e ulaşmak
ta olduğumuz için, bugün uygulamakta olduğumuz 
para politikasının başarılı olduğu, ekonominin gerek
lerine uyduğu kanaatini muhafaza ediyoruz. 

Diğer konu fonlardır. Bu konuda, maksadımızın 
çok dışında fikirler ortaya atıldı. Fonlarda yapılan 
değişiklikler o kadar değişik şekillerde ortaya konul
du ki, acaba hakikaten bu fikirler bu maddeden çıkı
yor mu, çıkmıyor mu diye merak ettim ve huzurunu
za gelmeden evvel maddeyi bir daha okudum. 

Maddede yapılan değişiklik nedir? Kamu Ortaklığı 
Fonuna, Konut Fonuna, Savunma Fonuna gelen pa
raların Merkez Bankasına yatırılması mecburiyeti var
dır ve bunu da biz getirdik. Gerçekte, para politikası 
ve Merkez Bankasının bunu bir araç olarak kullan
ması yönünden önemliydi. 

Şimdi, bu paraların Merkez Bankasında değerlen
dirilmesi yönünde Bakanlar Kuruluna verilen yetki
nin, politik amaçla kullanılabileceği endişesi ortaya 
atılıyor. Merkez Bankasında, bu para ne kadar du
racak? Konut Fonuna paralar geldikçe, muhtelif koo
peratiflere ve kişilere kredi olarak dağıtılıyor, yani ge
len para gidiyor. Belki 5 -10 milyar lira bir iki ay 
süreyle Merkez Bankasında kalabilir; işte bu paranın 
- Savunma Fonu parası da dahil - sıfır faizle, faizsiz 
olarak Merkez Bankasında kalması, o fondaki para
ların değerlenmesi bakımından mahzur teşkil ediyor.» 
İşte Bakanlar Kurulu, gerektiğinde Merkez Banka
sında bir ay veya 15 gün müddetle duracak olan bu 
parayı Ziraat Bankasına veya herhangi bir Hazine bo
nosuna ya da devlet tahviline bir veya iki ay müd
detle yatırmak suretiyle, onun yüzde 30 veya yüzde 
40 değerlenmesiyle o fonun daha fazla büyümesi ve 
kanununda gösterilen hizmetleri daha fazla yapabil
mesi düşünülmektedir. 

Şimdi, maksat bu iken; «Efendim, bunu politik 
amaçla kullanmak sözkonusu olur» demek mümkün 
değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü, Konut 
Fonunun 1 milyar lirasını değerlendirseniz bile, onu 
alıp başka yerde kullanamazsınız ki. Bunu yine, ka
nunun göstermiş olduğu yerlerde kullanacaksınız. Ya
ni, o değerlendirmiş olduğunuz 1 milyar liralık para, 
yine konut işinde ya ferdî kredi olarak veya koope
ratif kredisi olarak kullanılacak. Yani sizin o parayı 
alıp da başka bir tarafa vermeniz mümkün değildir. 
Onun için, tamamen faizsiz duran bir paranın ge
rektiğinde değerlenmesi maksadıyla getirilen bir hü
küm burada değişik şekillerde tefsir edildi ki, bunu 
anlamak da mümkün değildir. 
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Diğer bir konu, özelleştirme konusudur. 
Özelleştirmeye geçmeden önce şu konuyu da be

lirtmek istiyorum... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Özallaştırma oluyor. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI tSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Evet, 
sayın arkadaşımız öyle bir değerlendirme yaparak şu 
sonuca vardı ki - şimdi burada onu ortaya koymak 
istiyorum - kamu iktisadî teşebbüslerinin hisselerini 
satabilmek için (Eğer yanlış anlamadıysam) biz bu 
hisseleri Merkez Bankasına vereceğiz ve sanki Merkez 
Bankası Kanununda da bunun için bir tadil yaptık 
ve Merkez Bankası kanalıyla da bu hisseleri sataca
ğız. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sonra yerini bula
cak. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Evet 
öyle. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yok artık bir de ban
kalara verin sayın bakan; tabiî Merkez Bankasına 
vereceksiniz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Kastelli'ye verin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Şimdi, 
Merkez Bankası kanalıyla bu hisse senetleri satıla
cak, bu suretle de devlet bu paraları kullanacak. Şim
di, bizim getirdiğimiz Merkez Bankası Kanunu deği
şikliği ile ilgili tasarıda hisse senetlerini bu bahsetti-, 
ğlinliz tarzda yapabilme imkanı yoktur, bu kesinlikle 
mümkün değildir. Bunu, bu şekilde anlayarak bir de
ğerlendirme yapabilmek ve bu şekilde sonuçlandır
mak hakikaten çok büyük bir başarı! (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sizin maharetiniz 
yanında bizim lafımız olur mu; 10 uncu maddeyi 
açıp okuyun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Kamu 
•iktisadî teşebbüslerinin özeleşltürmesiine gelince : 

Kamu iktisadî teşebbüsleri için, Anavatan Partisi
nin Seçim Beyannamesinde ve hükümet programımız
da, kamu iktisadî teşebbüslerini ancak geri kalmış 
ve kalkınmada öncelikli bölgelerde kuracağımızı ve 
kısa zamanda da elden çıkarılacağını beyan ettik. Di
ğer taraftaki kamu iktisadî teşebbüslerini de, imkân
lar ölçüsünde özelleştireceğimizi seçim beyannamemiz
de ortaya koyduk; aynı konulara, bilahara seçimle 
iktidara geldikten sonra da, hükümet programında 
bir taahhüdümüz olarak yer verdik. 
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KİT'lerin özelleştirilmesi kolay bir iş değil. Ba
kınız, hükümet olarak ikibuçuk yıla yakın b'up zaman
dır çalışmalar yaparak, ancak belirli bir mesafe alabil
dik. Hatırlarım, 1985 yılında bir basın toplantısında 
Sayın Başbakanımıza sorulan sorularda «Ne zaman 
olacak?» denildiği zaman da, bu işin kolay olmadığını, 
belirli bir zamanı alacağını açık açık beyan ettiler. 
Hakikaten öyledir. Siz Türkiye'de kamu iktisadî te
şebbüslerini, sermaye piyasasının henüz belirli mesa
feler alamadığı, hisse senetlerinin alınıp satıldığı bir 
piyasanın ve genıiş bir pazarın bulunmadığı bir ülke
de KİT'lerin büyük miktarlardaki hisse senetlerinin 
piyasaya çıkarıldığı zaman satılabileceğini düşünmek 
çok güçtür. Bu bakımdan, bunlar zamanla olacak iştir. 
Hisselere bölünüp, zaman içerisinde piyasalarda bun
lar satılıp, bu suretle özelleştirme yapılacaktır. 

Ancak, biz KİT'ler için getirdiğimiz uygulamayla 
KİT'leri büyütmüyoruz, tevsileri dışında bunlara yeni 
yatırımlar için izin vermiyoruz. Yeni KİT de kur
madığımıza göre, bunların ekonomideki ağırlıkları her 
geçen yıl küçülüyor. Neden küçülüyor? Ekonomi yüz 
iken, KİT'lerin ekonomi içindeki ağırlık payı 25 lise, 
ekonomi büyüdükçe KİT'ler sabit kaldığından bir 10 
sene sonra kamu iktisadî teşebbüslerinin ekonomi 
içindeki ağırlıkları belki yüzde 5'e inecektir. Bir 
miktarının da özelleştirmek suretiyle satışını yaptığınız 
zaman, bunların Türkiye ekonomisine olan yükü ve 
ağırlıkları ortadan kalkmış olacaktır. 

Yoksa milyarlarca lira tutan KİT'leri piyasaya sat
mak üzere çıkardığınız zaman, satmanız mümkün de
ğildir. Çünkü, bunların usulü vardır, piyasasını ge
liştirmeniz lazımdır ve bunlar zamanla olacak iştir. 

Getirdiğimiz kanun nedir? Bu kanunun, sizlerin 
de belirttiğiniz gibi, kanun gücünde kararnameyle dü
zenlenmiş hükümleri vardır. Biz burada getirdiğimiz 
hükümlerle, yetkileri kurullara devretmedik, aksine 
kurullardan aldık Bakanlar Kuruluna verdik, örneğin 
bir kamu iktisadî teşebbüsünü özelleştirme yetkisi, 
bugün halihazırda şu kanun çıkmadığı takdirde, Eko
nomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuruluna aittir. 
Yani, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu 
toplanıp verdiği kararla, herhangi bir KİT'in özel
leştirme kararını alabilir. İşte biz burada getirdiğimiz 
değişiklikle, bu yetkiyi Ekonomik İşler Yüksek Koor
dinasyon Kurulundan aldık, işin önemi bakımından 
Bakanlar Kuruluna verdik. 

İkinci bir arkadaşımız şunu belirtti : «Efendim, 
kamu iktisadî teşebbüsleri özelliştirmek İçin Başba
kanlığa bağlanıyor. Başbakanlık bunu nasıl yapa

cak?» Bu konu, herhalde bir yanlış anlamadır. Bizim 
bildiğimiz kadarıyla - kanundaki hüküm - kamu ik
tisadî teşebbüslerinin her biri bir bakanlığa bağlıdır. 
Eğer Sanayi Bakanlığına bağlı Çimento Sanayiinin 
özelleştirilmesine dair bir karar alındığı takdirde, bu 
Sanayi Bakanlığından alınacak, ilgili bakanlık ola
rak Başbakanlığa bağlanacak; ama bunu yapacak 
olan yer, yine özelleştirmeyle görevli Kamu Ortaklığı 
Kurulu ise, orası yapacaktır. Yoksa, Başbakanlık 
alıp yapacak değildir bu özelleştirme işlemlerini. 

Tabiî ekonomi politika ile alakalı olarak, özellik
le bundan sonra görüşülecek kanunlarla alakalı bir
takım fikirler ortaya atıldı, bunlara değinmek istemi
yorum; yalnız, sabit kur politikasıyla ilgili olarak, 
arkadaşlarımızın «IMF'nin bir talimatı oldu» şek
lindeki sözlerine değinmek istiyorum. Böyle bir şey 
söz konusu değildir ve olamaz da. Hatırlarsanız biz 
bir senedir IMF ile herhangi bir surette Stand By 
Anlaşması yapmıyoruz... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sizden o da ümidini 
kesti. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Yapma-
dığımız için, böyle «Sabit kur'a geçin» şekliyle bir 
talimatın bu bir sene içinde olması... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Artık Türkiye'de de-
,ğil, Bonn'da toplanıyorlar. 14 Mart serbest kur poli
tikası nasıl oluyor? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 1981 yı
lında sabit kurdan vazgeçilmiştir ve bugüne kadar 
da sabit kurda değişiklik yapılmadığına göre, herhal
de böyle bir talimat gelmiş ise, o dönemin hükümet
lerinin hiçbiri buna uymamışlardır; ama böyle bir 
talimatın geldiğini bilmiyorum ve tahmin etmiyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bu modele uygulana
cak reçeteyi size de hatırlattılar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Kamu 
iktisadî teşebbüslerinin halka intikali konusu bir po
litikadır. Anavatan İktidarı, kamu iktisadî teşebbüs
lerini halka devretme kararındadır. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Bu «va
tandaş» 50 milyonda kaç kişi Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bunun 
zamanlaması beş sene de olabilir on sene de; fakat 
her halükârda, biz vatandaşa KİT'leri kısım kısım sa
tacağız, devredeceğiz, göreceksiniz. 
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Bu politikanın aksini düfünmek gayet normaldir. 
Bir başka parti ortaya çıkar, «Türkiye'deki özel sek
törü devletleştireceğim» diyebilir; bir görüştür, buna 
da hürmet etmek lazımdır. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Ancak, bunun şartı; iktidar olmaktır. Parti prog
ramında vatandaşa «Ben iktidara geldiğim zaman şu
nu şunu yapacağım, ekonomide devletin ağırlığını da
ha da fazlalaştıracağım, şu şu sanayileri devletleşti
receğim» der; bu fikirlerini vatandaşa beyan eder. 
Vatandaş da isterse onları iktidara getirir ve o parti 
iktidar olduğu zaman, söylediklerini yapar. Muhale
fet olarak da, yapılanların doğru olmadığı her zaman 
için iddia edilebilir; ama hiçbir zaman, bu görüşün 
karşısına çıkıp «Efendim siz yanlış yapıyorsunuz, 
doğru değildir» demek olmaz. Bizim görüşümüz bu
dur ve sizinkinden ayrı bir görüştür; biz bunu iddia 
ederek iktidar olduk ve bu iktidarın gereği olarak da 
bunları yapacağız... 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — Siz sa
dece bunu mu vaat ettiniz, «Enflasyonu düşürece
ğiz» demediniz mi Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bundan 
dolayı da, bu işi yapacak olan, bu işe iştirak eden 
devlet memurlarını dahi suçlama gibi bir iddianın 
doğru olmadığı kanaatimi de belirtmek isterim. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen arkadaşımız var 
mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, komisyon olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu kanun tasarısı
nın Genel Kurulumuzda görüşülmesi sırasında söz 
alan muhalefet kanadına mensup arkadaşlarımız, bu 
tasarının komisyonda layıkı veçhile görüşülmediğini, 
tasarıların daha önceden dağıtılmadığını iddia etmiş
lerdir. Aslında, yasa tasarısı, bütün arkadaşlarımızın 
dolaplarına atılmış ve gününden önce tetkik etme fır
satı verilmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ne zaman Sayın 
Başkan? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILİ FAHRETTİN KURT (Devamla) — Komis
yon toplantısından üç gün önce. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — ANAP'lılara er
ken dağıtmışsınız. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLt FAHRETTİN KURT (Devamla) — Ayrı
ca, bazı arkadaşlarımız, komisyonumuzun baskı al
tında bulunduğunu, hükümetin denetimi altında ha
reket ettiğini devamlı vurgulamışlardır. Oysa, komis
yon üyesi arkadaşlarımız, bilhassa muhalefet kana
dına mensup olanlar şunu çok iyi biliyorlar ki, ko
misyonumuz, yasa tasarılarının tartışmasında fevka
lade tavizkâr davranmış, hatta çoğu zaman, konu dı
şında bile görüş bildirecek kadar kendilerine zaman 
ayrılmıştır. 

Bunları arz ettikten sonra, özelleştirme hedefimi
zin nereden başladığını ve memleketimize neler ge
tireceğini, komisyonumuzun bu yasa tasarısını neden 
benimsediğini kısaca vurgulamak istiyorum. 

Hepinizin malumu olduğu veçhile, siyasî partiler, 
kurulduklarında, vatandaşlarımıza birtakım mesajlar 
vermek istemektedirler. Seçtikleri amblem ve slogan
larla bu mesajları vatandaşlarımıza iletmek isterler. 
Bazıları, seçtikleri amblemle, topluma horozlanma
nın, tepeden bakmanın mesajını verirler ve neticesini 
de milletten çok iyi alırlar. 

Bazıları, geçmiş bir partinin mirasına konmak için, 
ya çarklarını ona benzetir veyahutta harflerini ona 
benzetir; (C) harfini kaldırır, (C) harfinin Fransızca 
okunuşu olan (S) harfini koyarak o mirastan istifade 
etmek isterler. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Anlamışsın, aferin. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bravo Fahrettin, 

en sonunda anlamışsın, helal olsun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Öyle 
bir mirasa konmak isterler ki, bu miras kendilerini 
gün geçtikçe ve savundukça batırmak üzere olduğu
nun da bilincinde olmazlar. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Doğru Yol geli
yor, Doğru Yol; ANAP batıyor Fahrettin. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Bazı
ları da kendilerine gölge adamları, birtakım değişik 
amblemleri seçerler ve onlar da milletten gerektiği 
kadar destek alırlar. 
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Muhterem arkadaşlar, bütün bunların yanında I 
Anavatan Partisi ne yapmıştır?.. I 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Anavatan Partisi I 
öldü, öldü... I 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN- I 
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Devamla) — Ana- I 
vatan Partisi daha kuruluş safhasında (20 Mayıs 1983' I 
te) kendisine, Tüık milletinin kalkınmasının asıl anah- I 
tan olan amblemi seçmiştir. Kalkınmanın birinci şar- I 
ti olan birlik ve beraberliğin simgesi olan «Anava- I 
tan» ismini kendisine isim olarak almıştır. I 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Anavatan sizin te- I 
kelinizde mi? I 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Devamla) — Ayrı
ca, kalkınmak için çalışmanın ne denli önemli oldu- I 
ğunu vurgulamak için «arı» yi amblemine alıp koy- I 
muştur. «Arı» çalışkanlığın, dürüstlüğün sembolüdür. I 

YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Sayın Başkan, I 
bunların konuyla bir ilişkisi var mı? I 

BAŞKAN — Gelecek efendim, oraya gelecek. I 
(SHP sıralarından alkışlar) I 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Devamla) — Altın
daki Türkiye haritası ve üzerindeki petek işaretleri de I 
bolluğun, bereketin ve memleketin her tarafının ma- I 
mur ve müreffeh hale getirilmesinin simgesidir. (SHP I 
sıralarından gürültüler) I 

işte Anavatan Partisi, ta kuruluşunda (20 Mayıs I 
1983 tarihinde) memleketimizin kalkınması için ge- \ 
rekli olan ana şartları ve mesajları vermiş; ondan I 
sonraki seçim propagandaları ve televizyon konuş- I 
malarında, vatandaşımızın huzurunda, bunları özel- I 
leştireceğini beyan etmiştir. j 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Başkan, hatibe I 
konuyla ilgili konuşma yaptırın. I 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILt FAHRETTİN KURT (Devamla) — Bir 
muhalefet partisi lideri de «sattırmayız» diye cesaret I 
belirtisi göstererek, vatandaşlardan oy alma teveccü- I 
hünde bulunmuştur. I 

YILMAZ DEMİR '(Bilecik) — Bunların konuyla I 
ne ilgisü var Sayın Başkan. I 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞİKANVE-
Kİ1LI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Daha ön- I 
ce bu kürsüden hitap eden sayın arkadaşımız, «Bu I 
tasarıda bir fizibilite ölçüsünün olmadığını, meım- I 
lekete bir şey getirmeyeceğüni ve birtakım kesimlere I 
ımenfaat temin etmesinin ötesinde lıiçibir yarar sağ- I 
lamayacağından» söz ettiler. | 
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Muhterem arkadaşlar, Anavatan Partisinin savıın-
nuş olduğu liberal ekonomi, yani yarış ekonomisi. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ara
ya girer misiniz?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 'BAŞKANVE-
ICİ.LÎ FAHRETTİN KURT (Devamla) — Aslında, 
bütün bu özelleştirme tedbirlerini daha işin başında 
vaat etmiş ve yüce milletimizden 'bu vesileyle oy alt
mıştır. 

MEHMET ÜNBR (Kayseri) — Biz bu iddiaları 
çok dinledik, başka şeyler söyle. 

YILMAZ DEMtR ı(Bil'ecik) — Şimdi ç&ın; hod
ri meydan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
ICİLİ FAHRETTİN KURT (Devamla) — Fizibilite 
meselesine gelince : 

BizLrn anlayışımıza göre, özel teşebbüs bu mli'lle-
tin parasının 'hamalıdır. Elindeki servet, elindeki mail 
mülk milletin malıdır ve 'bunları milletin menfaatleri 
doğrultusunda kullanmak ve yönetimek mecburiyetin
dedir; asıl menfaati de'buradadır... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sen bana öyle bir ser
vet göslüersene. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİJLİ RAHRETTİN KURT (Devamla) — Para, özel 
teşebbüs içün amaç dieğül, araçtır; amaç, hizmettir. Bi
zim tarifimizde ki özel teşe'blbüs budur. Yani bütün 
mal yine ımilUetindir. Asıl olan, servetin Türkiye Cum
huriyetinin millî hudutlarının içerisinde kMiması ve 
millî hudutlarımızın dışına kaçmamasıdır. 

Ne yazık ki, da)ha önce övgüyle bahsettikleri dö
nemlerde, Türkiye Cumhuriyetinin binlerce ve mil
yarlarca doları yurt dışına kaçmış, ulusumuz da bu 
yüzden fakirleşmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu fiizübil denilen projenin 
ufacılk 'bir kısmını dizlere sunmak istiyorum :',SÖz ge-
Hmi, devletin elinde bulunan herhangi bir KİT'i ve
ya Trabzon'daki bir süt fabrikasını örnek alalım. Bu
gün, Trabzon'da günlük 20 ton kapasiteli bir süt fab
rikası, maalesef ikibuçdk ton kapasite ile çalışmakta
dır ve 1985 yılında 83 milyon lira zarar «itmiştir. 

H. BARIŞ CAN (Ginop) — Sayenizde hayvanlar 
süt vermiyor. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — İnekler süt vermi
yor. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Lütfen 
dinleyiniz; biz sizi dinledik. . 
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Şimdi diyelim ki, 1986 •rayiçlerine göre 'bu fab
rikanın değeri 1 milyar Iradır ve biz 'bu fabrikayı sa
tışa çıkardığımızda 1 milyar liraya müşteri bulama
dığımızı düşünelim, 500 m'Uyon liraya satmaya kal
kalım; fakat yine müşt'çri bulamadığımızı varsaya
lım, fi'yaitını 100 milyon liraya düşürelim; yine müşte
ri bulamadığımızı varsayalım ve bedava olarak 'bir 
vatandaşımıza bunu verelim. Bu tesisi bedava verme
mize rağmen, eğer ikibuçuk ton/gün kapasite 20 ton/ 
gün kapasiteye çıkarsa, o yöredeki hayvancılığın nasıl 
gelişeceğini, 'hayvancılıkla iştigal eden ve süt satan va
tandaşlarımızın ne kadar nemalanacağını, bunun öte
sinde - 83 milyon liralık zararı bir tarafa bırakarak -
yaptığı kârdan ne denli vergi vereceğini hepinizin 
takdirlerine sunarım. Yani, parayla satmayı bir tara
fa bırakalım, bedavaya verdiğimiz zaman bile bu 
mütfettn kârlı olduğu ve asMan, rantlı çalışmanın 
kimin tarafından yapılıp yapılmadığının önemli ol-
ma'dığını, tesisin rantlı çalışmasının önemli olduğunu 
vurgulamak istiyorum. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Dostlaca peşkeş mi 
çekelim?. 

MEHMET ABDURREZAK CEYfLAN (Siirt) — 
Üste para da veriyor musunuz?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLt FAHRETTİN KURT '(Devamla) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bu söylediklerimi iyi 
dinlemez, her zaman olduğu gibi, burada meselelere 
'devamlı olarak dar bir anahtar deliğinden bakmaya 
kalkarsanız, hiçbir zaman Anavatan Partisi ve onun 
liberal ekonomi felsefesi ile mücadele edemeyeceği-
nizi, günden güne eriyeceğinizi ve bu felsefenin, sizi, 
gelecek seçimlerde de milletin oylarıyla bu sandalyeler
de bile oturamayacak hale getireceğüni vurgular, he
pimize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar.) 

H. BARİŞ CAN (Sinop) — Nereniz liberal?. Te
kelcisiniz, tekelci. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen arkadaşlarıımız 
lütfen işaret buyursunlar. 

'Soru sormak isteyen arkadaşlarımız; sırasıyla Sa
yın Tülay öney, Sayın Ayhan Fırat, Sayın Yusuf 
Kazancıoğlu, Sayın Türkân Arıkan, Sayın Osman 
Bahadır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Hayır, ben 
soru sormayacağım Sayın Başkan; sayın hatip ko
nuşmasında arının yanı sııra horozdan da bahsetti, 
müsaade ederseniz cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim genelde bir konuşma yap
mıştır, herhangi bir partiyi, herhangi bir kimseyi kas 
tetmemıiştir. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Andan, ho
rozdan, horozlandığımızdan bahsetti de onun için 
efendim. ' 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın 'Başkanım, 
arının üzerine horozlanmış arkadaş. 

BAŞKAN — Efendim zatı âlinizi ve grubunuzu 
litham eden bir söze 'bendeniz 'rastlamadım. Bu iti
barla bir sataşma yoktur, buyurun. 

Soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini 
tekrar okuyorum : Sayın Tülay Öney, Sayın Ayhan 
Fırat, Sayın Kazancıoğlu, Sayın Arıkan. 

Soru sorma kaytı işlemi tamamlanmıştır. 
Buyursunlar Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY. (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

ben el kaldırırken iki amacım vardı; birincisi, sayın 
hükümete sual yönetanek istiyordum; ikincisi de, sa
yın komisyon sözcüsünün yaptığı konuşmada bir yan
lışlık olduğunu belirtmek istiyordum. 

Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Bütçe Komisyo
nu grubunun koordinatörü olarak o konuşmalara 
açıklık getirmek istiyorum. İzin verecek misiniz efen
dim? 

BAŞKAN — Hay hay buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY {İstanbul) — Kürsüye gelebilir 
miyim efendim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim. (SHP sıralarından 
alkışjlaır) 

Çünkü kişisel konuşmalar daha sona ermemiştir. 
O itibarla bir arkadaşımıza daha kişisel olarak söz 
verebiliniz. (SHP sıralarından «Bravo Sayın Başkan» 
sesleri) 

Buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY (tstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Plan ye Bütçe Komisyonunun söz
cüsü Sayın Kurt'un burada ifade ettikleri hususlar
da büyük bir hata vardır; önce onu belirtmek isti
yorum. 

Dediler ki, «Bu Kanun, komisyonumuzda fevka
lade hassasiyetle incelenmiştir, bütün 'arkadaşlarımıza 
vaktinden çok daha önce ulaştırılmıştır ve komisyon 
müzakerelerinin en ayrıntılı ve en iyi şekilde yapıl
masına dikkat '-edilmiştir, gayret edilmiştir» 

Tarihleriyle ve saatleriyle durumu size ifade et
mek istiyorum : 

Geçtiğimiz çarşamba günü, yanj ayın 14'ünd)e 
bu tasarı Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Koımisyonun-
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da görüşülmüş, aynı gün öğleden sonra görüşmeler 
'bitmiş, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji 'Komisyonunun 
raporu çarşamba gecesi sonuçlanmış ve herhalde faiz 
Meelisd terk ettikten sonra dolaplarımıza atılmıştır. 

Perşemfae günü öğleye doğru buraya geldiğimiz 
zaman, dolabımı açtığımda, kanun tasarısını ve üze
rinde faiır davetiye gördüm. Ertesi günü, yani cuma 
günü ısaat 10.00'da Plan ve Bütçe Komisyonunda bu 
Kanunun öle alınacağı ifade edilmekte ddıi davetiyede. 
Bu Kanon, 'bir defa içtüzük gereği 48 saat önce ko
misyon üyelerimin elline geçmesi gerekirken 24 saat 
önce geçmiştir; bu, açıkça (ifade edeceğim bir hu
sustur. 

Dalha ötesi, o gün, yahi ifade edilen cuma ıgü-
nünde partimıizin son derece önemli fair toplantısı 
vardı. Herkesin 'bildiği gibi IPlan ve Bütçe Komis
yonunun cuma günleri toplanması mutat değildir, 
Meçisin de toplanması mutat değildir; teberimiz ol
maksızın faöyle bir toplantı yapılmıştır. 

Kanunun önemi ortadadır, kanunun kapsamı da 
ortadadır. Merkez Bankası Kanunundan, Bankalar 
Kanununa kadar, kamu iktisadî teşebbüslerine kadar 
fevkalade önemli ve kapsamlı fair alanı kavrayan fair 
kanundur. 24 saat İçinde bunun incelenmesinin ve 
komisyonda bu konuda fair tartışma açılmasının 
mümkün olamayacağı, üstelik bizim o komisyona 
katılmamızın hiçbir şekilde mümkün olmadığı da 
tarafımdan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanına 
nezaketle, ama hassasiyetle ıbildirilmıiş'tir. 

Kendilerinin bana söyledikleri açıkça şudur: «Çok 
sıkıştırıldım; programımız fevkalade sıkışmıştır. Ta
tile kadar Meclisten geçmesi istenen kanunlar vardır. 
Onun için bağışlayınız, komisyonu toplamak zorun
dayım. Katılmazsamz siz bilirsiniz.» 

Bir defa bu durumu açıkça ortaya koyalım. Bu 
nedenle partimiz, o günkü Plan ve Bütçe Komisyonu 
toplantılarına katılamamıştır; bizim dışımızdaki mu
halefete mensup arkadaşlarımız da kendilerine özgü 
nedenlerle katılamamışlardır. Dolayısıyla kanun, yal
nızca Anavatan Partisi Grubuna mensup arkadaşla
rımızın oylarıyla Plan ve Bütçe Komisyonundan geç
miş ve böylece Genel Kurula gelmiştir. 

Bu hususu bu şekilde belirttikten sonra, Sayın Baş
bakan Yardımcımızın yaptıkları açıklamalardaki iki 
meseleyi dile getirmek istiyorum. «Kamu iktisadî te
şebbüslerini halka satacağımızı seçim beyannamemiz
de belirttik, hükümet programımızda belirttik; gayet 
tutarlı ve doğru bir iş yapıyoruz» dediler. Bu bir gö
rüş meselesidir; bir başka parti de «Ben özel teşeb

büsü de devletleştireceğim» diyebilir ve iktidara gelir
se bunu da yapabilir. O halde «Böyle tercihler tar
tışılmaz» demeye getirdiler. Meselelere bu açıdan yak
laşırsak, o zaman biz burada hiçbir şey konuşmaya
lım. Anavatan Partisi iktidardadır; belirtmiş olduğu 
ilkeler doğrultusunda kanunları yapar getirir; tercih
leridir saygı duyarız, susarız biter. Eğer anlayış bu ise, 
o zaman biz burada hiç bulunmayalım. 

Sayın arkadaşlarım, biz burada tercihleri tartışmı
yoruz. Bazı gerçekler vardır, onları dile getirdiğimiz 
zaman açık cevap istiyoruz. Şöyle ki: Bu ülkede plan
lı ekonomi 1961 yılında başlamıştır. O günden bugü
ne Türkiye'de beş tane beş yıllık plan yapılmıştır ve 
uygulanmıştır. Beş tane beş yıllık planın hepsinde, 
Türkiye'de hedeflenen kalkınmayı sağlamak için ya
pılması gerekli toplam yatırımların, mutlaka yüzde 
50'den fazlasının kamu sektörü tarafından yapılması 
öngörülmüştür. Sayın Başbakanımız Özal'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında bulunduğu tarih
lerde yapılan ikinci Beş Yıllık Planda da bu böyle
dir. Yüzde 50'nin üzerindeki yatırımların kamu sek
törü tarafından yapılması öngörülmüştür. 

Onu da bırakalım, bu Hükümetin iki sene önce 
bu Meclisten geçirdiği Beşinci Beş Yıllık Planda, bu 
kadar özel sektöre önem veren, bu kadar ekonomiyi 
özelleştirmek isteyen, ekonomik faaliyetlerden devle
tin elini tamamiyle çekmeyi amaçlayan bir hüküme
tin, hazırladığı beş yıllık planda - yine bırakınız yüz
de 50'yi - Beşinci Beş Yıllık Plan Döneminde yapıla
cak toplam yatırımların yüzde 60'ını kamu sektörü
nün yapacağı, yüzde 40'ını özel sektörün yapacağı 
öngörülmüştür. Neden? Her halde kamu sektörünü 
çok sevdiklerinden değil, özel sektörün yatırım yapma-
sındaki güçlüklerden ve bu yatırımları yapamayaca
ğından, yani Türkiye'yi üretken yatırımlarla kalkın
ma hamlesine götürmekte özel sektörün eksik kala-
cağındandır. Altyapı yatırımı olsun, üretken yatırım 
olsun, yapılacak toplam yatırımın yüzde 60'mın kamu 
sektörü tarafından yapılması Özal Hükümeti tarafın
dan Beşinci Beş Yıllık Planda öngörülmüştür. 

Şimdi soruyorum: Bu kamu yatırımlarını, kimin 
eliyle yaptıracaksınız? Kamu sektörü tarafından ya
pılması zorunlu olan projeleri, kime yaptırtacaksınız? 
Kamu iktisadı teşebbüslerini özelleştirip, devletin elin
den çıkarttıktan sonra, kendi hedeflediğiniz bu kamu 
yatırımlarını kime yaptırtacaksınız? 

O nedenle diyorum ki, biz burada tercihleri tar
tışmıyoruz, realiteyi tartışmak istiyoruz; ama, reali-
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teye lütfen realiteyle cevap verilsin, açık cevap veril
sin. 

İkinci husus, Sayın Başbakan Yardımcısı yaptık
ları açıklamalarda dediler ki, «Ekonomi büyüyor; ka
mu iktisadî teşebbüslerini sabit tutuyoruz; ekonomi
nin tümü içinde bugün yüzde 25 pay ağırlığı varsa, 
ekonomi büyüdükçe bu pay sabit kalacak, dolayısıy
la ileride yüzde 5'e düşecektir ve böylece de KİT'ler 
bütçeye ve ekonomiye yük olmaktan çıkacak.» 

Hangi yük efendim? Kamu iktisadî teşebbüsleri
ni ilamaşallah her gün yaptırdığınız zamlarla çok gü
zel kârlı hallere getirdiniz. Bu zamlar, bizlerin kese
sinden, bu zamlar vatandaşın kesesinden çıktı. Tam 
şimdi kâr eder hale geldiler, hatta tam şimdi bütçe
ye katkı sağlar hale geldiler, tam ekonomiye net katkı 
sağlar hale geldiler ve neyle? Benim, sizin, vatandaşı
mızın cebinden çıkan paralarla, zamlarla. Şimdi bunu 
belli birtakım insanların faydalanmasına açıyorsunuz. 
Müsaade edin önce biz faydalanalım, ekonomi fayda
lansın, bütçe faydalansın. Hangi yükten bahsediyor
sunuz? Kârlı hale bizlerin gücüyle, vatandaşın katkı
larıyla getirildikten sonra belli bazı imkâna sahip çev
relerin eline bunları hediye etmenin anlamı yoktur. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Vatandaş biraz daha 
kan kaybetsin diye. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Bizim söylemek is
tediklerimiz bunlardır. Meseleyi ideolojik tutmuyoruz. 
Sizin tercihlerinizi tartışmıyoruz. Tercihinizi yaptı
nız; «özelleştiririz» dediniz, vesaire dediniz; ama lüt
fen bunlara açık, matematiksel, ekonomik ve net ce
vaplar veriniz. Arzu ettiğimiz budur. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 

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

BAŞKAN — Ne sebeple söz istiyorsunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Efendim komisyo
na sataşma vardır. 

BAŞKAN — Efendim şimdi Sayın İlhan Aşkın'-
da söz istemişlerdir. Bu konuyu ilhan Aşkın'ın ko
nuşmasından sonra zatı âlinize içtüzüğün 70 inci 
maddesine göre sorayım ve ona göre de işlem yapa
yım. 

Buyurun Sayın Aşkın. 
Sayın Aşkın, sadece tasarının tümü üzerinde ve 

esasıyla ilgili konuşma yapmanızı istirham ediyo
rum. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmek
te olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 sayılı Kanun
larda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu iktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere 
yüksek huzurlarınızdayım. 

Tasarının tümü üzerinde gerek gruplar adına ya
pılan konuşmalar, gerekse hükümetimiz adına Sa
yın Başbakan Yardımcımızın görüşlerini arz etmesin
den sonra ben de bazı fikirlerimi ortaya koymak is
tiyorum. 

Anavatan, ikibuçuk yıl kadar önce iktidar olarak 
Türkiye'nin kaderine hükmetmeye başlamıştır ve gö
rülen odur ki, Anavatan iktidarı ve onun hükümeti, 
bu ikibuçuk yıl içerisinde bir hayli mesafe almış ve 
Türkiye'yi dünyanın dikkatlerini çeker duruma getir
miştir. Bunu, muhalefetteki sayın milletvekillerimiz 
de kabul etmektedirler, dünya da kabul etmektedir. 
Biz Anavatan milletvekilleri bu görüşlerimizi söyle
diğimiz vakit, hükümetin yanındasınız, şartlandırıl-
mışsınız ifadeleri sadece havada kalmaktadır. Ger
çekleri lütfen görünüz. Dünkü bir gazetede gördük, 
ingiltere'deki bir dergi Sayın özal'ın başkanlığında
ki hükümetin en azından on yıl daha iktidarda kal
ması gereğini vurgulamıştır. Şu halde Türkiye'de bir 
şeyler olmaktadır, Türkiye'de ekonomik gelişme ol
maktadır. Türkiye, ileri ve modern ülkeler arasındaki 
haklı yerini almaya çalışmaktadır. Bir şey daha söy-

,lemek istiyorum; muhalefetteki sayın partilerin duru
mu da bunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tasarının amacı, sıkışıklık
ta olan ekonomide birtakım sıkıntılara neden olan 
olayları, ekonominin tabiî kuralları içerisinde işler ha
le getirmekten ibarettir. Zaten Anavatan Partisi de 
hem seçim beyannamesinde, hem de iktidar olduğunda 
hükümet programında söylediklerini yapmaya çalış
maktadır. Bu tasarı da bu uygulamaların ayrı bir 
örneğini ortaya koymaktadır. 

Hükümet programının birkaç cümlesini okumak 
istiyorum : 

«Türk Milletini, Türk vatanını ve Türk insanım 
sevmeden, benimsemeden, Türk Devletinin iyi idare 
edilebileceğine inanmıyoruz. Atatürk'ün milliyetçilik 
konusundaki görüşlerine bağlı Türk milliyetçiliği an
layışımız, icraatımızın temel düşüncesini teşkil ede
cektir. Ekonominin, kendi tabiî kanunları içinde ge-
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lİşmesini sağlamak üzere, ülke menfaatleri doğrultu
sunda müdahale ve tahditlerin asgarîye indirilerek, 
rekabet şartlarının hâkim kılındığı serbest pazar eko
nomisinin uygulanması, ekonomik sistem tercihimiz-
dir. Büyük halk kitlelerine yeterli, kaliteli ve ucuz 
mal ve hizmet sunulmasının en iyi şekilde bu sistem 
içerisinde mümkün olabileceğine inanıyoruz.» 

işte, ikibuçuk yıldan beri yapılagelenler hep bu 
fikirlerin doğrultusunda olmuştur. Komisyonlarda gö
rüşülmekte olan kanun tasarı ve teklifleri bunu orta
ya koymaktadır. Şu sırada görüşmekte olduğumuz bu 
kanun tasarısı da böylesine bir düşünceyi ortaya ko
yan gerçek bir örnektir. 

Ne yapılmaktadır? Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının, özellikle para-krediye dönük önemli gö
revleri bulunmaktadır. Bu görevleri en iyi şekilde uy
gulayabilmek, liberal ekonominin gerektirdiği piyasa 
şartlarına uymak ve milletlerarası merkez bankacılı
ğını Türkiye'de de uygulayabilmek için, yeni düzenle
melere ihtiyaç olmuştur. 

Bunlar hakkında, hem grup adına yapılan konuş
malarda hem de hükümetimiz adına yapılan konuş
ma esnasında Sayın Başbakan Yardımcımız açık. bil
giler verdiler; ama muhalefetçe, her zaman olduğu gi
bi, bir taktik olarak, «Borçlar hakkında kimsenin bil
gisi yok, hükümet de borçların ne olduğunu bilmi
yor» diye havada kalan sözler, bu kürsüden maale
sef ifade edilmektedir. 

Her şeyin hesabı kitabı yapılmaktadır, her şey hak
kında bilgi verilmektedir. Türkiye'nin iç ve dış borçları 
hakkında, 'bundan önce müteaddit defalar, yine Sa
yın Erdem tarafından 'bu kürsüde açıklamalar ya
pılamıştır. Türkiye, dış ödemeler dengesini en iyıi du
ruma getirebilmeyi başarmıştır, ihraç atını her türlü 
devazantaja rağmen lartırıabilmlıştir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Naylon 'ihracat. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Enflasyonu aşağı
ya çekmeye 'başlamıştır. Böylesine gerçek ekonomıik 
göstergeler ortada dururken, kalkıp hâlâ «Borçlar 
hakkında 'bilgimiz yok, hükümet bilgi vermekten ka
çınıyor» diye havada kalan sözlerin ifadesi, bence 
ham hayaldir. 

KÂZIM İPEK (Amasya) - - Bu sözler vatandaşı 
tatmin etmiyor. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Cevapiandinn; 
ıborç miktarını siz söyleyin o zaman. 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Efendiım, -bunlar 

söylendi; zabıtları incelerseniz, borçlar hakkında ne

ferin söylendiğini çok ıraıhat öğrenebilıif siniz; ama, 
lütfen biraz araştırma' zahmetine katlanın, Türkiye' 
nin nereden nereye geldiğini iyi inceleyin. Türkiye 
son iki yıl içerisinde, borcunu en rahat ödeyebilen 
ülke durumuna gelmiştir ve dünya da bunu takdir 
edebilmektedir; ama, muhalif tarafınızdan dolayı siz
ler bu olayı kabullenemiyorsunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Millet nefes alamı
yor. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ve 198S 'seçim
lerinde belki iktidar oluruz düşüncesiyle, hayaliyle 
yine bir şeyler söylemeye çalışıyorsunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Böyle süslü cümle
lerle milletin karnı doymuyor. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) —• Ama, şöyle gezip, 
memleketti bir görseniz; Toplu Konut Fonunun ne
ler başardığını 'bir görseniz, şehirlerdeki ıhmaların 
sayısının artmaya başladığını görseniz, devlet altyapı 
yatırımlarının hızlandığını görseniz, barajların, yol
ların hızla Türk Milletine hizmet veriır hale geldi
ğini görseniz, bu dar çerçeve İçeris indeki düşünce
lerden mutlaka uzaklaşacak ve gerçeği görerek, Se-
zaır'ın hakknı Sezar'a vereceksiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sezar'm 'hakkını Se-
zar'a vereceğiz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Biz bu inançtayız. 

Anavatan İktidarı ve onun hükümeti, Türkiye'yi 
önümüzdeki 1988 seçimlerinde daha parlak ufuk
lara getirmiş olacaktır ve beş muhalefet partisi bir-
leşse yine bir Anavatan Partisi yapamayacaktır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 1988 
seçimleri bunu da tescil edecektir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Onun itin transfer 
yapıyorsunuz, eğer korkunuz yoksa, niçin transfere 
gerek duyuyorsunuz? 

BAŞKAN —• 'Sayın Aşkın, toparlayınız efendim, 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Biz inanmaktayız 

ki, ekonomi, kendi tabiî kuralları içerisinde işleyerek 
düzlüğe çıkacaktır. Bunun zorlamalarla, tekere taş 
koymakla önlenmesi mümkün değildir. 

KİT'lerin ne durumda olduğu ve bugün ne hale 
geldiği açıkça ortadadır. Deniyor ki, «sadece zamlar 
yapıldı, zamlarla bugün onlar iyileştirildi.» 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Vatandaşa açımladık
tan sonra her şeyi yaparsınız. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Gereken zamlar 
yapılımıştıır, bundan kaçınılrnamışitır, koıkıılmamıştıır; 
cesaretle bu işler yapıllagdmişt'ir' ve KİT'ler bugün 
hayırlı müesseseler haline getirilmiışıtir. Düne kadar 
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helkesin d-tbifak ettiği bir 'konu vardı ve «KİT'ler 
devletin ve milletin sırtında 'birer (kamburdur» deni
yordu; ama bugün gelin 'görün, güzel işleyen mües
seseler, (kârlı işleyen müesseseler haline gelince de, 
«Efendim, işiniz sadece zam yapmak oldu» diyorsu
nuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Niye satıyorsunuz 
öyle ise? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ekonominin ge
reği neyse onlar yapılmıştır. Ekonominin (gereği bu
gün özelleştirmeyi gerektiriyorsa o da yapılacaktır, 
özelleştirilmelerine de imkân verilecektir. Kanunda 
'bu düzenleme de yapılmıştır. 

IÖMİER KUŞHAN (Kars) — Mademki kârk hale 
geldi, niye satıyorsunuz o halde? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — KİT'lerin satışına 
Bakanlar Kurulu karar vermekte, bağlı kurumlara 
ise Kamu Ortaklığı Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — O. halde Meclisin 
•görevini bir anlat? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Böylesine güzel 
düzenlemeler memleketimizin hayrına olmaktadır; 
biz buna inanmaktayız. Ben de liberal ekonomik dü
şünceye sahip 'bir kişi olarak bu kanundan yana ol
duğumu 'bir kere daha ifade ediyor, yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başkan, İçtüzüğün 70 inci 
maddesine göre açıklama talep etmektesiniz; hangi 
konuda açıklama talep ediyorsunuz? 

•PLAN VE KÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sayın Öney'in ko
nuşmasıyla ilgili olarak; hana atfen söylediği birkaç 
söz var, bunları cevaplamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sadece buna münhasır olmak üze
re, buyurun. 

PLAN VE (BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaş'lariım; bilindiği gibi, söz ko
nusu edilen tasarı, geçen hafta cuma günü Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüşülerek yüce Meclise gön
derilmişti. Bugün de bu yasa tasarısını görüşmeye 
başladık. 

'Bu yasa tasarısı, ıMeclis Başkanlığınca komisyo
numuza havale edildikten sonra, İçtüzüğün 37 nci 
maddesinde «Komisyonlara havale edilen işlerin gö
rüşülmesine, havale tarihinden itibaren kırksekiz saat 
sonra başlanabilir» hükmü var. Komisyon bu hük
me riayet etmiştir; 48 saat beklemek suretiyle, bu ya
sa tasarısını (görüşmeye başlamıştır. 
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I Ayrıca, İçtüzüğün 27 nci maddesinde, «Komis
yonlar, kendi başkanlarınca toplantıya çağrılır. Zo-

I runluluk olmadıkça komisyon toplantısı için çağrı, 
en az iki gün önceden yapılır. ıBu çağrıda komisyon 
başlkamnca Ihazırlanan ıgündem de 'belirtilir. Ancak, 
komisyon gündemine hâkimdir» denmektedir. Bu iki 
iç'tüzük maddesi hükmü Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı tarafından harfiyen yerine getirilmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Zorunluk nedir 
Sayın Başkan? 

PLAN VE JBÜTCE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Devamla) — Hiçbir zorlama 
yoktur. 

Ayrıca, bir hususa daha temas etmek istiyorum!: 
Bir konuşmacı arkadaşımız, «Hükümet komisyon 
üzerinde baskı uyguladı» tabirini kullandı. Bu baskı, 
komisyon üzerinde uygulanmamıştır. Hükümetin, 
Plan ve Bütçe Komisyonu üzerinde hiçbir baskısı ol-

I mamıştır. Bunu açıkça burada belirtmek isterim. 
CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Başkanı üzerinde 

mi oldu Sayın Başkan? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Diğer bir husus: 

j Sayın Öney ile aramızda geçen konuşmada, benim 
kendisine ifade ettiğim «sıkıştırılıyorum» tabiri... Böy-

I le bir 'tabir tarafımdan katiyen kullanılmamıştır. Söy-
I lenen şudur : Meclisin tatile girmesi nedeniyle gün-
I demin son derece yüklü olması, bu nedenle de Plan 

ve Bütçe Komisyonunun seri çalışma yapmak zaru
reti... Kısaca söylediğim, İfade ettiğim husus budur. 
Kendilerine bunun haricinde hiçbir ifade kullanılma-

I mıştır. 
Bu vesileyle bir hususu daha belirtmek istiyorum. 

Benimle görüştüğü zaman, «yasa tasarısının kendisi
ne verilmediği» ifade etmişlerdir; ancak, biraz sonra 
aşağı indiğinde, yasa tasarısının dolabında durduğu-

I nu bizzat kendisi görmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, komisyon normalde çar
şamba günleri toplanır; ancak bu demek değildir ki, 

I diğer ıgünler toplanmaz. Plan ve Bütçe Komisyonu 
I günün yirmidört saati, haftanın yedi günü toplana

bilir. Bizler buraya çalışmaya geldik ve Meclisin ta-
I tile gireceği nedeniyle bu çalışma hızımızı artırdık; 
I ancak, bu hızdan, bu çalışmadan rahatsız olan arka-
I dallarımız varsa, talbiî biz onları zorla komisyona 

getiremeyiz, komisyona arzu ettikleri takdirde gelir
ler. 

I Ayrıca, komisyon geçen hafta Anavatan Partisi 
1 mensulbu milletvekili üyelerin dışında, SHP, Mili-
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yötçi Demokrasi Partisi ve 'bağımsız üyelerden mü
teşekkildi. Geçen hafta Milliyetçi Demokrasi Partisi
nin feshedilmesi nedeniyle 4 üyenin üyelikleri içtü
zük gereği kendiliğinden düşmüştür. Bağımsız üye 
arkadaşlardan 4 ünün 'bir partiye girmeleri nedeniyle 
(bu 4 üyenin üyeliği de düşmüştür ve geçen hafta 
Plan ve Bütçe Komisyonunun mevcudu toplam 30 
kişiydi. IBunun 25 tanesi Anayasa gereği Anavatan 
Partisine mensup arkadaşlardan, 5 tanesi de SHP'ye 
mensup arkadaşlardandı. Bu arkadaşlardan 2 tane
siyle görüştük; «3 tanesinin vazifeli olduğunu» ifade 
ettiler; ancak (bu 2 arkadaş, toplantının yapıldığı gün 
Ankara'da olmalarına rağmen toplantıya iştirak et
memişlerdir. Ondan sonra da «Plan ve Bütçe Ko
misyonunun oldu bittiye getirildiği, yasaların süratle 
geçirildiği ve cuma günü toplanmanın mutat olmadı
ğı» •belirtildi. Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu top
lanmıştır, yarın da toplanacaktır; 'bu mutat değil mi
dir? Kanun tasarısı vardır, eğer devam ederse cu
martesi de çalışacaktır, pazar günü de çalışacaktır... 

Değerli arkadaşlarım, bu hususu bilgilerinize arz 
etmek için söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
IBAŞKAN — Efendim, demin kaydettiğim arka

daşlara sırasıyla soru sorma konusunda söz vere
ceğim. 

Sayın Tülay öney?.. Yoklar. 
Sayın Ayhan Fırat?.. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — ©en söz istemiş

tim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — (Efendim, bütün parti gruplarının 

konuşmasından sonra .ilki kişi de konuştu. Bu itibarla, 
İçtüzük bakımından imkân görülemiyor Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ben daha önce
den istemiştim; ama Aşkın Beye söz verdiniz, benim 
konuşmam kaldı. 

(BAŞKAN — Aşkın Bey zati âlinizden evvel söz 
istedi. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Peki, teşekkür ede
rim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 'Milletvekili ola
rak söz hakkı yok mu Sayın Başkan? 

IBAŞKAN — Sayın Kazancıoğlu, buyurun efen
dim. 

YÛSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Efendim, ben görüşmeleri takip ettim. Bu görüşme
ler dolayısıyla, ahengi dolayısıyla soru sormaktan 
vazgeçiyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
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Sayın Arıkan, buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARMAN ^Edirne) — Sa

yın Başkan, sayın bakanın cevaplandırmasını istir
ham ettiğim sorularım var. 

Bunlardan birincisi, Hükümet Programının 39 un
cu sayfasında, «Kamu iktisadî teşebbüslerinin verim
li işletmeler haline getirilmesi maksadıyla gerekli dü
zenlemeler yapılacaktır» deniliyor ve bunun içinde, 
beşinci sırada KİT'lerin de satışı yer allıyor. Ondan 
önce dört tane madde sıralanıyor. 

Biraz önce, komisyon üyesi bir arkadaşımız örnek 
verdi ve «20 ton kapasiteli süt fabrikasının 2,5 ton 
kapasite ile çalıştığını, dolayısıyla bunların bedelsiz 
dahi verilmesinin yararlı olacağını» belirtti. KÎT'ler 
neden verimli çalışır hale getirilmemiştir iki buçuk 
yıldır? Birinci sorum bu efendim. 

İkinci soruın şu : KİT'lerin değerlendirilmesiyle 
ilgili çalışmalarda, Morgan Guaranty Firmasının ra
poru, -Türkiye'de- işletmecilik konusuyla ilgili üni
versitelerde geniş tartışmaya açılmış mıdır? Üniver^ 
sitelerde bu konuda çok iyi yetişmiş elemanlarımız 
vardır. Bu konuda bir cevap istirham ediyorum. 

Üçüncü sorum şu : Benim yaptığım çalışmalara 
göre sadece 10 fonda, 1985 yılı sonu bakiyesi olarak 
85 milyar lira gözükmektedir. Bunlar amaçları doğ
rultusunda neden kullanılmamıştır da atıl vaziyette 
tutulmuştur?' 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI (İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Kamu ik
tisadî teşebbüslerini verimli ve iktisadî çalışır hale 
getirmek için ikibuçuk yıldır çalışma yapılmaktadır 
ve bu konuda bugün büyük mesafeler alınmıştır, 
hatta sayın muhalefet partileri sözcüleri, bu konuda 
elde edilen neticelerin başarılı olduğunu, kârlı oldu
ğunu ileri sürmek suretiyle, bu safhada elden çıka
rılmalarını tenkit dahi etmişlerdir. Bunların en iyi 
şekilde, ekonomiye en faydalı şekilde çalışır hale 
getirilmesi için her türlü gayret gösterilmiş ve bu ko
nuda büyük mesafeler de alınmıştır. Bunu belirtmek 
istiyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Zamla tabiî de
ğil mi Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Muhtelif. 

Tabiî biz zam olarak değil, bunları serbest piya
sa ekonomisi içerisinde en iyi çalışır şekle (getirme
nin ötesinde, serbest piyasada, bunların tekel olduğu 
konularda ithalatı serbest bırakmak suretiyle ekono
mik çalışmayı bir ölçüde de serbest rekabet içine 
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iterek, bunların iki yönle ekonomik çalışmaları sağ
lanmıştır. Kamu iktisadî teşebbüsleri için Türkiye 
ekonomisinde 30 sene reform çalışmaları yapılmış
tır, fakat belidi mesafeler ahnanıamışhr. Tek başına 
ekonomik çalışmaları için gayret etmenin, hükümet 
olarak birtakım tedbirler almanın kâfi 'gelmediği de 
ortadadır. Biz, (bu tedbirlerin ötesinde, bunları ser
best piyasa ekonomisi içinde rekabete açmak sure
tiyle, ekonomik çalışmalarını sağladık kanaatinde
yim. 

«Kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesi için 
JDünya Bankasından alınan kredi gereği- ihale ile 
en uytgun fiyatı veren» ışeklıinde bir çalışma var. Ta
biî bu konu, Türkiye için yeni olan bir konudur. 
'Dünya (Bankasından alınan kredinin şartlarına göre, 
Türk firmaları da dahil, uluslararası piyasada yapı
lacak bir çalışmayla bu konu bir proje haline geti
rilerek ihale edilmiştir. Bahsettiğiniz Morgan Gua-
ranty Raporu bunun neticesinde ortaya konulan bir 
rapordur. Yalnız, bir tane bu «Morgan Raporu de
ğildir; buna benzer birçok çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmaların neticesinde de, kısmen, belirli ölçülerde 
ıgayet tabiî faydalanılacaktır ve buna göre de özel
leştirmede bu çalışmaların yararlı olacağı kanaatin
deyim. 

«OİÖ fonda 1985 yılı sonunda '85 milyar bakiye 
var. Bu bakiye niçin maksatlarında kullanılmadı?» di
ye Sayın Arıkan'ın bir suali oldu. Kendileri, muhte
lif vesilelerle kürsüde beyan ettiler; bu fonlarda bir 
yılda toplanan paranın, 1 trilyon 300 milyar olduğu
nu kendileri de biliyor, 1 trilyon 300 milyar toplanan 
fonlarda bu kadar para sarf .edilen bir yerde, 10 
fonun bakiyesi olarak 8,5 milyar, atıl bırakılmış bir 
para olarak değerlendirilemez. 

TÜRKÂN TURGUT ARHCİAN (Edirne) — 85 
milyar. 

. CAMİT TUTUM ı(Balıkesir) — 8,5 değil. 
DEVLET BAKANI VE BARBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM ((İzmir) — «5 milyar, 
85 milyar. 

CAB1T TUTUM '(Balıkesir) — Çok az <!) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Gayet ta
biî, mevcut toplanan paranın yüzde 6'sı. 

IBASKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Affedersiniz Sayın Fırat, zaltı âliniz soru soracak 

mısınız? 
AYHAN FIRAT '(Malatya) — Sayın Başkan, 

'tahmin ediyorum ki, söz hakkım doğmuştur, sayın 
bakan konuşmuştur. 

iBAŞKAN — Sayın bakan, sorulara cevap veri
yor, sayın -Fırat. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Biraz önce sayın 
bakan konuştular. 

İBAŞKAN — Ondan sonra milletvekili konuştu
ğu için son söz... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Efendim, arkada
şımız Tülay öney milletvekili olarak soru sordu. 

İBAŞKAN — Hayır efendim, aynı zamanda soru
sunu soracaktı. Sayın Öney bulunmadığı için kendi
sine soru imkânı vermedim; hem «Soru soracağım», 
hem ide «konuşacağım» dedi. Evvela konuşması için 
Söz verdim, ondan sonra da sorusu için ismini oku
dum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Komisyon ko
nuştu efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Açıklama yaptık 
komisyon olarak. 

IBASKAN — Efendim, komisyon İçtüzüğün 70 
inci maddesine göre konuştu. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, iki 
defa komisyon, bir defa sayın bakan konuşta; her
halde söz hakkım doğdu. 

BAŞKAN — Efendim, sataşmadan dolayı söz 
hakkı doğmadı. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın (Başkan, bir 
milletvekili konuşursa zarar mı olur? 

BAŞKAN — Sayın Can, buyurun sorunuzu so
run efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, bu 
borçlar konusu, KİT'lerin özelleştirilmesiyle ilgili 
borçlar konusu, Türkiye'nin 'borçları konusu... Ben 
bunu şunun için ısorayoruım : Biliyorsunuz yeni bütçe 
düzeninde borçların idaresi bütçenin dışında bıra
kıldı, bütçenin dışında tutuldu. Dolayısıyla parlamen
tonun bugüne kadar bilgilendirilmesi yoluna hükümet 
tarafından ıgidihnedi. Bütçe içinde yer alan bölüm
ler iç ve dış borçların faiz ödemelerine ilişkindir. Hat
ta biz bunu bütçe görüşmeleri sırasında, Hazine büt
çesinde dile getirdik. «iBu bütçenin bir borç bütçesi 
niteliğinde olduğunu» söyledik. 

iŞimdi, sayın sözcü biraz önce bir arkadaşımıza 
buradan, bu borç miktarını Sayın Başbakan Yardım
cısının defalarca açıkladığından bahsettiler. 'Ben ta
rih olarak bildiriyorum : 10 Nisan tarihinde saynv 
IBaşbakan Yardımcısı, birtakım döviz tevdiat hesap
larını da dikkate alarak, bunu bizim saptıracağımızı 
iddia ederek «döviz cinslerini ve rakamını vereme-
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yeceklerini» beyan ettiler; «Çünkü siz (bunları değer 
(kaybı ve değer artışı yönünden saptırırsınız, niyetiniz 
'budur, size rakam veremeyiz» dediler. 

16 Nisanda Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın 
Ahmet IKurficdbe Alptemoçin -zabıtlara 'bakın- bura
da kâğıtları göstererek, «Tapaj (halindedir, yüce Mec
lise ve size ayrıca 'bilgi olarak açıklanacaktır» dedi
ler; 16 Nisan... 22 Mayıs... 

(BAŞKAN — Sayın Can, sualinize gelin efendim. 
(H. BARIŞ CAN ı(Sinop) — Soruma geliyorum. 
(Sorumuz şu : Türkiye'nin 'bugünkü borç miktarı 

nedir? Kamu özel, iç ve dış borçlanma miktarlarını 
öğrenmek istiyoruz, çünkü bu 'bütçe içinde olmadığı 
için bilemiyoruz. 

İkinci sorum : KİT'lerin verimli olup olmama
sında tartışma biçiminde değişik görüşler getirdiler. 
5 trilyon 253 milyarlık 1986 yılı bütçesi içinde KİT 
ferin gelirleri 652 milyar lira olarak görülüyor. Yani 
yaklaşık, bütçenin sekizde (biri. Verimsiz olduğunu 
iddia ettikleri hu uygulamayı -yani zamdır, öyle gö
rünüyor- nasıl olduğunu, nasıl olsa bu zamları peş-
peşe sıralayacağınızı kongrelerde söylüyoruz, fiu 652 
milyarı nasıl açıklıyorlar? Verimsiz olan KİT'lerde 
652 milyar liralık bir geliri, (bütçenin sekizde (birine 
'varan ıbir geliri, nasıl açıklıyorlar? Sorum bundan 
ibaret. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Buyursunlar Sayın Bakan, kısa olmak kaydıyla... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM '(İzmir) — Çok kısa 
olarak, ikinci suallerinden başlayayım. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin bütçeye 'geliri ola
rak 652 milyar diye 'bir rakam söz konusu değildir; 
aksine 200 milyar, bütçeden transferler diye KİT'le
re para vardır. 

H. BARTŞI CAN l(Sinop) — 200 milyar kamu 
yatırımları deniyor. 

(DBVUET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Yoktur. 
Tamam, öyledir; 'gelir diye onların bu şekilde büt
çeye katkıları yoktur. 

Diğeri, Merkez Bankasının 1985 Yıllık Raporu 
önümde şimdi, size takdim edeyim. 

H. BARIŞ CAN '(Sinop) — Ben aldım onu, emis
yon durumlarıda ıvar orada. 

DEVLET (BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Aldıysanız 
sormamanız lazımdı. 

43 üncü sayfada dış 'borçlar hakkında, o bahset
tiğim yanlış anlamayı da önleyecek izahat içinde ol

mak kaydıyla ve 114 üncü sayfada da büi4ün detayı 
ile talblo olarak yer almıştır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Özel borçları da so
ruyorum, kamu ıborçlarını da soruyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Hepsi var; 
kamu, özel -hepsi var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sorular cevaplandırılmışitır. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. 
Tasarının Anayasa Komisyonuna gönderilmesine 

ilişkin bir önerge vardır. 
Bu önsnrge üzerindeki işlemlerle, tasarının mad

delerine geçilmesi işleminin tamamlanmasına kadar 
çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza arz ediyo
rum : KaJbuıl edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
taraf tutuyorsunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zaten uzatıldı. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 445 sıra sayılı Kanun tasa

rısı, kanun yapma tekniğine, kanunların ve kamun 
hükmünde kararnamelerin müzakene usulüne aykırı 
bulunduğundan, görüşü alınmak üzere Anayasa Ko
misyonuna havale edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Hasan Altay 
Balıkesir Samsun 

M. Hayri Oısımıanlıoğlu Musa Ateş 
Gaziantep Tunceli 

Muhittin Yıldırım Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Edirne Trabzon 

Mehmet Azizoğlu Vehbi Baıtuman 
Bursa Adana 

Salim Erel Bahriye Üçok 
Konya Ordu 

Kâzım İpek Aşkın Toıktaş 
Amasya İzim'ir 

Kadir Narin Ismöt Turhangil 
Diyarbakır Mantisa 

Neriman Elgin M. Sieyfi Oktay 
Ankara Ankara 

Fikri Sağlar Veysel Varol 
içel Erzincan 

E. Fahrettin özdilek lllhae Dinçel 
Konya Malatya 

Hilmi Nalbantıoğlu 
Erzurum 

— 336 — 



T. B. M. M. B : 109 22.5 .1986 O : 2 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Katılmıyoruz. ' 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (tamir) — Katlamıyo
ruz. 

Buyurun Sayın Tuitum. 
CAHİT .TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer miılletıvekiliterıi; vendiğimiz önerge, kanun 
yapma tekniğine ve Meclis müzakere usulüne ve de 
Anayasanın hükümlerine aykırılık gördüğümüz için, 
taslarının bir kez de Anayasa Komisyonuna gönderi
lip, görüş alınmasına ilişkindir. 

Öncelikle şunu belirtaıek istiyorum : Sayın komis
yon başkanının mutat dışı, heyecanlı savunmasına ve , 
hele kendisinden önceki komisyon sözcüsünün pro
paganda mahiyetindeki konuşmasına rağmen, hukuk 
açısından, hukukî realitelerin gizlenmesine yetmeye
ceğini kanıtlamak fırsatını sanıyorum kullanmaktayız. 
Nedir bu? Efendim acele ile, kapkaç usulü ile yasa
lar çıkarılmasın diyoruz ve bunu çeşitli vesilelerle bu 
kürsüden dile getiriyoruz. Aslında iktidarın parlamen
toya bakış açısını yansıtan bir tedvin faaliyeti ile kar
şı karşıyayız. İktidar, parlamentoyu, içinde muhalefe
tin de yer aldığı üstün bir organ olarak algılamıyor. 
Bu konuda hâkîm olan düşünce, Meclisten önce hü
kümet, hükümetten önce Başbakan formülüdür. Bu 
yaklaşımda, Meclislin hükümeti yönlendirmesi değil, 
hükümetin Meclisi yönlendirmesi söz konusudur, tabiî 
Meclisin gündemine kesinkes hükümet hâkimdir. Ko
misyon .başkanları ne denli savunma yaparlarsa yap
sınlar, aslında savunma yaparken, itirafta da bulunu
yorlar; hele hele bugün hepinizin şahiıt olduğu, biir de
ğerli komisyon üyesinin, «Evet, biz bu teklifi Başba
kanın direktifiyle hazırladık» demesini ve bu kişinin 
sıfatının komisyon başkanı olduğunu göz önünde tu
tarsanız, bundan daha açık bir liüirafa herhalde bu 
Mecliste rastlamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, önerge üzerinde konu
şursanız, vaktinizi israf etmemiş olursunuz. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Saygıdeğer üye
ler, bu kanun tasarısının -başlığına bir balkın- başlığı 
tam manasıyla bir hercümerç. Zaten komisyon, başlı
ğını düzeltmeye çalışmış; ama beceremem iş. Hükümet 
gönderdiği tasarıda, kanun numaralarını vagon gibi 
sıralamış, isimlerinden bahsetmemiş; Plan ve Bütçe 
Komisyonu lütfeitmiiş, «Canım, bunlara hem numara
sını hem de kanunun ismini vermek lazım» demiş, öy

le yapmaya kalkmış, onu da beceremıemiş; çünkü bir 
kanunla, yedi kanunu birden değiştirmeye kalkıyor da 
ondan; böyle yaslama tekniği olmaz da ondan. Olma
yan bir şeyi ihdas etmeye .çalışırsanız, böyle gerekçe
siyle başlığı birbirini tutmayan, alelacele hazırlandığı 
intibaını veren bir kanun tasarısını yüce Meclise getir
miş olursunuz. 

örnekler veriyorum : Bazı kanunların sadece nu
maraları verilmiş; bazılarının tarih ve numarası ve
rilmiş, ama adı belirtilmemiş; bazılarının ne tarihi, 
ne adı, ne de numarası var. Siz, hiç böyle başlık gör
dünüz mü? : 

Saygıdeğer üyeler, bir kanunla, yedi adet kanun 
değiştirilmez. Bir madde ile -10 uncu maddeye bir ba
kın- üç ayrı kanuna, üç ayrı fıkra eklenmez; hiçbir 
hukukçu bunu tasvip etmez. Cumhuriyet tarihinde, 
hukuka bu denli sevgisiz bakan ve tedvin faaliyetini 
bu derece hafife alan bir hükümete rastlanmamıştır. 

'Kanun numaraları raporda 'başka, 'başlıkta başka. 
Efendim, aceleye geldi diyecekler; efendim, tapaj ha
tası var diyecekler. 5 inci sayfada «3228 sayılı Ka
nun» der, 11 inci sayfada «3238 sayılı Kanun» der. 
Ne yapalım, orada öyle dedik; ama o tapaj 'hatasıdır 
deyip çıkacaklar. Tabiî, acele ederseniz ayağınız böy
le dolaşır. 

Efendim, Anayasaya aykırılık şurada : ıPaıln ve 
Bütçe Komisyonunda öncelik ve ivedilikle .görüşülme
yi bekleyen bunca kanun hükmünde kararname var
ken, 91 inci maddenin açık hükmüne ve Anayasa 
Mahkemesinin mükerrer içtihatlarına rağmen, günde
me tekaddüm ettirilmiş ve bu Kanun tasarısı el-
betteki hükümet direktifiyle -Sayın Komisyon Baş
kanı; ne kadar savunursanız savunun, cihetteki hü
kümet direktifiyle- Anayasanın açık hükmüne rağ
men, komisyon portföyünde tekleyen, gündeminde 
yer almış kanun hükmünde kararnameler, varken, 
Anayasa gereği, öncelik ve .ivedilikle bunların ele 
alınması gerekirken, bu gelmiştir, işte sizin Anayasa 
ihlali... 

Hukukla ilgilenmiş değerli milletvekilli 'arkadaşla-
omı 'bir miktar düşünmeye sevk etmek için Anaya
saya aykırı bir 'başka noktayı dile getirmek listıiyo-
rum : Bu Kanun (tasarısıyla, henüz onaylanmamış 
olan bir kanun hükmünde kararname de değiştiril
mektedir. İşin garibi, Plan ve Bütçe Komisyonunun 
kabul ettiği metnin başında o yer almıyor; ama ne
rede yer alıyor? Hükümet tarafından hazırlanıp su
nulan, Sayın Başbakanın imzasını taşıyan tezkerenin 
hemen ardında, 1 inci sayfada, -dikkat ederseniiz-
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«233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Bazı 
Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» 
demektedir. Yani, 233 .sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyi değiştiriyor arkadaşlar. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin 38 
inci maddesini bununla kaldırıyorsunuz. Şimdi 'ben 
soruyorum, yüce Meclis 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyi (incelerken, ölmüş, kalkmış bir kanun 
hükmünü imi inceleyecektir? Bu nasıl bir kanun 
tedvin faaliyetidir? 

Aslında, Anayasa Mahkemesinin bu konuda bir 
içtihatı da vardır. Kanun hükmünde ıkaramamder 
normal olarak kanunların müzakere usulüne tabidir. 
İçtüzüğün 36 ncı maddesini okuyorum : «Komisyon
lar, kanun tasarı ve teliflerini 'bölerek, ayrı ayrı me
tinler hainde genel (kurula sunamazlar» demektedir. 
Ben soruyorum; komisyon, kanun hükmündeki ka
rarnamenin şu maddesini bugün veya bir başka gün; 
yine aynı kanun hükmündeki kararnamenin bir baş
ka maddesli bir başka zaman teklif veya tasarı ha
llinde yüce Meclise parça parça getirebilir imi? Ne-

A) YAZILI BORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, bölücü olaylara tfçarşı alınacak önlemlere 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/1108) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Dışarıdan kumandalı olarak ülkemizi bölüp par

çalamak isteyen 'böloü eşkliyanın yeniden başlattığı 
baharın *ilk 'günlerindeki taarruzu ile gelişen olaylar 
ha'fckında aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sa
yın Yıldırım Akbulüt tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması hususunda ddalettMzi saygı ile rica 
ederim. . 

M. Murat Sökimenoğlu 
Hatay 

,1. Huzur ve güven ortamını zedelemek için giri
şilen bölücü olayların yeniden bahar taarruzu ile baş
laması karşısında teessüs edilmesi gereken güven or
tamı nasıl sağlanacaktır?. 

2. Olayların boyutlarının katliama, sabotaja var
ması ife önlemlerin eksik olduğu kanıtlanmıyor mu?. 

den buna izin veriyorsunuz? Bu konuyu kesinlikle 
halletmek dçin Anayasa Komisyonuna havale ede
lim ve orada tartışalım. 

Talkdıiderinize saygıyla arz ederim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul ©demler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Tasarının maddderine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek ve 

gündemde bulunan konularla, basılıp, dağıtılan ve 
Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve 27 Mayıs 1986 Salı 
günkü gündeme girecek olan 447, 449, 450, 451 ve. 
452 sıra sayılı kanun tasarılarını sırasıyla görüşmek 
için, 27 Mayıs 1986 günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.10 

3. Vur kaç taktiğinin tırmanması da Türk Dev
letinin dikkatlerini başka yöne çekerek Ortadoğudak'i 
sıcak günlerin ak'tivitesini arttırıp komşularıyla arası
nın bozulmasını sağlamak için midir?. 

Bu hususta da ne gibi önlemler alınmıştır?. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 22.5.1986 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara! 

İİ3TH : 3590-591 -86/YKF. Ş. 
Konu : Hatay MitetVeMli M. Murat Sökrnenoğ-

lu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği .Ka

nunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28 Nisan 
1986 gün ve Sayı : 7/1108-5743/22012 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili M. Murat Sö'kmenoğlü'nun; bö
lücü eşkıyanın baharın ilk günlerindeki taarruzu ile 
gelişen olaylara dlişkin 24 Mart 1986 tarihli yazılı 
soru önergesi aşağıda maddeler hallinde açıklanmış
tır. 

• • * • • — • > • » « ^ _ . < . . . 

SORULAR VE CEVAPLAR 
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1. Bölücü eşkiya 21 Mart Nevruz gününü, kur
tuluş günü olarak telâkki etmektedir. Bu nedenle her 
y i olduğu gibi bu yıl da Mart ayında 'bazı eylemler
de 'bulunulmuştur. Bölücü örgütler tarafından icra 
edilen bu eylemler; örgütün gerek yurt içinde, gerek
se yurt dışında yandaşlarına karşı mevcudiyetini gös
termek amacıyla artmıştır. Ancak bu eylemler «Ba
har Taarruzu» Olarak nitelendirilemez. Nitekim ör
gütün Nisan ayında yaptığı eylemlerinde, Mart ayına 
oranla hissedilir 'bir azamla görülmektedir. 

2. tç güvenlik harekât bölgesinde güvenlik kuv
vetlerince alınması gereken tedbirlerin azamisi alın
mıştır. Gece gündüz demeden operasyonlar sürdürül
mektedir. 'Bölücü örgütlerin bilinen eylem türlerinden 
farklı bir faaliyeti olmamıştır. Savunmasız sivil va
tandaşlara karşı yapılan münferit saldırılar katliam 
olarak nitelendİrilmemektedir. Sabotaj olayının da 
gerçekle iflgîsi bulunmamaktadır. Bu bakımdan ör
gütün bölgede tahmin edilen gücü ile uyguladığı tak
tikte önemli bir değişiklik olmadığından alman önlem
lerde de bir eksiklik mevcut değildir. 

3. Bölücü unsurların bazı komşu ülkelerde barın
dığı ve eğitildiği bilinmektedir. Bu ıdıesteğin sağlandığı 
ülkelerde ise iç ve dış istikrar sağlanamamıştır, örgü
tün yurt içi faaliyetleri kadar yurt dışı faaliyetleri de 
imkânlar ölçüsünde hassasiyette izlenmektedir. Tür
kiye'nin komşularıyla arasının bozulmasını sağlamak 
için olayların maksatlı olarak tırmandırıldığına dair 
değerlendirme yapmaya esas olacak bir bilginin de 
bulunmadığını arz ederim. 

Yıldırım Akbülut 
İçişleri Bakanı 

2. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan - Tercan İlçesi Altınkaya köyündeki deprem 
nedeniyle evleri hasara uğrayan bazı vatandaşların 
durumuna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/1123) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı 
tarafından yazılı 'Olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygılarımla arz ederim. , 

Veysel Varol 
Erzincan 

1. Erzincan'ın Tercan İlçesine bağlı Altınkaya 
Köyü, deprem hasarı gördüğünden, birinci derecede 
hasar 'görenler için inşaatı ihale edilmiş bulunmakta
dır. Halen geriye kalan 5 haneden Hasan Bınici'nin 

evi yıkılmak üzere olduğundan, evini terk ermiş bu
lunmaktadır. Bu hususun mahallinde tetkiki ile hasarı
nın tespiti ve gerekli işlemin yapılması düşünülemez 
mi?. 

2. Hafif hasar gören geri kalan köy halkından 
Abdullah Akyüz, Şükrü Yüksektepe, Şerif Akyüz, Ali 
Akyüz'ün de, devlete borçlanmak suretiyle, parçalan
mış olan bu köy bünyesine alınmaları mümkün gö
rülemez mi?. 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 21.5.1986 
Afet Üsleri Genel Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : L-05-01/24-55 - 3917 
Konu : Erzincan Milletvekili Sn. Veysel Varol'un 

yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : 1.5.1986 gün ve 7/1123-6019/23082 sayılı ya

zınız ve etki soru önergesi. 
% 

'Erzincan MliUöÜvekili Sn. Veysel Varol'un ilgi ya
zınız ekinde alınan Erzincan - Tercan ilçesi Altınka
ya köyündeki deprem nedeniyle evleri hasara uğrayan 
bazı vatandaşların durumuna ilişkin yazılı soru öner
gesi incelenmiş olup, verilen cevaplar aşağıdadır. 

1. Erzincan - Tercan ilçesfi Altınkaya köyünde, 
18.10.1980 -. 6.4.1983 tarihlerinde meydana gelen 
depremlerde konutları yıkık - ağır derecede hasar gö
ren 14 hak sahibi ailenin konutlarının yapımı 1986 
yılı programında İhale yöntemiyle yer almakta olup, 
konutlar yıl sonuna kadar bitirilecektir. 

(Depremden sonra yapılan hasar tespitinde, Hasan 
Birtici'nin konutunun az hasarlı olduğu belirlenmiş
tir. Bu köyde hasar tespit işlemleri 2 kez yapılmak 
üzere kesinleştirilmiş olup, adı geçenin konutundaki 
hasarda değişiklik olmadığı yapılan bu tespitlerde an
laşılmıştır. 7269 - 1051 sayılı Kanun gereği yıkık ve 
ağır hasarlı konutların dışındaki orta ve az hasarlı 
konutlar nedenliyle yeni konut yapılamamaktadır. 

2. Abdullah Akyüz ve Şükrü Yüksektepe'ye ait 
konutların az hasar gördüğü, Şerif Akyüz ve Ali Ak-
yüz'e ait konutlarında hasar görmediği yapılan tes-
pMerd© anlaşılmış olup, yukarıda da belirtildiği gibi 
yıkık ve ağır hasarlı konutların dışındaki orta - az 
hasarlı veya hasarsız konutlar nedeniyle 7269 - 1051 
sayılı Kanun gereği nakil işlemi yapılamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
i. Sa'fa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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3. — Konya Milletvekili Salim Er el'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı M. Vehbi Dincerler'in yazılı 
cevabı (7/1143) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı 'Sayın Veh'bi 
Dinçerler tarafından yazılı olarak: cevaplandırılması
na müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

fiSalim Erel 
Konya 

Bakanlığınızda; kadrolu »hizmetli dışında, (kamu 
iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarında veya her
hangi 'bir kurum ve kuruluşlarda) görevlendirilenler, 
hizmet yapanlar var mıdır?. Var İse 'bu görevlilerin 
a'silî görevleri ve isimleri nedir?. 

Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde ve
rilmiştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para 
miktarı (üctflt, hakkı huzur, ikramiye yb.) nedir?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı ' 21.5.1986 

Sayı : 8 - TBMM - 531 
Konu : Konya Milletvekili Sayın Salim EreFin 

soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

İlgi : TJBJMJM. Başkanlığının 15.5.1986 gün 
ve 7/1143-6125/2336 sayılı yazıları. 

İlgideki yazı ekinde alınan, Konya Milletvekili Sa
yın Salim Ererin ek görevlerle ilgili yazılı soru öner
gesine cevalbımız aşağıda takdim edilmiştir. 

Bakanlığımda kadrolu, Başbakanlık kadro kanu
nuna dayalı olarak fcir Özel Kalem Müdürü 'bulun
maktadır. 

Aslî kadrosu dışında ek görev ve ilave ücret alma
maktadır. 

Bilgilerimize arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Devlet Balkanı 

« m » 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

109 UNCU BİRLEŞİM 

22. 5 .1986 Perşembe 
Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis araştırması önergeleri (10/19, 10/20) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

2. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671)(1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Dövlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru "önergesi (6/673) (1) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştin 

lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, fteşvük kredilerinin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yüı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

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



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

16. — izmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Pefcro Kimya Kompleksin© ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesıi (6/746) (1) 

17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

18. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, îhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

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

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat istik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 
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26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır Hinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki öKim olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

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

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

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Çiseleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

31. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

32. — Etlime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

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

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

36. — Tokat Milletvekili Enver özean'ın, Sivas 
îli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (S/631) 



37. — Uşak Mi'l'lötveküıi Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Sefine îliffcin Tarım Orman ve 
Köyis-leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

38. — İstanbul Mıilletvekü Yıfanaz Ihan 'Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü-
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) (1) 

39. — İçel M'i'Hötvek'iito Mehmet Koca'baş'm, Bin
göl tünde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

40. — Balıkesir M'iıtletvdk'ili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

41. — Zonguldak iMiıBetvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu tli Aybastı ilçesi Belediye Başkanına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

42. — Izm'iır Miletvekil'i Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

43. — Erzurum MüLletvekilıi (Hilmi NaHbantoğlu' 
«un, Uluslararası taşumacılııkta küill'anıllan araçlardan 
alınan vergilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözdü soru önergesi (6/756) (1) 

44. — Kars Milletvekili Halis Soylu'mun, Kars -
İğdır - Karakale'deki Bez ve irilik Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) {1) 

45. — Erzurum 'M'İTletvekİi Hilraıi Nal'bantoğlu' 
ııun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
«rtelenmes'ine Miskin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/758) (1) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Ankara îlü Kay aş ve GÜveren senıitindeki tbiır 
araziye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/760) (1) 

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

48. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir füme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

49. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 
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50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri tli Develi ilçe» Kızık Köyündeki afet konutlan 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz-

v lü «ora önergesi (6/705) 

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

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

• 53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin içişleri Bakanından »öz
lü soru önergesli (6/714) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - ivrindi İlçe*' Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

57. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Muğla 
tli Milas tlçesıinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezît'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü toru önergesi 
(6/720) 

60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'-
ın, Hatay ilinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 



•61. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı
yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

62. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Kerkük'de yasayan Türk soydaşlarına bas
kı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 

63. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

64. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, de
miryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/745) 

65. — Hatay Milletveküi Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747) 

66. — içel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in, 1 Ma
yısın resmî 'bayramı günü oHarak liılan edilmesine iiliş-
ücin Başbakandan sözlü som önergesi (6/748) 

67. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektaik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişiklin Başbalkandan sözlü soru önergesii 
(6/749) 

68. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
naifcliyeolerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

69. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
Balıkesir tende yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine illişjkin Kültür ve Turizm Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu*nun> 
mületvekillerine verilen araba giriş kartlarına iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/755) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — istanbul Milletvekili ibrahim özdemir ve 
7 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/342) (S. Sayısı: 444) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.1986) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nunu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 sayılı Ka
nunlarda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayı
sı : 445) (Dağıtma tarihi: 16.5.1986) 

3. — Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı: 443) (Da
ğıtma tarihi: 20.5.1986) 

4. — 2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/740) (S. Sayısın 
446) (Dağıtma tarihi: 20.5.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 445 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, Bankalar Kanunu, 
2983, 2985, 3238 Sayılı Kanunlarda Bazı Değişiklikler Yapıl
ması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 

Bütçe Komisyonları Raporları (1/766) 

TC. 
Başbakanlık ' 

Kanunlar ve Kararlat 
Genel Müdürlüğü 9,5. 1986 

Sayı : K.K. Gru Md., 
18/101-2007/03971 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECUM BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1986 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanunu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3228 Saydı Kanunlarla Bazı DeğişiklJkler Yapılması ve Ka
mu İktisadî Teşebbüslerini* özelleştirilnıesi Hakkında Kanun Tasarısı» Oe gerekçesi ekli olarak gönderilmiş
tir. 

Tasarının Komisyonlarda ye Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için gereğini arz ederini. 

Turgut ÖzaJ 

TÜRKtYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU, BANKALAR KANUNU 2983, 2985 VE 3238 
«SAYILI KANUNLARLA 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN HAŞARISI GENEL GEREKÇESİ 

Bkonomıinin yönetiminde sorumlu kuruluşlarının başında gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, 
özellikle para krediye dönük, önemli görevleri tmlunmrJktadır. Bu görevleri en etikin bir şekilde ve liberal 
ekonomimin gerektirdiği piyasa şartlarına göre yerine ge irebilmek için, Banka, açık piyasa işlemlerine başla
manın hazırlığı içindedir. Hükümetimizce de desteklenen bu gidişat içinde bir taraftan Bankanın açık piyasa 
işlemlerini, para politikasının en esnek ve etkin bir ara:ı olarak kullanabilmesini sağlamak ve diğer taraftan 
da, açık piyasa işlemlerinin gerektiği şekilde kullanılabilmesi için zarurî olan para piyasalarının ve ikinci el 
piyasalarının gelişmesine yardımcı olmak gayesiyle bazı yoni düzenlemelere ihtiyaç hâsıl. olmuştur. Para piya
salarında ve ikinci el piyasalarında Türkiye Cumıhuriyei; Merkez Bankası hem para politikasını yürütecek ve 
ekonominin likiditesini düzenleyecek hem de bu piyasalarda 'bir denge unsuru olarak istikrarı sağlayacaktır. 
Bundan dolayıdır ki bağımsız bir kuruluş olan ve anonim şirket statüsünde bulunan Bankaya bazı yeni yetki
ler de verilmiş ve böylece meri mevzuatla yerine getirmekle sorumlu bulunduğu görevleri en etkin bir şekilde 
ifa etmesine imkân sağlanmıştır, 



Ayrıca Bankalar Kanununda, Bankaların fona olan 'kaiökıliannda yıl sonu bilançosu esas alındığından bir 
sonrakii yılın ortalarına kadar beklemek gerekmektedir. Bu dıa gedikmelere sebep olmaktadır. Ayrıca ekono
mik gelişmeler sonucu millî gelir ve tasarruf potansiyeli, statik rakamlara 'dayandırılan büyüklükleri, kısa za
manda maksatlarına hlizmet etmeyen değerler durumım düşürebilmektedir. Tasarı ile bu sakıncaların gide
rilmesi öngörülmüştür. 

Beşindi Beş Yıllık Kalkınıra Plam ve Hükümet Programında gerektiğinde kamu 'iktisadî teşebbüslerinin 
satılabilmesine 'imkân sağlanacağı öngörülmüş ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Ekonomik 
işler Yüksek Koordinasyon Kurulunun KİT'lerin satılması hususunda karar verebileceği hükme bağlanmış
tır. 

Ancak, kamu iktisadî teşebbüslerinin önemi dikkate alınarak, bunların özelleştirilmesi hususunda Bakanlar 
Kurulunca karar alınması zarurî görülmüştür. 

Kamu ikıtfisadî teşebbüslerinin dışında kalan müessese, bağlı ortaklık, işletime ve işletme (birimleri ile bun
ların iştiraklerindeM kamu paylarının satılmasına, devredilmesine, kiralanmasına, işletme haikkı verilmesine, 
tasfiyesine ise Kamu Ortaklığı Kurulunun karar vermesi uygun görülmüştür. 

Bakanlar Kurulunun veya Kamu Ortaklığı Kurulunun kararından sonra Özelleştirme ile lilgil'i bütün işlem
ler de Kamu Ortaklığı Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi tarafından yürütülecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 3098 sayılı Ka
nunla değişik 4 üncü maddesinde 'bazı değişiklikler ve ilaveler yapılmaktadır. Maddenin 1 numaralı parag
rafının başlığı değiştirilmiş ve başlığa «ekonomik gelişmeye yardım etmek amacıyla» ibaresi eklenmek su
retiyle bankaya verilen temel görevlenin amaçları açıklığa kavuşturulmuştur. Aynı paragrafın (a) bendinde 
yapılan değişiklikle kendisine verilen yetkileri kendi sorumluluğu altında ve tanlaımen bağımsız olarak kul
lanılan bankanın para-kredi politikasını kalkınma planları ile yıllık programlar göz önünde bulundurmanın 
yanı sıra, ve daha da geniş bir şekilde, ekonomimin gereklerine uygun yürütmesi şartı getirilmiş ve fiyat 
•istikrarının sağlanması para-kredi politikasının yürütülmesinde bir amaç olarak vurgulanmıştır. II numaralı 
paragrafın (b) (bendinde yapılan değişiklikle bankanın temel yetkileri arasında bulunan para-kredi konula
rında karar alma yetkisi 40 inci maddede düzenlenen konularla sınırlı olmaktan çıkarılıp, Bankanın meri 
mevzuatla karar mercii olarak tayin edildiği, para-fcrediye ait diğer konularda da alacağı kararların yetki 
kaynağının temel yetkiler arasında olması sağlanmıştır. II numralı paragrafa eklenen (d) bendi ile bankaya, 
yapmış olduğu düzenlemelere 'bankaların uyup uymadıklarım denetlemek yetkisi getirilmektedir. Halihazır
da bu denetim Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılabilmektedir. Ancak bankanın, Hazine ve Dış. 
Ticaret Müsteşarlığından bağımsız bir kuruluş olması sebebiyle getirmiş olduğu düzenlemelere bankaların uy
gun hareket edip etmediklerini Bankanın da resen denetleyebilmesi para-kredi politikasının yürütülmesinde 
etkinliği artıracak ve-denetimin farklılaştırılması yerine çoklaştırılması bankacılık sektöründeki gelişmelerin 
yakından izlenebilimesine olanak sağlayacaktır. 

III numaralı paragrafta yapılan değişiklikle para ve krediye ilişkin tedbirlerin alınması hususunda gö
rüş vermek bankanın başlıca müşavirlik görevleri arasında tutulmuş ancak bu görevin sadece Hükümetin 
talebiyle değil bankanın gerekil görmesiyle de ifa edilmesine imkân sağlanmıştır. 

Madde 2. — 'Bu madde ile 41 inci maddenin II nci paragrafının ikinci fıkrasındaki «devlet iç istikraz tah
villeri» ifadesi, devlete, iç borçlanmada kullanacağı senet türleri İtibariyle esneklik sağlamak ve tasarının 4 
üncü maddesi ile yeniden düzenlenen açık piyasa işlemlerine ilişkin 52 ndi madde ile ifade paralelliği te
min etmek maksadıyla «her nevi devlet iç borçlanma senetleri» olarak değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile bankalara tahvil karşılığı avans olarak verilmekte olan miktara ilişkin sınır
lama genişletilmekte, Bankaya para ve sermaye piyasası gereklerine göre hareket etme imkânı sağlayacak 
şekilde, 45 inci maddede yazılı senet ve vesikalar toplamının nominal değeri kadar yeni bir sınırlama geti
rilmektedir. 
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Madde 4. — Bu madde ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 52 nci maddesi yeniden düzen
lenmiştir. Bu düzenlemeden amaç, bir çok ülkede para - kredi politikasımn yürütülmesinde ve ekonominin 
likiditesinin düzenlenmesinde en etkin bir araç olarak kullanılan açık piyasa işlemlerinin ülkemizde de aym 
etkinlikle kullanılabilmesini sağlamaktır. Maddenin I numaralı paragrafının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde 
bankanın kendi nam ve hesabına alıp satabileceği para piyasası araçları açıklanmakta (f) bendinde ise Banka
ya geri satma anlaşması imzalayarak satınalma ve geri alma anlaşması imzalayarak satabilme (re-purchase) 
işlemleri de yapabileceğine dair yetki verilmektedir. Ayrıca ekonomik ve para piyasasındaki gelişmelere göre 
Banka Meclisine bu araçları yeniden belirleme yetkisi getirilmiş ve böylece açık piyasa işlemlerine, dahil edi
lecek araçlar bakımından, bir esneklik kazandırılmıştır. Diğer taraftan açık piyasa işlemlerinin, Hazine de 
dahil olmak üzere, hiçbir kurum ve kuruluşa kredi sağlamak amacıyla yapılamayacağı vurgulanmış ve vadesi 
12 ayı geçen senetlerin açık piyasa işlemlerine dahil edilemeyeceği tasrih edilerek Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası açık piyasa işlemleri portföyünün likit bir halde bulunması sağlanmıştır. Ayrıca, Bankanın bu işlem
leri yapacağı kurum ve kuruluşları, bankalar ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen aracı kuruluşlar 
arasından seçmesi zorunluluğu getirilmiş ve böylece ikinci piyasanın gelişmesine yardımcısı olması sağlanmıştır. 
Bunlara ilaveten Bankaya para piyasasının işleyişiyle ilgili düzenleyici tedbirler alabilme yetkisi verilmiş ve bu 
şekilde piyasa geliştikçe ortaya çıkabilecek ihtiyaçları gecikmeksizin karşılayabilmek imkânı yaratılmıştır. 
Maddenin II numaralı paragrafında ise Bankanın Hazinece gerekli provizyonların tesis edilmesi şartı ile sınırlı 
kalarak, her nevi devlet iç borçlanma senetlerinin tanzim alış ve satışını yapabileceği belirtilmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile, 1211 sayılı Kanunun ceza müeyyideleri hususunda 70 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 77, 78, 96, 87 ve 82 nci maddelerine atıfta bulunan 68 inci maddesinin, 3182 sayılı Bankalar 
Kanununun yürürlüğe girmesi ile değişen madde numaralarına uygunluk sağlanması amaçlanmış, bu zorun
lu değişikliğin yanı sıra, bugüne kadar müeyyidesiz kalan 40 inci maddenin II numaralı paragrafının (c) ve (d) 
bentleri ile yeniden düzenlenen açık piyasa işlemlerine ilişkin 52 nci maddesinin de müeyyidelendirilmesi te
min edilmiştir. 

Madde 6. — Bankalar Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrası kârdan ayrılan muhtemel zararlar kar
şılığını, üçüncü fıkrası ise bankalarca verilen kredilerin durum ve özelliklerini göz önünde bulundurarak ayıra
bilecekleri ve gider kaydedebilecekleri karşılıkları düzenlemektedir. Her iki tip karşılık Kanunun 3 üncü 
maddesinin 7 nci fıkrasına göre öz kaynak addedilmekte, yine Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca bu karşı
lıklar kadar bir tutarın Hazine adına açılacak Devlet Tahvilleri hesabına yatırılması gerekmektedir. Halbuki 
32 nci maddenin 3 üncü fıkrası gereğince banka kârlılığı ile ilişkisi olmaksızın ayrılan karşılıklar gerek mu
hasebe ve gerekse işletmecilik ilke ve teamüllerine göre öz kaynaklar arasında düşünülmemesi icap eden bir 
nitelik arz etmektedir. Yapılan düzenleme ile Kanunun bahsolunan ilke ve teamüllere uygunluğu sağlanmak
tadır. 

Madde 7. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 63 üncü maddesine ilave edilen fıkra ile denetleme ku
rulu bulunmayan bankalarda görevlendirilen denetim elemanlarının denetim usullerini Bakanlığın tespit et
mesi hususunda... Bakanlığa yetki verilmiş ve böylece para piyasalarının işleyebilmesi için zaruri olan gü
vencenin bütün bankalara şamil olabilmesi sağlanmıştır. 

Madde 8. — Mevcut düzenleme, bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna katkılarına esas alı
nacak mevduat tutarını tayinde yıl sonu bilançolarında yeralan tasarruf mevduatını esas almaktadır. Bilin
diği gibi yıl sonu bilançolarının yasal geçerliliğe kavuşması, söz konusu bilançoların genel kurullarca 
onaylanmasından sonra olmaktadır. Bu prosedür ise ancak, takvim yılının ortalarına doğru tamamlanabil-
mektedir. Bu durum bankaların Fona olan katkılarında esas alınacak yasal rakamların gecikerek orta
ya çıkmasına sebep olmaktadır. Ayrıca mevcut uygulamada banka kaynaklarında meydana gelen artış ve 
eksilişler de dikkate alınamamakta, yıl içinde kaynak kaybı olan bir banka başlangıçta belirlenen yüksek 
tutar üzerinden Fon'a katkıya devam etmektedir. Söz konusu sakıncaları bertaraf etmek amacıyla (a) fıkra
sından «yıl sonu bilançolaırındaki» ibaresi çıkarılmış tır. 

Madde 9. — Ekonomik gelişmeler sonucu hızla artan millî gelir ve tasarruf potansiyeli, statik rakam
lara dayandırılan büyüklükleri, kısa zamanda maksatlarına hizmet etmeyen değerler durumuna düşürebil-
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mektedir. Aynı şekilde gelişen ekonomik ilişkiler sonucu yaşama giren yeni tasarruf ve yatırım araçları mev
cut tanımların sınırlı çerçevesine sığdırılamamaktadır. Belirtilen gerçekler göz önünde tutularak 2 nci fıkra
da yer alan 3 milyonluk sabit tavan kaldırılmış, gerek bu miktarın tayinini gerekse bu miktara esas teş
kil edecek tasarruf mevduatı kavramının tanımını ekonomik dinamiğe uyum sağlayacak bir şekilde belirle
meye imkân veren düzenlemeyi yapma yetkisi Bakan lar Kuruluna bırakılmıştır. 

Madde 10. — Bu madde ile, 2983 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine 3188 sayılı Kanunla eklenen (k) 
bendinin sonuna «Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymdt çıkarmak» 
ibaresi ilave edilerek Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun görevleri genişletilmek suretiyle Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı Fonunun kullanma alanlarından daha çok yararlanılması amaçlanmıştır. 

2985 ve 3238 sayılı Kanunlar gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde kurulan Kamu 
Ortaklığı, Toplu Konut ve Savunma Sanayii Destekle me Fonlarının amaçlan doğrultusunda kullanılmaları 
dışında kalan fon bakiyelerinin âtıl olarak tutulmalarını önlemek amacıyla bunların Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası dışında nemalandırılmalaırı imkânı sağlanmakta ve nemalandırılma ile ilgili usul ve esas
ları tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Madde 11. — 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Ekonomik tşler Yüksek Koordinasyon 
Kurulu'nun kamu iktisadî teşebbüslerinin satılmasına karar verebileceğini hükme bağlamıştır. Ancak satışın 
gerçekleştirilmesi için bunların anonim ortaklık haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Mevcut hükümlerle bu 
imkânsız bulunmaktadır. 

Teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinden herhangi birinin tamamının veya bir 
bölümünün satılması, devredilmesi, bunların kiraya verilmesi, işletme hakkının verilmesi, tasfiyesi için yapı
lacak işlemlerle ilgili olarak Kamu Ortaklığı Kurulu'na her türlü düzenleme yetkisi verilmek suretiyle işlerin 
çabuklaştırılması sağlanmaktadır. 

Özelleştirilmesine karar verilen kuruluşlardan Başbakanlıkla ilgilendirilmemiş olanlar mevzuatta öngörülen 
işlemlere gerek kalmaksızın doğrudan. ve otomatikman ilgili bulunduğu Bakanlıkla ilişkisi kesilerek Başbakan
lığa bağlanmak suretiyle bürokratik engeller, kaldırılmaktadır. 

Kamu payı bulunan iştiraklerdeki bu payların satışı veya devredilmesi de aynı esaslar çerçevesinde yürü
tülecektir. 

Madde 12. — özelleştirme ile ilgili işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinin 

Devlete ait hisselerinin tamamı bedel alınmadan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş sayı
lacak ve bunlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunlardaki şart
lar aranmaksızın anonim ortaklığa dönüşmüş olacaktır. 

Bunların sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar kurulmalarını, faaliyetlerini, or
ganlarını, yönetimi ve denetimini, sermaye miktarını belirlemeye, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri alma
ya, ayrıca bu işlerden elde edilip Kamu Ortaklığı Fonu'nda toplanacak meblağın Fon, Hazine ve özelleştiri
len kuruluş arasında dağıtılacak oranlarını tesbite Kamu Ortaklığı Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Bunların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesi halinde ise genel hükümlerin uygulan
ması zarurî görülmüştür. 

özelleştirilen kuruluşların hesapları ile ilgili her türlü düzenlemeleri de Kurul'un yapması öngörülmektedir. 
Özelleştirilmesine karar verilen kuruluşların daha önceden kamulaştırma, satmalma, hibe gibi çeşitli yol

lardan mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan her türlü hak ve mamelekinin bu kuruluşa intikal edeceği 
hükme bağlanmakta, borçlarının da intikali öngörülmektedir. 

Gerçek ve tüzelkişilerin Türk Ticaret Kanunundan doğan ortaklık haklarının mahfuz kalması hükme bağ
lanmaktadır. 

Madde 13. — özelleştirilmesine karar verilen kuruluşça ihraç edilen tahviller ile Devlet kefaletini haiz iç 
ve dış borçlar üzerindeki Devlet garantisinin devam edebileceği öngörülmektedir. Ancak bu garantinin hangi 
şartlarda devam edeceği hususunda düzenlemeler yapmaya Kamu Ortaklığı Kurulu yetkili kılınmaktadır. 
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Madde 14. — Özelleştirmesine karar verilen kurum bu karar tarihi ile sermayedeki kamu payının % 50'-

nin altına düştüğü tarihe kadar bir geçiş (intikal) dönemine tabi tutulacaktır. Bu döneme münhasır olmak 
üzere özelleştirme kararı tarihinden önce bu kurumda görevli bulunan personelin mağduriyetini önlemek ama
cıyla bunların özlük, emeklilik, terfi, izin gibi haklan ile diğer her türlü haklarının korunması,, vecibelerinin 
de devam etmesi öngörülmektedir. 

Ancak kurum geçiş döneminden sonra Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat 
hükümlerine tabi olacağından kamu personelinden isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile irtibatlandırılacakları 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 15. — Uygulama alanı kalmadığından 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci mad
desi ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 16. — Yürürlük hükmüdür. 

Madde 17. — Yürütme hükmüdür. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu, 14. 5.1986 
Esas No.: 1/766 

Karar No.: 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 Sayılı Kanunlarda 
Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Dev
let Bakanı - Başbakan Yardımcısı Sayın 1. Kaya Erdem'in, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığının, Hazine ve Dıştıcaret Müsteşarlığının, Merkez Bankasının ve Toplu Konut Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkanlığının temsilcilerinin katılmasıyla; Komisyonumuzun 14.5.1986 tarihli 5 inci Birleşiminde incelenip gö
rüşüldü. 

Kanun Tasarısının maddelerine geçilmeden önce Tasan gerekçesi okunarak üzerinde yapılan görüşmeler 
sırasında yukarda belirtilen ilgili temsilcilerin izahatları dinlenip konu ile ilgili soruların cevaplandırılmasını 
müteakip; Tasarı Komisyonumuzca benimsenerek maddelere geçilmesi kararlaştırıldı. 

Müteakiben Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçildi. 
Tasarının 1 inci maddesiyle 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 3098 sayılı Ka

nunla değişik 4 üncü maddesinin II numaralı paragrafının (b) bendi ile III numaralı paragrafının (a) bendin
de yapılan değişiklikle getirilen, para kredi konularında Merkez Bankasının hükümete görüş bildirmesi hükmü
nün; «bu Kanunla kendine verilen yetkiler çerçevesinde» olmasa Komisyonumuzca uygun görüldüğünden me
tinde gerekli redaksiyon yapılarak bu hüküm metne ilave edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesiyle 1211 saydı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 3098 sayılı 
Kanunla değişik 52 nci maddesinde yapılan tadilatın I numaralı paragrafının sondan ikinci fıkrasındaki «3182 
saydı Bankalar Kanununa göre kurulmuş» hükmünün, mevcut bankaların hepsinin bu Kanuna göre kurul
muş olmamaları sebebiyle, metinden çıkardması ve «Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen» tabiri yerine 
«2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre belirlenen» hükmünün getirilmesi uygun görülmüştür. 

Tasarının 5 inci maddesiyle ilgili 1211 saydı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 3098 sa
yılı Kanunla değişik 68 inci maddesinin I numaralı paragrafının (b) bendinin baş tarafına; gene bu tasarının 
1 inci maddesiyle getirilen denetleme yetkisinde uygulanacak cezaî müeyyidelerin şekillendirilebilmesini temi-
nen «4 üncü maddenin II nci paragrafının (d) bendi» hükmü ilave edilmiştir. 
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Tasarının gene aynı maddesinin II numaralı paragrafının son hükmüne açıklık getirilebilmesini teminen 
ilgili Kanunun «Bankalar Kanunu» olduğu hükmü metne ilave edilmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesinin (a) bendinde Devlete ait hisseler tabirinin tatbikattaki aksamaların önlene
bilmesi ve maddeye açıklık getirilebilmesi bakımından «Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait 
hisselerin» tabiri olarak tadili uygun görülmüştür. 

Tasarının 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

îş bu raporumuz havalesi gereği Bütçe - Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa say
gı ile sunulur. 

Başkan 
Fahir Sabunis 

Bursa 

' Üye 
Kemal îğrek 

Bursa 

Üye 
Kâmran Karaman 

Hatay 

Başkanvekili 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır 
(Bazı maddelere muhalefet 

Şerhi ile) 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

Sözcü 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
ismet Oktay 

Eskişehir 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
Berati Erdoğan 

Samsun 

MUHALEFET ŞERHİ 

Genelde özelleştirme sonucu devletin imkânlarının kısılmasına sebep olacaktır. Halbuki devletin temel gö
revleri arasında genel ekonomik kalkınmayı sağlamak için her nevi yatırımları yapmak bulunduğundan özel
leştirme yolu ile devlet varlıklarının elden çıkarılması bu temel göreve ters düşeceği gibi istihdam konusun
da da olumsuz sonuçlar verebilecektir. Özelleştirme sonucu elde edilecek fonların ne şekilde kullanılacağı belli 
olmadığından ve devletçe yapılmış bulunan bir yatırımın elden çıkarılması sonucu paraların cari harcamala
ra gidebilme imkânının açık bulunması dolayısı ile muhalefet ediyorum. 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır Milletvekili 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 16.5.1986 

Esas No. : 1/766 
Karar No. : 35 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Balkanlar Kurulunca kararlaştırılarak 9 Mayıs 1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi uyarınca «Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda görüşül
dükten sonra Komisyonumuza havale edilen «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, Bankalar Ka
nunu, 2983, 2985, 3228 sayılı Kanunlarda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
özelleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 16 Mayıs 1986 tarihinde yaptığı 56 ncı birle
şiminde ilgili hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinden anlaşıldığına göre; Ekonominin yönetiminde sorumlu kuruluşların başında gelen Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası, özellikle para krediye dönük önemli görevler üstlenmiştir. Bu görevleri 
en etkin bir şekilde ve liberal ekonominin gerektirdiği piyasa şartlarına göre yerine getirebilmesi için açık 
piyasa işlemlerine başlama hazırlığı içerisine girmiş bulunmaktadır. Bu nedenle; Bankanın açık piyasa 
işlemlerini, para politikasının en esnek ve etkin bir aracı olarak kullanabilmesini sağlamak ve bu piyasa
nın işlemleri için gerekli olan ikinci el piyasaların gelişmesine yardımcı olmak gayesiyle yeni düzenlemelere 
ihtiyaç duyulmuştur. 

Tasarı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının sözkonusu açık piyasa işlemlerine girebilmesi için ge
rekli olan bir sıra düzenlemelerin yapılmasının amaçlandığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda; getirilen kanun tasarısı yerinde bulunmuş, böylece Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasının hem para politikasını yürüteceği ve ekonominin likiditesini düzenleyeceği hem de bu piyasalarda bir 
denge unsuru olarak istikrar sağlayacağı, bankaya tanınan yeni yetkilerle kendisine meri mevzuatlarla veri
len sorumlulukları en etkin bir şekilde yerine getirebileceği, ülkemiz ekonomisinin tekrar darboğazlara girme
mesi ve sıkıntıya düşmemesi için büyük faydalar sağlayacağı belirtilmiştir. Daha sonra tasarı ve gerekçesi be
nimsenerek «Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu» metni esas alınmak üzere maddelerinin görüşülme
sine geçilmiştir. 

«Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu» metninin çerçeve 4 üncü maddesi ile değiştirilen 14.1.1970 ta
rihli ve 1211 sayılı Kanunun 3098 sayılı Kanunla değişik 52 inci maddesinin (b) bendinde, tasarıda yer alması
na rağmen, Komisyon metninde eksik olarak yer alan «Her nevi devletin borçlanma...» ibaresi «Her nevi dev
let iç borçlanma...» ibaresi şeklinde düzeltilmiş; çerçeve 9 uncu maddeyle değiştirilen 3182 sayılı Bankalar Ka
nununun 67 nci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan «mevduatının tamamını» ibaresi «mevduatının tanımı
nı» şeklinde düzeltilmiş; verilen bir önergeyle çerçeve 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere «Dördüncü Bö
lüm 2499 Sayılı Kanunla İlgili Değişiklikler» başlığı altında 2499 saydı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü 
maddesinin 1 inci fıkrasını değiştiren yeni bir madde çerçeve 11 inci madde olarak kabul edilmiş takip edeû 
bölüm ve madde numaraları buna göre yeniden düzenlenmiş; 12 inci maddenin son fıkrası, fıkraya açıklık ka
zandırmak amacıyla yeniden düzenlenmiş; 14 üncü maddesi, madde içerisinde yer alan «Kuruluşça» ibaresi 
yanlış anlaşılmaya mahal vermemek amacıyla «teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birim
lerince» ibaresi şeklinde değiştirilmiş, ayrıca kamu iktisadî teşebbüslerince mal ve hizmet satın almak üzere 
yapılacak satın alma sözleşmelerinde öngörülen satın alma bedellerini garanti etmeye Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı yetkili kılan bir fıkra ilave edilmiştir. 

«Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu» metninin 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ve 10 uncu çerçeve maddeleri ile 
metne yeni giren madde dolayısıyla madde numaralan 13, 15, 16 olarak değişen 12, 14 ve 15 inci maddeler 
ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 17 ve 18 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. Ayrıca tasarının başlığı ka-
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nun tekniğine uygunluğunu sağlamak amacıyla verilen bir önergenin kabulü ile «1211 Sayılı Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Ya
tırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sa
yılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
Özelleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilmiştir. 

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

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Hazım Kutay 
Ankara 

Metin Yaman 
Erzlincan 

M .Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Başkanvekili 
Fahrettin Kurt 

Tralbzon 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Araş 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Yaşar Albayrak 
lstan>bui 

Mehmet Budak 
Kırşehir 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 Sayılı Kanunlarda Bazı 
Değişiklikler Yapılması ve Kamu iktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

BIRINCI BÖLÜM 

14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile ilgili değişiklikler. 

MADDE 1. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 3098 sayılı Kanunla deği
şik 4 üncü maddesinin I numaralı paragrafının başlığı ve (a) bendi, II numaralı paragrafının (b) bendi de
ğiştirilmiş, II numaralı paragrafa (d) bendi ilave edilmiş, III numaralı paragrafın da (a) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«I - Bankanın temel görevleri bu Kanun hükümlerine göre ve ekonomik gelişmeye yardım etmek ama
cıyla; 

a) Para ve kredi politikasını, kalkınma planlan ve yıllık programlar göz önünde bulundurularak ekono
minin gereklerine göre ve fiyat istikrarım sağlayacak bir tarzda yürütmek; 

II - Bankanın temel yetkileri: 
b) Banka, para - kredi konularında karar alma ve hükümete öneride bulunma yetkisini haizdir. 
d) Banka, meri mevzuatla kendisine verilen yetki ve görev alanına giren hususlara ilişkin yapmış oldu

ğu her türlü düzenlemelere bankaların uygun hareket edip etmediklerini denetleme yetkisini haizdir. 
III - Bankanın başlıca müşavirlik görevleri : 
a) Hükümete, gerektiğinde, para ye krediye ilişkin tedbirlerin alınması hususunda görüş vermek.» 

MADDE 2. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 41 inci maddesinin II nci 
paragrafının ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Banka, her nevi Devlet iç borçlanma senetlerinin malı servisini, özel kanunlara veya bunlara dayanan 
kararlara göre kambiyo denetlemesini ve dış ticaret rejimi tatbikatını veya benzeri işlemleri yapmakla görev
lendirilebilir. Bu sıfatla yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü şahıslar tarafından Bankaya sorumluluk tevcih 
edilemez.» 
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SANAYİİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİÖÎ METİN 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, Ban
kalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 Sayıh Kanunlarda 
Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu İktisadî Te

şebbüslerinin özelleştirilmesi {Hakkında (Kanun 
Tasarısı 

BİRİNCİ ÖÖLOM 

14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanunu ile ilgili değişiklikler 

MADDE 1. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 3098 sayılı Kanunla de
ğişik 4 üncü maddesinin 1 numaralı paragrafının baş
lığı ve (a) bendi, II numaralı paragrafının (b) bendi 
değiştirilmiş, II numaralı paragrafa (d) bendi ilave 
edilmiş, III numaralı paragrafın da (a) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«I — Bankanın temel görevleri bu Kanun hu 
kümlerine göre ve ekonomik gelişmeye yardım et 
imde amacıyla; 

a) Para ve kredi politikasını, kalkınma planları 
Ve yıllık programları göz önünde bulundurarak eko
nominin gereklerine göre ve fiyat istikrarını sağla
yacak bir tarzda yürütmek; 

II — Bankanın temel yetkileri : 
b) 'Banka, para-kredi konularında karar alma ve 

bu Kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde 
Hükümete öneride bulunma yetkisini haizdir. 

d) Banka, meri mevzuatla kendisine verilen yet
ki ve görev alanına giren hususlara ilişkin yapmış ol
duğu her türlü düzenlemelere bankaların uygun ha
reket edip etmediklerini denetleme yetkisini haizdir. 

III — Bankanın başlıca müşavirlik görevleri : 
a) Hükümete, 'gerektiğinde, para ve krediye iliş

kin tedbirlerin alınması hususunda bu Kanunla ken
disine verilen yetkiler çerçevesinde görüş vermek.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1211 Sayıh Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanunu, 3182 Sayıh Bankalar Kanunu, 2983 Saydı 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlan
dırılması Hakkmda Kanun, 2985 Sayıh Toplu Konut 
Kanunu, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Saydı Kanun, 2499 
Saydı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Ya
pılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleş

tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

14.1.1970 tarihli ve 1211 sayıh Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Kanunu ile ilgili değişiklikler. 

MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil* 
mistir. 

MADDE 2. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu metninin 2 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4*s inci maddesinin son 
cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bu madde gereğince bankalara verilecek avansların toplamı 45 inci maddede yazılı senet ve vesikaların 
nominal değerleri toplamını geçemez.» 

MADDE 4. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 3098 sayılı Kanunla değişik 
52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Açık piyasa işlemleri 

Madde 52. — I - Banka, para arzını ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacıyla kendi nam ve he
sabına; 

a) 45 inci maddenin (a) ve (b) bendinde yazılı şartları havi senetleri, 
b) Her nevi Devlet iç borçlanma senetlerini, kamu idare ve müesseseleri tahvillerini, ' 
c) ödenmiş sermayesi en az 500 milyon Türk Lirası olan anonim şirketlerin; borsada kayıtlı tahvillerini 

ve Sermaye Piyasası Kurulunca ihraç izni verilen borç senetlerini, 
d) Banka mevduat sertifikalarını, 
e) Vadelerine en çok 120 gün kalmış gelir ortaklığı senetlerini ve kâr - zarar ortaklığı belgelerini, 
Alıp satabilir. 
f) Banka ayrıca, vadeleri dikkate alınmaksızın yukarıda sözü edilen senetleri, geri satma anlaşması im

zalayarak satın alabilir veya geri alma anlaşması imzalayarak satabilir. Anlaşma süresi 91 günü aşamaz, süre
nin başlangıç tarihi alım veya satım tarihidir. 

(c) bendinde yazılı sermaye miktarları, toptan eşya genel endekslerindeki değişmeler; açık piyasa işlemle
rine dahil edilecek veya işlem dışı bırakılacak senet türleri ise ekonomik gelişmeler göz önünde tutularak Ban
ka Meclisince yeniden belirlenebilir. 

Açık piyasa işlemleri, Hazineye, kamu idare ve müesseselerine veya diğer kurum ve müesseselere kredi 
yardımı amacıyla yapılamaz ve vadesi 12 ayı aşan senetler f (f) bendindeki işlemler hariç) açık piyasa işlemine 
dahil edilemez. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince yapılacak işlemlere ilişkin esas ve şartlar Banka Meclisince tayin ve tespit 
olunur. 

Banka, bu madde kapsamına giren işlemlerle ilgili kurum ve kuruluşları; 3182 sayılı Bankalar Kanununa 
göre kurulmuş bankalar ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen aracı kurumlar arasından işlemin özelliği
ni göz önünde bulundurarak tespit etmeye yetkilidir. 

Banka para piyasasının işleyişiyle ilgili düzenleyici tedbirler alabilir. 

II - Bankanın Hazinenin malî ajanı olarak yapabileceği işlemler : 
Banka, Hazinece gerekli provizyonların tesis edilmesi halinde Hazine adına her nevi Devlet borçlanma se

netlerinin tanzim alış ve satışlarını yapabilir.» 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

IMADDE 4. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 3098 sayılı Kanunla 
değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Açık piyasa işlemleri 

Madde 52. — I — Banka, para arzını ve ekono
minin likiditesini düzenlemek amacıyla kendi nam ve 
hesabına; 

a) 45 inci maddenin (a) ve (b) bendinde yazılı 
şartları havi senetleri, 

b) Her nevi Devletin borçlanma senetlerini, ka
mu idare ve müesseseleri tahvillerini, 

c) ödenmiş sermayesi en az 500 milyon Türk 
Lirası olan anonim şirketlerin; borsada kayıtlı tah
villerini ve Sermaye Piyasası Kurulunca ihraç izni 
verilen borç senetlerini, 

d) Banka mevdua't sertifikalarını, 
e) Vadelerine en çok 120 gün kalmış gelir or

taklığı senetlerini ve kâr-zarar ortaklığı belgelerini, 
alıp satabilir. 
f) Banka ayrıca, vadeleri dikkate alınmaksızın 

yukarıda sözü edilen senetleri, geri satma anlaşma
sı imzalayarak satın alabilir veya geri alma anlaş
ması imzalayarak satabilir. Anlaşma süresi 91 günü 
aşamaz, sürenin başlangıç tarihi alım veya satım ta
rihidir. 

(c) bendinde yazılı sermaye miktarları, toptan eş
ya genel endekslerindeki değişmeler; açık piyasa iş
lemlerine dahil edilecek veya işlem dışı bırakılacak 
senet türleri ise ekonomik gelişmeler göz önünde tu
tularak Banka Meclisince yeniden belirlenebilir. 

Açık piyasa işlemleri, Hazineye, kamu idare ve 
müesseselerine veya diğer kurum ve müesseselere 
kredi yardımı amacıyla yapılamaz ve vadesi 12 ayı 
aşan senetler d(f) bendindeki işlemler hariç) açık pi
yasa işlemine dahil edilemez. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince yapılacak işlemlere 
ilişkin esas ve şartlar Banka Meclisince tayin ve tes-. 
pit olunur. 

Banka, bu madde kapsamına giren işlemlerle il
gili kurum ve kuruluşları; bankalar ve 2499 sayılı 

Türkiye Büyük Millet M 

(Plan ve Bütçe Komisyonumun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 3098 sayılı Kanunla de
ğişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Açık piyasa işlemleri 

Madde 52. — I — Banka, para arzını ve ekono
minin likiditesini düzenlemek amacıyla kendi nam ve 
hesabına; 

a) 45 inci maddenin (a) ve (b) bendinde yazılı 
şartları havi senetleri, 

b) Her nevi Devlet iç borçlanma senetlerini, ka
mu idare ve müesseseleri tahvillerini, 

c) ödenmiş sermayesi en az 500 milyon Türk 
Lirası olan anonim şirketlerin; borsada kayıtlı tah
villerini ve Sermaye Piyasası Kurulunca ihraç izni 
verilen borç senetlerini, 

d) Banka mevduat sertifikalarını, 
e) Vadelerine en çok 120 gün kalmış gelir ortak

lığı senetlerini ve kâr - zarar ortaklığı belgelerini, 
alıp satabilir. 
f) Banka ayrıca, vadeleri dikkate alınmaksızın 

yukarıda sözü edilen senetleri, geri satma anlaşma
sı imzalayarak satın alabilir veya geri alma anlaşması 
imzalayarak satabilir. Anlaşma süresi 91 günü aşamaz, 
sürenin başlangıç tarihi alım veya satım tarihidir. 

(c) bendinde yazılı sermaye miktarları, toptan eş
ya genel endekslerindeki değişmeler; açık piyasa iş
lemlerine dahil edilecek veya işlem dışı bırakılacak 
senet türleri ise ekonomik gelişmeler göz önünde tu
tularak Banka Meclisince yeniden belirlenebilir. 

Açık piyasa işlemleri, Hazineye, kamu idare ve 
müesseselerine veya diğer kurum ve müesseselere kre
di yardımı amacıyla yapılamaz ve vadesi 12 ayı aşan 
senetler ((f) bendindeki işlemler hariç) açık piyasa 
işlemine dahil edilemez. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince yapılacak işlemlere 
ilişkin esas ve şartlar Banka Meclisince tayin ve tes
pit olunur. 

Banka, bu madde kapsamına giren işlemlerle ilgi
li kurum ve kuruluşları; bankalar ve 2499 sayılı Ser
maye Piyasası Kanununa göre belirlenen aracı kurum-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 3098 sayılı Kanunla değişik 
68 inci maddesi aşağıdaki' şekilde değiştirilmiştir. 

«Ceza müeyyideleri 

Madde 68. — I. a) Kanunun 43 ve 44 üncü maddelerinde gösterilen zorunluluk ve yükümlülükleri ye
rine getirmeyen bankalar ve sorumlu organları ile bu Kanunun 40 mcı maddesinin II nci paragrafının (a) 
'bendi uyarınca umumî disponibilite ve mevduat karşılı klan için tespit edilen oranları süresi içinde tesis et
meyen veya noksan tesis eden bankalar hakkında Bankalar Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 

h) 40 inci maddenin II inci paragrafının (c) ve (d) bentleri ile 52 nci maddeye göre yapılan düzenle
melere uymayan ''bankalar, kurum ive kuruluşlar hakkında Bankalar Kanununun 79 uncu maddesinin dör
düncü fıkrası, 

c) Bu Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında ise Bankalar Kanununun 
83 üncü maddesi, 

Uygulanır. 

II - Vükarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler dolayısıyla kovuşturma yapılması, Bankaca Kanuna ay
kırılığın tespiti halinde bankanın taldbü üzerine, diğer hallerde bankanın göırüşü alınarak Başbakanlık tara
fından Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılmasına 'bağlıdır. Bu takdirde ayriı Kanunun 87 ve 88 inci 
maddeler uygulanır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 445) 



(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Sermaye Piyasası Kanununa göre belirlenen aracı ku
rumlar arasından işlemin özelliğini göz önünde bu
lundurarak tespit etmeye yetkilidir. 

Banka para piyasasının işleyişiyle ilgili düzenle
yici tedbirler alabilir. 

II — Bankanın hazinenin malî ajanı olarak yapa
bileceği işlemler : 

'Banka, hazinece gerekli provizyonların tesis edil
mesi halinde hazine adına her nevi Devlet borçlanma 
senetlerinin tanzim alış ve satışlarını yapabilir.» 

*MA!DDE 5. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 3098 sayılı Kanunla de-
ğiş'ifc 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiri'lmiş-
<tir. 

«Ceza müeyyideleri 

' 'Madde 68. — I a) Kanunun 43 ve 44 üncü 
maddelerinde gösterilen zorunluluk ve yükümlülük
leri yerine getirmeyen bankalar ve sorumlu organları 
ile t>u Kanunun 40 inci maddesinin II nci paragrafı
nın (a) 'bendi uyarınca umumî dİsporiibilite ve mev
duat karşılıkları için tespit edilen oranları süresi 
içinde tesis etmeyen veya noksan tesis eden banka
lar hakkında Bankalar Kanununun 79 uncu madde
sinin ikinci fıkrası, 

b) 4 üncü maddenin II nci paragrafının (d) ben
di, 40 inci maddenin II nci paragrafının (c) ve (d) 
ıbentleri ile 52 nci maddeye göre yapılan düzenleme
lere uymayan bankalar, kurum ve kuruluşlar hakkın
da 'Bankalar Kanununun 79 uncu maddesinin dör
düncü fıkrası, 

c) İBu Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine 
aykırı hareket edenler hakkında ise Bankalar Kanu
nunun 83 üncü maddesi, 

uygulanır. 

II Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler do
layısıyla kovuşturma yapılması, Bankaca Kanuna 
aykırılığın tespiti halinde bankanın talebi üzerine, 
diğer hallerde bankanın görüşü alınarak Başbakan
lık tarafından cumhuriyet savcılığına müzekkere ya
zılmasına bağlıdır. Bu takdirde Bankalar Kanunu
nun '87 ve 88 inci maddeleri uygulanır.» 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

lar anasından işlemin özelliğini göz önünde bulundu
rarak tespit etmeye yetkilidir. 

»Banka para piyasasının işleyişiyle iılgiıM düzenleyi
ci itedbirleır alabilir. 

II - Bankanın Hazinenin malî ajanı olarak ya
pabileceği işlemler : 

Banka, Hazinece geröklıi provizyonların tesis edil
mesi halinde Hazine adına her nevi Devlet iç borçlan
ma senetlerinin tanzim alış ve satışlarını yapabilir.» 

MADDE 5. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu metninin 5 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 445) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ÜKÎNCt BÖLÜM 

35.4.1985 .tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile ilgili değişiklikler 

MADDE <!>+ — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin 7 ndi fıkrası ile 33 üncü madde
sinin birinci fıkrasındaki «Ibu Kanunun 32 nci maddesi» ibareleri «bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci 
fıkrası» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7. — 31182 sayılı Bankalar Kanununun 63 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 
«Türk Ticaret Kanunu gereğince denetleme kurulu bulunmayan bankalarda yapılacak denetim usulü, Ba

kanlıkça tespit olunur. IBu denetçilerin özlük haklarına ilişkin ödemeler görevlendirildikleri bankalar tarafın
dan tabi oldukları mevzuat çerçevesinde yapılır.» 

MADDE 8. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 66 nci maddesinin 1 tinci fıkrasının (a) bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Bankaların tasarruf mevduatı tutarı üzerinden, tarifesi ite tahsis zaman ve şekilleri Bakanlığın öne
risi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunacak primlerden», 

MADDE 9. — 3182 saydı Bankalar Kanununun 67 ndi madde&inlin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«2. Sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatının tamamını yapmaya, miktarını ve buna ilişkin sair hu
susları düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

(ÜÇÜNCÜ (BÖLÜM 

2983, 2985 ve 32318 Sayılı Kanunlarla İlgili Değişiklik 

MADDE 10. — 29S3 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (k) .bendinin sonuna «Devlet garantili ve
ya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak» ibaresi ilave edilmiş ve bu mad
de ile, 2985 sayılı Kanunun 3 üncü, 3ı23!8 sayılı Kanunun 12 nci maddelerine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Fon .büriyelerinin tamamen veya kısmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dışında nemalandiirılma-
sına ait esas ve usuller Bakanlar Kurulunca düzenlenir.» 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi ile İlgili Hükümler 

MADDE 11. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesine Bakanlar Kurulunca; müessese, bağlı or
taklık, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesine ise Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu (Kamu 
Ortaklığı Kurulu)'nca karar verilir. Kamu Ortaklığı ayrıca bu kuruluşlara ait iştiraklerdeki kamu payla
rının satışı ve devri konularında da yetkilidir. 

Bu karar üzerine Kamu Ortaklığı Kurulu; teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve 
'işletme birimlerinden hangilerinin, mevcut ve çıkanılacak hisse senetlerinin, varlıklarının tamamının veya 
biir kısmının satılmasına, kiralanmasına, işletme hakkı verilmesine, 'devredilmesi veya tasfiyesine karar ver

meye ve bu konularda her «türlü düzenleme yapmaya yetkilidir. 
Yukarıdaki hükme göre özelleştirilmesine karar verilen kuı duşlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın bağlı 

^bulunduğu Bakanlıkla ilişkisi kesilerek Başbakanlığa bağlanmış sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 445) 



(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

M N C Î BÖLÜM 

25.4.1985 tarihli ve 31182 sayılı Bankalar Kanunu ile 
ilgili değişiklikler 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

'MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

2983, 2985 ve 3238 sayılı kanunlarla ilgli değişiktik 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleşitiriknesi ile 
ilgili hükümler 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe 'Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 

25.4.1985 itari'hlıi ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ide 
ilgili değişiklikler. 

MADDE 6. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu metninin 6 ncı maddesi aynen kaibul edil
miştir. 

MADDE 7. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu metnlieiin 7 noi maddesi aynen kaibul edil
miştir. 

MADDE 8. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu metninin 8 inci maddesi aynen kabul ediıl-
ırmiştir. 

MADDE 9. — 3(182 sayılı Bankalar Kanununun 
67 noi maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«2. Sigortaya tâbi olacak tasarruf mevduatının 
tanımını yapmaya, miktarını ve 'buna lişkin sair hu
susları düzenlemeye ©akanlar Kurulu yetkilidir.» 

ÜÇÜNCÜ İBÖLÜM 

2983, 2985 ve 3238 sayılı kanunlarla ilgili değişiklikler 

MADDE 10. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko-
mıisyonu metninin 10 uncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

2499 «ayılı Kanunla ilgili değişiklik 

MADDE 11. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Ka
nununun 13 üncü tmaddfösinin (birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Anonim ortaklıkların çıkaracakları tahvilılerle il
gili usul ve esaslar 'Bakanlar Kurulunca tespit edilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 445) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 12. — Özelleştirme ile lilgiıli işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
Özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerii-

nin; 
a) Devlete ait hisselerinin tamamı bedel alınmadan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine devre

dilmiş ve Tünk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgiil'i diğer kanunlardaki şartlar aranmaksızın 
anonim ortaklığa dönüşmüş sayılır. 

b) Senmayelerindekii kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar kurulu şlaırı, faali yedileri, organları, 
yönetimi, denetimi, sermaye 'miktarını tespite, bu işlemlani kolaylaştırıcı tedbirleri almaya, ayrıca bu işlerden 
elde edilip Kamu Ortaklığı Fonunda toplanacak meblağın Fon, Hazine ve özelleştirilen kuruluş arasında 
hangi oranlarda dağıtılacağına karar vermeye Kamu Ortaklığı Kurulu yetkilidir. 

c) 'Hesapları ile , ilgili her türdü düzenfemeileni yapmaya'kuruıl yetkil'idıir. *' 
d) Mülkiyetine, ne suretle olursa olsun geçen, tasarrufunda bulunan her türlü hak ve mameleki ile borç

ları özelleştiriılen kuruluşa aynen intikal eder. 
Bunların sermayeılerindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesi hallinde bu konudaki mevzuat hüküm-

leni uygulanır. 
Gerçek ve tüzelkişilerin Türk Ticaret Kanunundan doğan ortaklık hakları saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 445) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Ib) Sermayelerindeki kamu payı <% 50'nin altına 
düşünceye kadar kuruluşları, faaliyetleri, organları, 
yönetimi, denetimi sermaye miktarını, tespite, bu iş
lemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almaya, ayrıca bu iş
lerden elde edilip Kamu Ortaklığı Fonunda toplana
cak meblağın Fon, Hazine ve özelleştirilen kuruluş 
arasında hangi oranlarda dağıtılacağına karar verme
ye Kamu Ortaklığı Kurulu yetkilidir. 

1 (Plan ve Bütçe Komisyonumun Kabul Ettiği Metin) 

BESİNCİ BÖLÜM 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinim özelleştirilmesi ile ilgili 
bükümler 

'MADDE 12. — Kamu 'iktisadî teşebbüslerinin 
özelleştirilmesine Balkanl'ar Kurulunca; müessese, 
bağlı ortaklık, 'istetme ve işletme birimlerinim özelleş-
tiriknesime ise Toplu Konut ve Kamu Ortalklığı Ku
rulu i(|Kamu Ortaklığı Kurulu)nca karar verilir. Ka
mu Ortaklığı Kurulu ayrıca bu kuruluşlara ait işti-

I raklerdeki kamu paylarının satışı ve devri konulann-
I da da yetkilidir. 

Bu karar üzerine Kamu Ortaklığı Kurulu; teşek-
\ kül, kuruluş, müessese, 'bağlı ortaklık, iştirak işletme 
I ,ve işletme birimlerinden hangilerinin, mevcut ve çı

karılacak hisse senetlerinin, varlıklarının tamamının 
veya 'bir kısmımın satılmasına, kiralanmasına, işletme 
hakkı verilmesine, devredilmesi veya tasfiyesine ka
rar vermeye ve bu konularda her türlü düzenleme 
yapmaya yetkilidir. 

Yukarıdaki hükme göre özelleştirilmesine karar 
verilen Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortak
lıklar doğrudan doğruya, müessese, işletme ve işlet
me birimleri ise önce anonim ortaklık haline getiril
dikten sonra 'hiçbir işleme gerek kalmaksızın bağlı 
bulunduğu Bakanlıkla ilişkisi kesilerek Başbakanlığa 
bağlanmış sayılır. 

MADDE 13. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun metninim 12 nci maddesi 13 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmliştir. 

'MADDE 12. — özelleştirme ile il'giil işlemleri 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, kuruluş, 
müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimle
rinin; 

a) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Dev
lete ait hisselerinim tamamı bedel alınmadan Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş ve 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ilgili diğer kanunlardaki şartlar aranmaksızın ano-

¥nm ortaklığa dönüşmüş sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 445) 
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(Hükümetin Tdklif Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Özdleştirilıme&ine karar verilen kuruluşça 'ihraç edilen tahviller ile Devlet kefaletini haiz 
iç ve dış borçlar üzerindeki Devlet igarantisi devam edebilir. Bunun şartları ite ıdiğer hususları düzenlemeye 
Kamu Otftakiığı Kurulu yetkilidir. 

MADDE 14. — özelleştirilen kurumun anonim ortaklığa dönüştürüihnesıinden sonra kurumda Emekli 
Sandığına tabi olarak çalışan personellin, özeleştirme kararı tarihi ille özelleştirilen kurumun sermayesindeki 
ıkamu payının % 5Ö'nin altına düşmesine kadar her türlü hakları ve vecibeleri devam eder. Bu payın % 
50'nin altıma 'düşmesi halinde isteyenler T.C. Emekli Sandığı İle irtihatlandırılıırlaır. 

MADDE 15. — 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 'inci maddesi ile diğer kanuniların hu Ka
nuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 445) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

c) Hesaplan ile ilgili her ıtürlü düzenlemeleri 
yapmaya kurul yetkilidir. 

d) 'Mülkiyetine, ne suretle olursa olsun geçen, 
tasarrufunda bulunan her türlü hak ve mameleki ile 
'borçları özelleştirilen kuruluşa aynen intikâl eder. 

•Bunların senmayelefindeki kamu payının % 50' 
nin altına düşmesi halinde bu konudaki mevzuat hü
kümleri uygulanır. 

Gerçek ve tüzelkişilerin Türk Ticaret Kanunun
dan doğan ortaklık hakları saklıdır. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 'Butiği Metin) 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

'MADDE 14. — Özelleştirilmesine karar verilen 
teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme 
birimlerince ihraç edilen tahviller ile Devlet kefaletini 
haiz iç ve dış borçlar üzerindeki devlet garantisi de
vam edebilir. Bunun şartları ile diğer hususları dü
zenlemeye, Kamu Ortaklığı Kurulu yetkilidir. 

Kamu İktisadî Teşebbtüsleriince mal ve hizmet sa
tın almak üzere yapılacak satın alma sözleşmelerin
de öngörülen satın alma bedellerimi garanti etmeye 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
'bakan yetkilidir. 

MADDE 15. — 'Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 14 üncü maddesi 15 inci madde 
olarak aynen kalbul edıilimiştür.: 

MADDE T6. — Sanayii ve Teknoloji! ve Ticaret 
Komisyonu metninin 115 inci maddesi 16 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 445) 



— 22 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Bu Kanun yaylımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

2 . 5 . 1986 

-Başbakan 
T. Özal 

Devlet Baıkaıu 
A. M. Yılmaz 

Deviöt Balkanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Devlet ©ak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

DaVfeÜ Bakanı 
A.\ Karaevli 

îçii'Şileri Balkanı 
Y, Akbulut 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adallet Bakanı 
M N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlvt 

Maılye ve Gütarülk Balkanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yarfdıım Bakanı 
M. Aydın 

Çallısına ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
, ,M. Kalemli 

MİM Eğlt'ılm Gençlik ve Spor Balkanı 
M. Emiroğlu 

Ulaşjtırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayii ve Ticanet Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoglu 

Bayındiırlıik ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H, H, Doğan 

Enerji ve Tab!M Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 445) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul I 
Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — ISanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 16 ncı maddesi 17 nci madde 
olarak aynen kaibul edilnniştir. 

MADDE 18. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 17 nci maddesi 1'8 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 445) 




