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İÇİNDEKİLER
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. — GELEN KAÖITLAR
III. — BAŞKANLIĞIN
RULA SUNUŞLARI

GENEL

Sayfa
324:325
325
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325,394,401

A) Gündem Dışı Konuşmalar
325
1. — Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun, (Suriye'nin Basın Ataşesi Zübeyir Oandan'm Hatay'ın Suriye'nin Doğal Sı
nırları İçinde Yer Aldığını iddia Eden Londra'
daki Beyanları Hakkında Gündem Dışı Ko
nuşması.
~
325:327
B) Danışma Kurulu Önerileri .
327,394,401
1. — Bugünkü 'Birleşim Çalışma Süresinin
Saat 24.00'e Kadar Uzatılmasına; 2 Mart 1984
Cuma Günü de Genel Kurulun Toplanarak
Gündemdeki Konuların Bitimine Kadar Çalış
masınave 8 Mart 1984 Perşembe Gününden
Başlamak Üzere T. B. M. M.'nin Çalışmalarına
15 Gün Ara Verilmesine 'Dair Danışma Kuru
lu Önerisi.
327
2. — Görüşmelerin Bitimine Kadar Çalışma
Süresinin Uzatılmasına Dair Danışma Kurulu
önerisü
•
394
3. — Gündeme Alınan 22 S. Sayılı 18.1.1984
Tarih ve 2972 Numaralı Mahallî İdareler ile

Sayfa
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Bu
günkü. Birleşimde Görüşülmesine Dair Danış
ma Kurulu önerisi.

401

C) Tezkereler ve Önergeler
327,401
1. — Sıkıyönetimin, 19.3.1984 Günü Saat
17.00'den Geçerli Olmak Üzere; 13 İlde Kal
dırılmasına ve 54 İlde de 4 Ay (Süreyle Uzatıl
masına Oaric Başbakanlık Tezkeresi. (3/325) 327:338
2. — 18.1.1984 Tarih ve 2972 Numaralı Mahaıllî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifinin Gündeme Alınarak öncelikle
Görüşülmesi Hakkında İçişleri Komisyonu
Başkanlığı Tezkeresi.
4öl
IV. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) Sözlü Sorular ve Cevapları
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim
Şahin'in, Bakanlıklarda Görev Aldığı İddia,
Edilen Milletvekillerine İlişkin Başbakandan
Sözlü Soru Önergesi. (6/14)
2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet
Turan Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanının Afşin - Elbistan Termik Tesislerin-

339
339

339
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Sayfa

Sayfa
de Yaptığı İnceleme Gezisine İlişkin Başba
kandan Sözllü Soru ömergesi. (6/18)
3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın,
Dar Gelirli Vatandaşlara Götürülmesi Vaat
Edilen Hizmetlere ilişkin 'Başbakandan Söz
lü Soru Önergesi. '(6/23)
4. — Adana Milletvekili Cüneyt Ganver'in,
Af Konusundaki Beyanına İlişkin Başbakan
dan Sözlü Soru önergesi. '(6/24)
5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet
Turhan Bayezit'in, Kahramanmaraşspor'a İliş
kim Başbakandan Sözlü Soru Önergesi. (6/25)

339

339

339

339

6. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, Findik Üretiminin Planlanması ve Di
kim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Ka
nuna Göre Yayımlanması Gereken Yönet
meliğe İlişkin Tarım Orman ve Köy İşleri 'Ba
kanından Sözlü Soru önergesi ve Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın Cevabı. (6/19)
339:340
7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın,
Genel Ahlak ve Adaba Aykırı Film ve Yayın
ların Denetimine İlişkin Sözlü Soru önergesi
ve İçişleri 'Bakanı Ali Tanrıyar'ın Cevabı.
(6/20)
340:343

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Devlet İhale Kanununa ve Bu Ka
nuna Göre Yayımlanacak Tüzük ve Yönetme
liklere İlişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan Sözlü Soru Önergesi. (6/21)
9. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'
in, Tütün Üreticilerimin Sorunlarına İlişkin Ma
liye ve Gümrük 'Bakanından Sözlü Soru Öner
gesi. (6/22)

343

343

V. — KANUN TAGARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER
343,394,400
1. — Toplu Konut Kanunu Tasarısı ve Ba
yındırlık, iîmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporları. (1/452) (S.
«ayısı : 1!5)
343,394,394:401,403,404:407
2. —Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ve Adı
yaman Milletvekili Mehmet Arif Atalay'ın,
18.1.1984 Tarih ve 2972 Numaralı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve İçişleri Komisyonu Raporu, (2/36) (S. Sa
yısı : 22)
402:403,403

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
İki oturum yapılan bu Birleşimde :
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şafıin'in, ba
kanlıklarda görev aldığı iddia edilen irniiıletvekillerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14),
34 üncü Birleşimde 15 gün müddet verildiği için er
telendi.
-Kahramanmaraş Mdlletvekili Mehmet Turan Ba
yezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Afşin Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme gezisine
ilişkin. (6/18),
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, Fın
dık Üretiminin Planlanması ve Dikim

Alanlarının

Belirlenmesi Hakkında Kanuna göre
gereken yönetmeliğe ilişkin. (6/19),

yayımlanması

İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, genel ah
lak ve adaba aykirı film ve yayınların denetimine
ilişkin. (6/20),
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Dev
let İhale Kanununa ve bu Kanuna göre yayımlana
cak tüzük ve yönetmeliklere ilişkin. (6/21),
Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, tütün üre
ticilerinin sorunlarına ilişkin, (6/22),
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar gelirli va
tandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere ilişkin.
(6/23) ve *
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Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af konu
sundaki beyanına Mdşkin. (6/24);
Sözlü soru önergeleri, lilgili 'balkanların Genel
Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendiler.
4.11.1981 Tarih Ve 2547 Sayıılı Yükseköğretim
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi. (2/11, 2/12) (S. Sayısı : 16) kabul edil
di.

1 . 3

s

1984

O: 1

1 M'art 1984 Perşembe günü saat 15.00'te toplan •
tnalk üzere Birleşime saat 17.35'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Yıldırım AKBULUT
Kâtlip Üye
Kâtip Üye
Kırklareli
Adana
Cemal ÖZBİLEN •
Cüneyt CANVER

II, — GELEN KÂĞITLAR
1.3.1984 Perşembe
Teklif
İT— Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, İs
tanbul Milletvekili İbrahim Ural ve Adıyaman Mil
letvekili Mehmet Arif Atalay'ın, 18.1.1984 tarih ve
2972 numaralı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi. (2/36) (İçişleri Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.3.1984)

Rapor
1. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, İs
tanbul Milletvekili İbrahim Ural ve Adıyaman Mil
letvekili Mehmet Arif Atalay'ın, 18.1.1984 tarih ve
2972 numaralı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtar
lıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu. (2/36)
(S. Sayısı : 21) (Dağıtma tarihi : 1.3.1984) (GÜN
DEME)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Yıldıran AKBULUT
KÂTtP ÜYELER : Cttneyt CANVER (Adana), Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli)

BAŞKAN — Sayın miletvekilleri, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin 40 inci Birleşimini açıyorum,.

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz.

m . — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

dışı söz alan Sayın Murat
efendim.

Sökmenoğlu, buyurun

1. — Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'
nun, Suriye'nin Basın Ataşesi Zübeyir Candan'in Ha^
M. MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın
tay'm Suriye'nin doğal sınırları içinde yer aldığını id
Başkan, sayın milletvekilleri; geçtiğimiz günlerde
dia eden Londra'daki beyanları hakkında gündem dışı Londra'da Yabancı Basın Derneğinde düzenlenen top
konuşması.
lantıda, Suriye'nin basın ataşesi Zübeyir Candan'ın,
Hatay'ın Suriye'nin doğal sınırları içinde yer aldı
BAŞKAN — Gündem dışı bir arkadaşıma söz ve
ğını iddia etmesi üzerine, yükselk huzurlarınızı işgal
receğim.
etmiş bulunuyorum.
Suriye'nin Basın Ataşesi Zübeyir Candan'ın, ser
Sayın milletvekilleri, 2 gün evvel basınımızda çı
hat şehri Hatay'ın, Suriye'nin doğal sınırları içinde
yer aldığını iddia eden konuşması üzerine gündem kan halberlere göre, bu toplantıda dağıtılan Suriye
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Haber Ajansı bülteninin kapağında, Hatay ilinin Su
riye sınırları içinde gösterilmesiyle ilgili soruyu ce
vaplandırmaktan kaçan, Suriye'nin Londra'daki Bü
yükelçisi Sayın Lütfull'ah Haydar'ın yanıınida bulu
nan Suriye Basın Ataşesi Zübayir Candan, «Geçici
düzenlemelerle gösterilen sınırların yanında, herkesin
kabul ettiği bir de uluslararası sınırlar vardır. Bu ha
ritada gösterilen de uluslararası sınırdır; yani Suri
ye'nin doğal sınırıdır» diyecek kadar tarihî hakikat
leri inkâr ederek millî hislerimizle oynamıştır.
Muhterem -milletvekilleri, »eşsiz Atatürk'ün mille
tine son armağanı olan Akdeniz'in incisi Güney serhaddinin bekçisi (güzel Hatay hakkında Suriyeli kom
şularımız, zaman zaman birtakım haksız ve mana
sız iddialarını gizli ve açık olarak yapmaktadırlar.
Tarihi unutan Suriyelilere cevabı verirken meşhur
Tarihçi Pedeger'in kitabında ifade ettiği gibi, Ha
tay'ın dağlarının, vadilerinin, göllerinin, nehir ve ır
maklarının islimleri eski tarihlerde de Türkçe yazıl
dığı gibi, anane ve gelenekleri eski Türklere aittir.
Muhterem milletvekilleri, Batı Asya'da Türkler
mevcudiyetlerini gösterdikleri günden itibaren, bura
ları Türk mıntıkası olarak görülür. Etiler, Hititler,
Selçuklular, Atabeyler, Mısır - Türk hükümdarları
ve Ramazanoğulları idaresinde yaşamış olan bu ül
ke nihayet Osmanlı idaresine geçmiştir. Birinci Dün
ya Savaşında yenilgiye uğradığımızda,
yaptığımız
mütareke sonunda, Türk orduları nerelerde bulunu
yorlarsa, Türk toprağı sayılır, Türk idaresinde kal
ması kabul edilmişti. Bu itibarla mütarekenin imza
edildiği zaman 41 inci Fırka Hatay'da 'bulunduğu için
Hatay'ın Türk toprağı addedilip umumî sulha ka
dar Türk idaresinde kalması kararlaştırılmış, bilaha
re Fransızlar mütarekeye aykırı olarak Hatay'ı Türk
ler namına idare etme bahanesi ile işgal etmişler
dir.
İtilaf Devletlerinin mümessilleriyle Türk Hükü
meti arasında 18 Ocak 1918'de sahilleri Hatay'ın Gü
neyindeki Hanoğlu Burnundan başlayan Suriye - Tür
kiye hududu, karadan da yine Hanoğlu Burnu baş
langıç kabul edilerek Bayırbucak, Hezine Nahiyeleriyle Harin Kazasını ve Kürt Dağını Türkiye'de bı
rakarak Halep'in Güneyinden geçip Elbeyli, Beydilli ve Barak Türk aşiretlerini de içine aldıktan
sonra Fırat Nehrine dayanmakta idi, Tespit edilen
bu hudut, Osmanlı İmparatorluğunun
Suriye'deki

"1 . 3 ._ 1984

0:1

enkazı üzerine Şam'da İtilaf Devletleri tarafından
teşkil ettirilen, Faysal Hükümeti tarafından da ka
bul edildiği içindir ki, «Bu hududun Güneyi Suriye
Hükümeti Kuzeyi de Türk Hükümeti namına» diye
rek Fransızlar işgal ve idare ediyordu. Bir müddet
böyle idare edilmiş ve İngilizlerin Musul'u işgaline
karşılık 12 Ağustos 1920 senesinde Fransızlar da fii
len buraları işgal etmişlerdir.
1921'de yapılan Ankara Andlaşması, Lozan Konfe
ransında bütün vecibeleriyle kabul edilmiş olduğu hal
de, anlaşma hükümlerini Fransızlar yerine getirmeye
rek Hatay davasını 1937 senesine kadar sürüncemede
bırakmışlardır. 1937 yılında Hatay davası Yüce Ata
türk'ün alakalarıyla Cemiyeti Akvama intikal edip,
aylarca müzakere edildikten sonra eski hak ve huku
ka istinaden Hatay'da müstakil bir devlet kurulması
na karar verildi.
Muhterem milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin o yıllara ait bu zabıtları da Hatay davası
hakkında tarihe ışık tutacak büyük vesikalardır. Bü
tün bu vesikalar, Sayın Ataşe gibi düşünenlere 47 se
ne evvel verilmiş bir tarih dersidir.
Cemiyeti Akvamın kararı üzerine 13 Ağustos
1938 yılında Hatay'da milletvekili seçimi yapılmıştır. 1
Eylül 1938'de de Hatay Millet Meclisi toplanmış,
mütarekenin acı ve karanlık günlerinden beri Hatay
lılara alakalarını esirgemeyen «Hatay benim mese
lem» diyen Aziz Atatürk'ün himmetiyle kurulan müs
takil Hatay Cumhuriyeti, 29 Haziran 1939'da Hatay
Meclisinin müttefiken almış olduğu tarihî kararla Ana
vatana iltihak etmiştir.
Muhterem milletvekilleri, bu vesileyle huzurunuz
da başta Büyük Atatürk ile dördüncü ölüm yıldö
nümünde Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i,
kahraman Türk ve Hatay Devlet ricalini ve aziz Ha
tay şehitlerini rahmetle anarken ve bütün bu tarihî
hakikatler meydanda iken, Suriyeli politikacılar ve
diplomatlarının vaki talep ve iddiaları haksız ve yer
sizdir.
Muhterem milletvekilleri, Hatay'ın bir Türk ili
olduğunu bir kere daha bu yüce çatı altında tarihin
aydındık ışığı içinde ifade ederken, Sayın Ataşeye sor
mak lazım gelmez mi, Hatay mı Suriye'nin bağrın
dan koparılmış, yoksa Suriyemi mi Hatay'ın bağ
rından kopmuştur? «Hatay bizimdir» diyen komşu
muz Suriyelilerin tarihi bilmedikleri bir kere daha or
taya çıkmıştır. Kendilerine tarihi iyi öğrenmelerini ha
tırlatır, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
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I
«3. Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin 8 Mart 1984
I Perşembe gününden başlamak üzere çalışmalarına 15
B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
I gün ara verilmesi önerilmiştir.»
1. — Bugünkü birleşim çalışma süresinin saat
BAŞKAN — Öneriyi kabul edenler... Kabul et24.00'e kadar uzatılmasına; 2 Mart 1984 Cuma günü
I meyenler... Kabul edilmiştir.
ele Genel Kurulun toplanarak gündemdeki konuların
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER
bitimine kadar çalışmasına ve 8 Mart 1984 Perşembe
gününden başlamak üzere TBMM'nin çalışmalarına I
/. — Sıkıyönetimin, 19 . 3 . 1984 günü saat
15. gün ara verilmesine dair Danışma Kurulu önerisi. 17.00'den geçerli olmak üzere; 13 ilde kaldırılmasına
BAŞKAN —• Gündemin sunuşlar kısmında Da i ve 54 ilde de 4 ay süreyle uzatılmasına dair Başbakannışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarını I lık tezkeresi.
za sunacağım.
BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi vardır,
okutup
işleme alacağım :
Danışma Kurulu Önerisi
1 . 3 . 1984
No : 11
1.3.1984
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Millî Güvenlik Konseyinin 1 numaralı bildirisi
ile tüm yurtta ilan olunan ve 19 . 11 . 1983 tarihin
den itibaren 4 ay uzatılan sıkıyönetimin;
1. Kırklareli, Bilecik, Muş, Kütahya, Burdur,
Çanakkale, Kırşehir, Gümüşhane, Sinop, İsparta,
'Başkanı
Başkanvekili
Kastamonu, Çankırı ve Bitlis illerinden 19.3 . 1984
Turan Bayezit "
Arif Atalay
günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılmaHalkçı Parti Grubu
Milliyetçi Demokrasi
I sının;
Görevlisi
Partisi Grubu Başkanvekili
2. Diğer 54 ilde 19 . 3 . 1984 günü saat 17.C.Ö
den
itibaren 4 ay süreyle uzatılmasının Türkiye Bü
Öneriler :
yük
Millet Meclisine arzı, Bakanlar Kurulunca
1. 1 Mart 1984 Perşembe günü çalışma süresi
J 1 . 3 . 1984 tarihinde uygun görülmüştür.
nin saat 24.00'e kadar uzatılması önerilmiştir.
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim.
2. Genel Kurulun 2 Mart 1984 Cuma günü de I
Turgut Özal
toplantı yapması ve gündemdeki konuların görüşme
Başbakan
leri çalışma saatinin sonuna kadar tamamlanamadığı
takdirde görüşmelerin bitimine kadar, çalışma süresi
BAŞKAN — Bu tezkereyi şu şekilde görüşeceğiz :
nin uzatılması önerilmiştir.
Sayın Hükümet Yüksek Heyetinize izahat vere
3. Türkiye Büyük Millet
Meclisinin fi Mart
cek, bilahara parti grupları isterlerse söz alacaklar ve
1984 Perşembe gününden başlamak üzere çalışmala
bilahara sayın iki üye söz alıp konuşacaklar, sonra
rına 15 gün ara verilmesi önerilmiştir.
tezkereyi oylarınıza sunacağım.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
BAŞKAN — Önerileri teker teker okutup oyla I
bugün mü olacak bu iş?
rınıza sunacağım :
«1. 1 Mart 1984 Perşembe günü çalışma süre
BAŞKAN — Evet efendim.
sinin saat 24.Q0'e kadar uzatılması önerilmiştir.»
I
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ona itirazım var.
İzin verir misiniz efendim?
BAŞKAN — Öneriyi kabul edenler... Kabul et
i
BAŞKAN — Buyurun efendim.
meyenler... Kabul edilmiştir.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
«2. Genel Kurulun 2 Mart 1984 Cuma günü de
değerli üyeler, Başbakanlık tezkeresiyle Büyük Mil
toplantı yapması ve gündemdeki konuların görüşme
let Meclisine intikal ettirilen konu, sıkıyönetim konu
leri çalışma saatinin sonuna kadar tamamlanamadığı
sudur. Konunun önemi ortada, şimdi muttali oluyotakdirde görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresi
» ruz. Eğer, Yüksek Heyetiniz uygun bulursa, bunun
nin uzatılması önerilmiştir.»
müzakeresini, yarınki, cuma günkü gündeme alalım.
Müzakereleri orada yapalım. Çünkü, en azından grup
BAŞKAN — Öneriyi kabul edenler... Kabul et
} olarak biz, bu konuyu tartışmak istiyoruz. Kendi
meyenler... Kabul edilmiştir.
Danışma Kurulunun 29 Şubat 1984 Çarşamba
günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.
Necmettin Karaduman
Ercüment Konukman
Türkiye Büyük Millet
Anavatan Partisi Grubu

— 327 —

T. B. M, M.

B : 40

grubumuzu yarın saat 10.00'da toplayacağız. Sanıyo
rum diğer parti grupları da eğer bu konuda bir top
lantı yapmamışlarsa, belki gerek duyabilirler. Dola
yısıyla' Yüksek Başkanlıktan bu konunun yarınki
gündemde müzakere edilmesini arz ve teklif ediyo
rum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Biz, şimdiye kadarki Meclis teamü
lüne uygun olarak bu şekilde görüşmeyi yeğliyoruz
ve görüşmeye devam ediyoruz efendim.
Bu hususta Sayın Hükümet açıklamada bulun
mak isterler mi efendim?
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) —
Evet efendim.
BAŞKAN — Sayın Başbakan, buyurunuz efen
dim. (Alkışlar)
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümete geldi
ğimizden bu tarafa, sıkıyönetim konusu ve onun ya
nında memleketin güvenliği konusu üzerinde, gerekli
hassasiyeti göstermiş bulunuyoruz. Bu konu muhte
lif zamanlarda, muhtelif kademelerde Anayasamızın
öngördüğü şekilde incelenmiştir. Konuyla ilgili ola
rak, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,
Millî İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanlı
ğının bu konu üzerindeki çalışmaları birlikte müta
laa edilmiştir. İllerimizin durumu, geçmiş hadiseler,
12 Eylül öncesi durumları ve bilahara 12 Eylül son
rasında da her ilde ne şekilde gelişmeler olduğu il
gili makamlarca 'bizlere izah edilmiştir.
12 Eylülden bu tarafa üç seneyi mütecaviz sıkı
yönetim tatbikatının memlekette huzur ve güveni
sağlamakta, büyük başarılı olduğu müşahede edil
miştir. 12 Eylül öncesine göre, hemen hemen vaka
larda yüzde 99'a yakın bir azalma müşahede edil
miştir,' ama bütün bunlara rağmen, özellikle aşırı sol ,
ve bölücü örgütlerin faaliyetlerinin devam ettiği, bu
faaliyetlerin müsait zemin bulunduğu takdirde tek
rar canlanabileceği hakkında kuvvetli emareler de
mevcuttur.
Bütün bu faktörleri bir arada mütalaa eden Millî
Güvenlik Kurulu, bugün Sayın Cumhurbaşkanının
başkanlığında yaptığı toplantıda, Hükümete, Anayasamızın gene ilgili maddesine göre, 67 ilimizde 13
ünde sıkıyönetimi kaldırmaya ve 54 ünde de sı
kıyönetimin 4 ay müddetle uzatılmasına, bunu da
Bakanlar Kuruluna teklif etmeye karar vermiştir. Ba
kanlar Kurulu da gene bugünkü yaptığı toplantıda,
bu öneriyi nazarı itibare alarak 54 ilde Sıkıyöneti
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min 4 ay müddetle uzatılmasına karar vermiştir. Bu,
teklif olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gel
miştir; onayınızdan, yani kararınızdan sonra 19
Marttan itibaren 54 ilde Sıkıyönetim 4 ay müddetle
devam edecektir.
Bu kararların bugün alınmasının ana sebebi şu
dur : 25 Martta hepimizin de 'bildiği gibi, mahallî
idareler seçimleri vardır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin hemen büyük ekseriyetinin önümüz
deki haftadan itibaren seçim gezilerine başlayacağı
hakkında bilgilerimiz var, par'tilerimiz bu konuda
çalışmalar yapıyorlar. Bu konuda herhangi bir ak
satmaya meydan vermemek üzere, çalışmalarınızın
daha sıhhatli bir şekilde yapılabilmesi için bu konu
nun bugün görüşülüp karara bağlanması, tekrar Mec
lisin arada bir toplantı yapmasının bu manada ön
lenmesi bakımından düşünüldü. Gayet tabiî karar Yü
ce Meclisindir; ama mevcut şartlar bunu ica'bettiriyor diye düşündük.
Sıkıyönetimin kaldırıldığı 13 ilden Çanakkale,
Kırşehir, Gümüşhane, Sinop, İsparta, Kastamonu,
Çankırı ve Bitlis'te olağanüstü hal durumuna geçil
mesi, yani sıkıyönetim kadar şiddetli olmayan bir
yönetim tarzına geçilmesi, Anayasamızda yine var.
Bunun yanında, 5 ilimizde de; Kırklareli, Bilecik,
Kütahya, Muş ve Burdur illerinde de olağanüstü
hale geçilmesine lüzum olmadığı, yani burada nor
mal düzene geçileceği belirtilmiştir.
Esas itibariyle Hükümetiniz, memleketin güven
liğini de nazarı itibare alarak sıkıyönetim uygula
masının, burada görülen şekilde, kademeli bir tarz
da, yani bazı illerimizde duruma göre olağanüstü
hale geçerek, bazı illerimizde sıkıyönetimi tamamıy
la kaldırarak, kademeli bir tarzda bir geçişi prensip
itibariyle öngörmekteyiz. Bunun daha iyi olduğu
kanaatindeyiz.
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi, 54 ilde sı
kıyönetimin 4 ay uzatılmasına karar verdiği takdir
de yarın 8 ilde olağanüstü halin müzakeresi yapıla
cak, yani o olağanüstü hal durumu nazarı itibare
alınacaktır. Çünkü, olağanüstü hal konusuyla ilgili
Resmî Gazetedeki yayını ancak Türkiye Büyük Mil
let Meclîsinin 54 ildeki uzatma kararından sonra
yapabiliyoruz. O bakımdan, olağanüstü hal ile ilgili
görüşmenin, bu neşriyat Resmî Gazetede yapıldık
tan sonra, yarın yapılması lazım.
Durum bu şekilde sayın meclisin takdirlerine
arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Söz almak isteyen sayın üyelerin
sıralarını okuyorum :
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın
Vecİhi Akın; şahsı adına Sayın Emin Alpkaya
Buyurun Sayın Vecihi Akın. ^MDP sıralarından
alkışlar)
MDP GRUBU ADINA VECİHİ AKIN (Konya)
— Muhterem Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin saygıdeğer üyeleri, malumunuz olduğu çevhile yemin merasiminden sonra yüce topluluğunuz
önünde söz almış olmanın büyük heyecanını taşı
maktayım. Hepinizi bu nedenle saygı ve sevgi ile
selamlarım efendim. (Alkışlar)
Yalnız şunu da belirtmeden söze başlayamaya
cağını, yemin merasiminden sonra ilk defa karşınıza
bu kadar hazırlıksız çıkmayı hiçbir zaman istemez
dim. Onun için beni hoş görüp bağışlamanızı hepi
nizden ayrı ayrı istirham edeceğim, hatta konuşma
larımın bir kısmını içimden geldiği gibi irticalen
yapmak zorundayım, lütfen bağışlayın. (Alkışlar)
Sayın milletvekilleri, "yarım asra yakın bir süre
şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerinin saflarında çalışma
bahtiyarlığını tatmış ve bu arada 2 yıl da fiilen sıkı
yönetim komutanlığı yapmış tecrübeli bir arkadaşı
nız olarak şu hususu bilhassa belirtmek istiyorum.
Hiçbir Silahlı Kuvvetler mensubu ve hassaten
emri-komuta zincirinin en üst halkalarına yaklaşmış
olan komutanlar, asla sıkıyönetimin ilan edilmesini,
hele böyle büyük bir mecburiyet karşısında ilan edil
miş olan bir sıkıyönetimin çok uzun sürmesini iste
mezler. Bunun bir çok nedeni vardır; ama ben bu
rada kısaca birkaçına temas etmekle yetineceğim.
Sıkıyönetim idaresinin normal bir idare tarzı ol
madığı,' ancak ve ancak memleketi büyük bir fela
ketten kurtarmak için başka bir çare kalmadığına
kesinlikle kanaat getirildiğinde, o zaman rıza gös
terebilir bu kumandanlar.
İkinci husus; sıkıyönetimin, Türk Silahlı Kuvvet
lerini aslî ve birinci görevi olan yurt savunması için
her an savaşa hazır olma çalışmalarından ayıraca
ğını, disiplin ve eğitimini menfî yönde etkileyeceği
ni ve onu yıpratacağını herkesten daha iyi bilirler.
12 Eylül 1980?den birkaç ay sonra, İstanbul'da
can ve mal güvenliğini sağlamak ve anarşiye dur
demek için görev almış ve şehre dağılmış olan dört
tümene yakın bir kuvvetin her geçen gün disiplinin
den bir şeyler kaybetmekte olduğunu, benim gibi
birçoğunuz herhalde büyük bir üzüntü içinde mü
şahede etmişsinizdir.
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Sayın milletvekilleri, bütün dünyanın büyük bir
hayranlık duyduğu ve kendisinden, dünyanın eğitim,
disiplin ve moral bakımıdan bir numaralı askeri diye
bahsettiği bu yüce varlığın, millî gelenek ve üstün
meziyetlerinin her geçen gün azalmasını hangi memleketsever, hele bu ocağa ömrünü vermiş olan han
gi yüksek rütbeli kumandan isteyebilir, razı olabilir.'
Bu bakımdan, sıkıyönetimin devam etmesini Silahlı
Kuvvetlerin üst seviyedeki kumandanlarının istediği
ni düşünmek çok yanlış olur sayın milletvekilleri.
Sayın milletvekilleri, bunun bir müşahhas misali
başımdan geçmiş olduğu için müsaadenizle bir iki
cümleyle izah etmek istiyorum.
1971-1973 döneminde Adana-Hatay illeri sıkıyö
netim komutanlığı yapmıştım. O dönemde Başba
kanlık yapmış ve halen içimizde milletvekili olarak
bulunan tecrübeli devlet adamı Sayın Ferit Melen
çok iyi hatırlayacaklardır, 1972 sonları* ve 1973 baş
larında her ay yapılan mutat sıkıyönetim koordinas
yon toplantılarının hemen hepsinde; sıkıyönetimin
yapabileceğini yaptığını, her geçen gün sivil idare
nin biraz daha kendi görevinden uzaklaşarak yükü
sıkıyönetimin üstüne yıktığını, bu 'bakımdan da eğer
yapabileceğimiz başka işler varsa, bir an evvel on
ları da yapmamızı, aksi takdirde sıkıyönetimin kal
dırılmasını başta ben olmak üzere, bütün değerli sı
kıyönetim komutanı arkadaşlarımız defaatle Yüce
Heyete arz etmiş idik. Yalnız şunu unutmamak la
zımdır ki, sıkıyönetimin kalkmasını istemek başka,
sıkıyönetimin ilanını gerektiren hususların tamamıy
la ortadan kalkmış olmasına karar vermek bambaş
ka bir şeydir.
Sayın milletvekilleri, hepinizin yüksek malumla
rı olduğu veçhile, 12 Eylül 1980 öncesinde Türkiye
tam anlamıyla bir uçurumun kenarına gelmiş., bö
lünüp parçalanması için son günlerini yaşıyor du
rumda idi. İşte 12 Eylül Harekâtı bu felaketli gidişe
dur demek için başka çare kalmadığından mecburen
yapılmış ve o tarihe kadar yumdun belirli:bölgelerin
de olan sıkıyönetim bütün yurda teşmil edilmiş ve
güvenlik kuvvetlerinin büyük bir feragat ve feda
kârlıkla sürdürdükleri insanüstü gayret sayesinde, kı
sa bir süre sonra bütün yurtta can ve mal güvenliği
yeniden tesis edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, yukarıda belirttiğim gibi,
yurtta huzur ve sükûn yeniden teessüs etti; ama bu
gün dahi Türkiye'de anarşist ve terörist olayların kö
künün kazındığı veya başka bir* tabirle anarşist ve
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teröristlerin tamamiyle bertaraf edildiğini iddia et
mek mümkün değildir.
Sayın milletvekilleri, 12 Eylül Harekâtından son
ra, birçok anarşist ve terörist Türkiye'den kaçtı;
bunların yurt dışında vatan hainliğini de kabul ede
rek Türkiye aleyhine çalışan Ermeni teröristlerle da
hi işbirliği yaparak, bugün oldukça büyük rakam
lara varan bir potansiyel güç oluşturdukları bir va
kıadır. Şu da bir vakıadır ki, bu vatan hainleri Tür
kiye üzerinde kötü emel besleyen dış güçlerin her
türlü yardımına da mazhar olmaktadırlar.
Sayın milletvekilleri, yurt dışındaki durum böyle
iken, yurt içinde bu yönden tam manasıyla işler yo
lundadır denemez. Hemen hemen gün geçmiyor ki
bir veya birkaç sıkıyönetim komutanlığınca yaka
lanan yeni örgüt elemanlarını, anarşik eylemlerde
kullanacakları çeşitli silah, malzeme ve mermilerle
televizyon ekranlarında görmeyelim.
'Sayın milletvekilleri, 6 Kasım seçimlerinden şu
bat ayı sonuna kadar sıkıyönetim komutanlıklarınca
yapılan operasyonlar sonucu, ceman (özür dilerim bu
rakamlar kabacadır, hatalı olabilir; bağışlayın lüt
fen) 750 kadar anarşist yakalanmış, 37 bin kadar
çeşitli çap ve marka silah ele geçirilmiş, 145 bin adet
çeşitli çapta mermi ve 450 adet kadar da patlayıcı
madde elde edilmiştir. Bu rakamlar tetkik edildiğin
de, yukarıda da belirttiğim gi'bi yurt içinde anarşist
lerin boş durmadıklarını kolayca anlayabilmekteyiz.
Sayın milletvekilleri, bu açıklamalarimdan son
ra, şimdi de sıkıyönetimin bütün yurtta kaldırılması
için ortamın müsait olup olmadığına kısaca bir göz
atalım.
Yukarıda belirttiğim gibi, yurt dışında oldukça
'büyük rakamlara varan bir anarşist ve terörist grup
mevcuttur. Bunlar maalesef yurt dışındaki temiz işçi
kardeşlerimizden 'kandırâbildiklerini de saflarına al
ma çabaları içindedirler. Türkiye'den, 12 Eylülden
sonra kaçmış olanlar güvenlik kuvvetlerince bilin
mektedir. Binaenaleyh, bunlar Türkiye'ye ancak ka
çak olarak girebilirler. 'Bir de yukarıda belirttiğim,
normal pasaportla yurt dışına çıkmış; ama ne çare
ki, orada türlü etkenlerin etkisiyle yolunu şaşırmış ve
memleket aleyhine çalışan varlıklar haline gelmiş
olanlarımız var. Bunların büyük bir kısmının kimlik
leri, benim bilgime göre, güvenlik kuvvetlerince maa
lesef yeterince bilinememektedir. O halde bunlar, za
manı gelince veya istediklerinde, ellerini kollarını sal
laya sallaya yurda dönebileceklerdir.
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Sayın milletvekilleri yurt dışında bulunan anarşist
ve teröristlerin gayeleri bir an evvel yurda dönüp
anarşik olayları tekrar başlatıp, muvaffak oldukları
takdirde memleketi bölüp, parçalayıp amaline hizmet
ettikleri dış güçlere peşkeş çekmektir. Ancak, bunu
yapabilmek için müsait zamanı, yani memleketin zar
yıf anını kollamaktadırlar,
Diğer taraftan, aynı mihraklar tarafından idare
edildiklerinden asla kuşkumuz olmayan yurt içindeki
anarşist ve teröristlerden bugüne kadar güvenlik kuv
vetlerince ele geçirilememiş olanların da, yurt dışındakilerle irtibatta olduklarını ve zamanı geldiğinde
birlikte harekete geçeceklerini kabul etmek herhalde
hatalı olmayacaktır.
Sayın milletvekilleri, malumları olduğu veçhile 6
Kasım 1983 seçimleri sonucu yeniden parlamenter
sisteme döndük; ancak şunu unutmamak gerekir ki;
bu geçiş için normal bir süreye ihtiyaç vardır. Şimdi
biz bu geçiş dönemini yaşamaktayız. Yeni Türkiye
Büyük Millet Meclisinin açılıp, Hükümetin kurulup,
çalışmaya başlamasından beri ancak 3 aydan fazla
zaman geçmiştir. Bu bakımdan, Hükümetin bu kısa
sürede sıkıyönetimin bütün yurtta kalkması için ge
rekli olan ortamı hazırlama imkânı bulabileceğini ka
bul etmek mümkün değildir.
Benim bildiğim kadarıyla Devlet Güvenlik Mah
kemeleri ancak Nisan sonunda kurulup faaliyete ge
çirilebilecektir. Hükümet de bu ortamı tam olarak
hazırlayamadığını kabul etmiş olmalıdır ki, Yüce
Meclise sıkıyönetimin 13 ilde kaldırılıp, 54 ilde de 4
ay süreyle uzatılması teklifiyle gelmiş bulunmaktadır.
Sıkıyönetimi kısmen dahi kaldırma imkânını bulabil
miş olduğu için Hükümeti tebrik etmek isteriz ve
umarız ki, önümüzdeki dört aylık süre içerisinde sı
kıyönetimin bütün yurtta kaldırılabilmesi için gere
ken ortamı tam olarak sağlayabilsin ve dört ay son
ra Yüce Meclise sıkıyönetimin bütün yurtta kaldırıl
ması teklifi ile gelebilsinler.
Sayın milletvekilleri, yukarıda da belirtmiş oldu
ğum gibi, sıkıyönetim uygulamasının kaldırılmasını
istemek başka, kaldırılabilmesi için gerekli olan bu
ortamı hazırlayabilmek bambaşka şeylerdir ve bana
göre, esas olan, sıkıyönetimin uygulamasını kaldır
mak için uygun olan ortamı mümkün olan kısa za
manda hazırlayabilmektir.
Sayın milletvekilleri, şimdi biraz da 12 Eylül 1980'e
nasıl geldiğimize kısaca değinmek istiyorum. Bunu
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yaparken de daha çok konumuzla ilgili hususlara de
ğinmekle yetineceğim. Bir yerde büyük ölçüde otori
te zaafı var ise, orada anarşik olaylara uygun bir or
tam var demektir. Durumu bu açıdan incelediğimiz
de görürüz ki, 12 'Eylül öncesinde büyük ölçüde dev
let otoritesi zaafı meydana gelmiştir. Bunun başlıca
nedeni de, Parlamentoda bulunan partilerin uzlaş
maz durumu sonucu, hükümetin anarşik olayları ön
leyici tedbirleri- alma imkânını istese de bulamamış
olmasıdır.
ikinci husus, uzlaşması imkân dahilinde olmayan
ların iktidar olabilmek için oluşturdukları koalisyon
lardır.
Üçüncüsü, iktidarların idareyi partizanlaştırması
ve maalesef idarecilerin de bunu kabullenmeleridir.
Sayın milletvekilleri, hepimizin hatırlayacağı gibi,
o günlerde öyle iller gördük ki, valisi bir tarafı tur
tar, emniyet müdürü diğer tarafı tutar. Yine öyle
idareciler gördük ki, yakalanan anarşistleri, bunlar
bizden mi, onlardan mı diye soruyorlardı ve alacak
ları cevaba göre de işlem yapılmasını istiyorlardı. Böy
le bir idarî mekanizma, Hükümet ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi ile anarşik olaylar nasıl önlenebilirdi ki?
Demin de belirttiğim gibi, elbette anarşinin sü
ratle tırmanması için bu yukarıda belirttiğim üç hu
sus yegâne neden değildir, birçok nedenler daha var
dır; fakat fazla zaman almamak için ben onlardan
sarfınazar edeceğim.
'Sayın milletvekilleri, demin de belirttiğim gibi,
konuşmamın bundan sonraki kısmını irticalen yap
mak zorundayım. Lütfen böylece kabul buyurun.
Yeni kurulan ve üç ayı aşkın bir zamandır çalış
makta olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin her şe
ye rağmen, huzurlu bir düzen (içinde, sürekli, kesinti
siz-çalışması, anarşik olayları hazırlayan ortamın kal
dırılması için kanımca en önemli husustur. (Alkışlar)
Bu bakımdan, bu hususu sağlamak da başta Sayın
Hükümet ve onun çok değerli Başbakanı ve siz sa
yın ve değerli Anavatan Partisi milletvekillerine düş
mektedir. (Alkışlar) Ancak, üzülerek belirtmek isteye
ceğim ki, kısa zamanda çalışmalarınızda gördüğüm hu
sus maalesef ve maalesef bu dediğim ölçülerin, benim
kanıma göre, oldukça dışına çıkmış bulunmaktadır.
Lütfen bu konuşmalarımı, yani bundan sonra yapa
cağım konuşmaları hiçbir şekilde politik bir konuşma
olarak kabul buyurmayın. Beni, yarım asra yakın bu
Devlete hizmet etmiş, bu Silahlı Kuvvetlerin şerefli
elbisesini sırtında taşımış, bununla birlikte bürokra
sinin üst düzeyinde çeşitli hizmet vermiş, yaşlı ve
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tecrübeli bir kişi olarak kabul edin ve lütfen o göz
le dinleyin ve öyle anlamaya çalışın. Hiç kimseye ne
laf atma, ne söz söyleme, ne de bir incitme isteğim
ye arzum vardır; zaten benden böyle bir şey de bek
lenemez.
Sayın özal, yüksek müsaadenizle bir parçacık siz
den bahsetmek istiyorum. Herhalde bileceksiniz, hatır
layacaksınız, zatı âlinizi 1970 senesinden beri tanımak
imkânına sahip olmuş bir kişiyim; ama ne çare ki,
tabiatım icabı Başbakan olduğunuz zaman dahi ge
lip sizi tebrik edemedim, bunu benim biraz tabiatı
mın tuhaflığına lütfen verin, aksi halde başka hiçbir
şey yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, ben tanıdığım kişilerin için
den ileride memlekete hizmet edebileceklerine ânandığım kişileri-asla bırakmam, bütün yaşantılarını ince^
den-inceye takip eder ve onların ne zaman, nereler
de neler yaptığını, nereye geldiklerini takip ederim.
Bu bakımdan, Sayın özal da benim bu şekilde özel
olarak izlediğim kişilerden biridir; çünkü kendisinden
ileride memleket için büyük' hizmetler beklemekte
yim. (ANAP sıralarından «İnşallah» sesleri ve alkış
lar)
Evet, inşallah, hepimiz öyle istiyoruz.
Kendileri zekidir, çalışkandır, bilgilidir; bunlara
hiç diyeceğimiz yok; ama ne olur bir büyük olarak
kabul buyurur, hoş görürseniz, bir de bana uygun
gelmeyen bir - iki hususunuz var, onu da burada söy
leyeyim de rahat edeyim.
Efendim, herhalde bu da kendilerine çok güven
diklerinden geliyor, «illa ve illa benim dediğim otsun»
diyorlar. Bunu söylememin sebebi; Meclisin düzenli,
huzurlu ve istikrarlı çalışmasına ileride sıkıntı geti
rir, bizleri üzüntüye boğar endişesinden kaynaklan
maktadır; yoksa başka bir isteğim yok arkadaşlar.
Müsaade buyururlarsa kendilerine, İkinci Dünya
Savaşını kazandığı için büyük iltifatlar, cümleler sav
rulan Churcill'in, o büyük devlet adamının bir de
yişini tekrarlayacağım, ki kendileri bunu kabul eder
veya etmezler; onu bilemem.
İkinci Dünya Savaşından sonra Churcill'e meclis
demiş ki, «Sen o kadar büyük bir devlet adamısın
ki, İkinci Dünya Savaşını kazanmakta birinci derece
de rol oynadın.» Churcill demiş ki, «Hayır, bu iltifa
tınıza asla layık değilim ve kabul edemem; ancak
bana bir sıfatı layık görür, verirseniz onu iftiharla
kabul eder ve sizlere şükran-borcum olur; o da, eğer
etrafına seni doğru yola götürecek, seni sakıncalı
yoldan koruyacak, senin her dediğine 'evet' demeye-
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cek arkadaşları toplayabildin derseniz, bunu kabul
ederim.» (MDP sıralarından alkışlar) Çünkü sayın mil
letvekilleri, artık öyle bir çağdayız, öyle bir günde
yiz ki, bir kişi ne olursa olsun, ne olursa olsun tek
başına bir memleketi her yönüyle kurtarıp, kalkındırıp, istenen düzeye getirme olanağına sahip değildir;
bu bir ekip çalışmasıyla ancak ve ancak mümkün ola
caktır.
O bakımdan da, Sayın Özal lütfetsinler, Meclisin
ahenk içinde çalışmasına öncülük etsinler, yardımcı ol
sunlar. Ara sıra muhalefetin sesine kulak versinler;
çünkü bilmeli ki dost acı söyler. Her zaman her şeye
evet diyen, maahaza bütün söyledikleriniz doğru di
yenlere, bence devlet büyüğü ona derim ki buna iti
bar etmemeli; çünkü bunu söyleyenler, yarın ilk evvel
kendisini terkedecek kişilerdir, bunu bilmek lazımdır.
(MDP ve HP sıralarından alkışlar)
Şunu bilhassa belirtmek istiyorum ki...
BAŞKAN — Sayın Akın, mevzu üzerinde konuş
maya davet ediyorum. Konumuz sıkıyönetimdir; lüt
fen bu konuda konuşunuz efendim;
VEClHt AKIN (Devamla) — Efendim konumuz,
Meclisin huzurlu çalışması, ondan bahsetmek istiyo
rum.
BAŞKAN — Lütfen efendim, mevzu üzerinde
konuşunuz.
VEClHt AKIN (Devamla) — Peki, emredersiniz
Sayın Başkanım.
Şunu bilhassa belirtmek istiyorum ki, Meclis dü
zenli, huzurlu ve devamlı çalıştığı müddetçe her tür
lü çareye başvurarak anarşinin, terörün bir daha bu
memlekette hortlamaması, memleketin 1980-11 Eylü
lüne gelmemesi için her türlü tedbiri alabilecek güç
tedir; buna cümlemizin inanması lazım. (MDP sıra
larından alkışlar) Yeter ki birbirimizi sevip saymasını
ve birbirimize müsamahakâr olmasını bitebilelim.
Efendim, Sayın Başkanın da ikazlarına uyarak,
yüksek müsaadenizle sözlerime burada son veriyo
rum. Bu konuştuklarımdan herhalde 13 ilde sıkıyö
netimin kaldırılması ve 54 ilde de sıkıyönetimin 4 ay
süre ile uzatılmasını Milliyetçi Demokrasi Partisi ola
rak uygun bulduğumuzu belirtmiş oldum zannediyo
rum.
Cümlenizi saygıyla, sevgiyle selamlarım efendim.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın
Cahit Tutum, buyurunuz efendim. (HP sıralarından
alkışlar)
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HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Sayın Başkan, çok değerli üyeler; biraz önce
bu kürsüden, önümüze getirilen konunun hayatî önem
taşıdığını, böylesine önemli bir konu üzerinde daha
önceden verilen bilgilerin ışığı altında sorunun enine
boyuna tartışılıp sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için
Yüce Heyetinizden ve Başkanlıktan, müzakerelerin
yarına ertelenmesini talep etmiştik; ancak öyle anlaşıl
maktadır ki, Sayın Hükümetimiz, bu Yüce Meclisin
açıldığı günden beri Meclisin önüne sürekli emrivaki
lerle, çok az süre vererek bütün hayatî konuları
tartıştırmak gibi âdeta tarafımızdan tescil edilmiş olan
davranışını bildiğimiz için, bu konuda da, yüksek izin
lerinizle fazla yadırgadık diyemeyeceğiz.
Gönül isterdi ki, saygıdeğer Başbakanımız geniş
izahat versin ve bu derece önemli bir konuda Hükü
met olarak, ki doğrudan doğruya Anayasaya göre
sıkıyönetim icraatından Başbakan siyasî düzeyde so
rumludur, geniş ölçüde doyurucu bilgiler versin. Ne
den bu illerde sıkıyönetim kaldırılmaktadır? Bu iller
den sıkıyönetim kaldırılırken yerine olağanüstü hal mi
ilan edilmektedir? Niçin?
Vermek istediği birtakım bilgilerin açık bir oturum
da verilmesi mümkün değilse, kuşkusuz yine yüksek
Hükümet takdirleriyle Yüce Meclisten gizli oturum
da talep edebilirdi. Bizim bu ihtirazî itirazımız saklı
kalmak üzere, konu üzerinde görüşlerimizi kısaca arz
etmeyi de bir ödev saydık.
Peşinen şurasını belirtmek isterim ki, Türk toplu
mu gerçekten büyük bir deprem geçirmiştir, olağanüs
tü siyasal tarihimizin 60 yıllık döneminin en ağır sos- u
yal depremini geçirmiştir. Hep birlikte bunu yaşadık.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin idareye el koyduğu gün
den beri tekrar huzur ve güvenliğin sağlanması ve
daha sonra da, aşama aşama normal demokratik dü
zene geçilmesi konusunda sarf ettiği gayretler her tür
lü övgünün üstündedir. Bu bakımdan, bu vesileyle
Türk Silahlı Kuvvetlerine^ Grubum adına şükranları
mı arz ederim. (HP sıralarından alkışlar)
Sayın Başbakanımızın verdiği izahattan anlaşıl
maktadır ki, suç oranlarında önemli düşüşler olmuş
tur. Kuşkusuz bu sonuç son derece sevindiricidir. En
azından normal sivil idareye geçiş sürecini kolaylaş
tıracak olan bu sonuç, elbette ki büyük ölçüde tara
fımızdan memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak, suç
oranlarındaki bu büyük düşüşle orantılı bir tabloyu
Hükümetimiz önümüze getirmemiştir. Başka bir de
yişle suç oranında yüzde 90'ın üzerinde bir düşüş var
ise, kuşkusuz yalnız bu istatistiğe dayanarak bir so-
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nuca varmak sakıncalı olabilir, bunun bilincindeyim;
ama o zaman yurt düzeyindeki sıkıyönetimin sadece
13 ilde kaldırılması, sanıyorum ki, yeterli bir tedbir
olmamaktadır. Eğer Hükümetimizin, normal yönetim
konusunda kendine bir güveni var ise bu konuda da
ha hoşgörülü, normal yönetim düzenini tesis etmek
konusunda daha toleranslı düşünmesi ve ona göre bir
öneri getirmesi gerekirdi diye düşünüyorum.
Sıkıyönetimin, belli şartlar hüküm sürdüğü sürece,
o şartların gerektirdiği bir yönetim biçimi olduğuna
gerçekten hiç kuşku yoktur; ancak bu şartlarda ne
ölçüde değişiklik olduğu konusunda Büyük Millet
Meclisine daha etraflı bilgi verilmemesi nedeniyle, sı
kıyönetimin 13 ilde kaldırılması yeterli midir veya bu
illerde kaldırılması ve onun yerine olağanüstü hal
ilan edilmesi doğru mudur? 12 Eylülden önceki du
rum ile 12 Eylülden sonraki durumun sağlıklı bir kar
şılaştırılması yapılarak, yörece daha az sorunu olan
illeri kapsayacak bir şekilde sıkıyönetimin kaldırıl
ması ne ölçüde isabetli olacaktır? Gerçekten bugün
kü koşullarda, Sayın Başbakanın bu kürsüden verdi
ği bilgilerin ışığı altında bunları anlamak mümkün ol
mamaktadır. Bizim gerçek, içten dileğimiz ve kanaa
timiz şudur ki, ülkemiz en kısa zamanda normal de
mokratik sivil yönetimin şartlarına geçsin ve sıkıyö
netim bütünüyle kaldırılabilsin.
Benim üzerinde durmak istediğim en önemli ko
nu; sıkıyönetim, birçoklarının sandığı gibi ne ismine
bakılarak kendiliğinden alerjik bir tavır takınılacak
konudur, ne de uygulama aşamasında bazı görevlile
rin algıladığı gibi dilediğini yapma ve denetime tabi
olmama ve dolayısıyla keyfî bir yönetimdir; her ikisi
de değildir. Sıkıyönetim, şartların zorunlu kıldığı bir
yönetim biçimidir ve bir hukukî yönetim biçimidir,
yasal yönetim biçimidir. Dolayısıyla sıkıyönetim ilan
edilince, sıkıyönetim icraatının hukuk normlarına
bağlı olmaksızın yürütülmesi anlamına gelmez. Ana
yasanın çizdiği sınırlar içinde ve sıkıyönetim kanun
ları çerçevesinde tamamen hukuksal olan bir yöne
tim biçimi demektir.
Hepinizin kutularına sanıyorum ki, birçok sıkıyö
netim icraatından şikâyetleri ihtiva eden mektuplar
atılmaktadır. Bunların ne ölçüde gerçeğe uygun ol
duğunu bilemeyiz. Ancak sıkıyönetim uygulamaların
da dikkat edilecek olan önemli nokta hukuka bağlılık
ve hukukun üstünlüğü ilkesinden bir an olsun uzak
laşmama gereğidir. Nitekim, bu konuda sanırım Hü
kümetimizin elindeki bilgiler bizlere ulaştırılıp, varsa
birtakım kuşkuların zihinlerimizden silinmesi gerekir.
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Bunu şunun için söylüyorum : Sıkıyönetim icraatı da,
hukuka bağlılık ve hukukun üstünlüğü ilkesinden kay
naklanan ve ona uygun olarak yürütülmesi gereken
bir yönetim biçimidir.
Şimdi, bazı illerde sıkıyönetimin kaldırılarak yeri
ne olağanüstü halin ilan edilmesini anlamamız müm
kün değildir. Bunu mümkün görmüyorum. Neden görmıyoruz? Bir kez arkadaşlar, Anayasanın öngördüğü
sıkıyönetim hali ve dolayısıyla sıkıyönetime yol açan
ve ilanına neden olan faktörlerle olağanüstü halin
ilanını gerektiren faktörler arasında kolay kolay bir
irtibat sağlanamayacağıdır. Anayasanın 119 uncu mad
desi olağanüstü hali tanımlamış, 122 nci maddesi de
sıkıyönetimin hangi hallerde ilan edileceğini göster
miştir.
Sıkıyönetimi; olağanüstü halin bir ağır biçiminde
tanımlamak da sanıyorum ki yanıltıcı olabilir. Çün
kü, farklı nedenlerle bu iki yönetim biçimi ihdas edi
lebilir. Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini
veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya
yönelik vahim şiddet hareketlerine ait ciddî belirti
lerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle
kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hali sıkıyö
netim ilanını gerektiren bir haldir.
Olağanüstü hal ise; tabiî afet, tehlikeli salgın has
talıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde Ba
kanlar Kurulu tarafından yurdun bir veya birden
fazla bölgesinde' ilan edilebilecek olan ve öncelikle
olağanüstü halin birinci grup faktörleri arasında son
c'erece öncelik alan bir haldir. 120 nci madde elbetteki olağanüstü halin sıkıyönetim haline yaklaştığı
bir durumu öngörmektedir. Dolayısıyla, eğer hakika
ten bazı illerde sıkıyönetim halini gerektiren durum
lar ortadan kalkmışsa, o zaman sanıyorum ki ondan
hr hafifini veya ondan derece itibariyle daha da ha
fifini uygulama endişesiyle farklı değerlendirmelere
neden olacak olağanüstü hal rejimini benimsemek yi
ne de mümkün değildir. Eğer 122'deki, Anayasanın
tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüs
tü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet
hareketlerinin yaygınlaşması (dikkat ederseniz yay
gınlaşması) veya diğer daha ağır hallerin vukuunda
sıkıyönetim ilan ediliyorsa, olağanüstü hal ilanını ge
rektiren hallerden daha hafif bir durum sözkonusu
ise, o hafif durumun olağanüstü hal dediğimiz sivil
normal yönetimle sıkıyönetim arasındaki bir rejim gibi
gözüken bir rejime mi ihtiyaç vardır, yoksa normal
diğer bildiğimiz sivil yönetime mi?
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Bunu söylemekteki kastım şu : Olağanüstü hal ile
sıkıyönetim halinin ilanı konusundaki bu derecele
me farkı, mevcut mevzuata göre sonuçta, yani icraa
tında bir farklılık yaratmamaktadır. Öyle ki, olağanüs
tü yetkiler valinin eline geçmekte ve bu defa vali bu
yetkileri kullanmaktadır. Bu yetkileri vali kullanırken
son derece önemli, ciddî, demin söylediğim derece
farklarıyla hallerin ortada olması lazım. Eğer tabiî
afet ve benzeri gibi nedenler mevcut değilse, bu çok
spesifik bir halidir olağanüstünün, diğer halin olması
gerekmektedir. Çünkü sıkıyönetimin ortadan kaldırıl
ması, o illerde olağanüstü halin ikinci şartının mev
cut olup olmadığı konusunu gündeme getirir. Bence
bu geçişlerde bu şekilde birtakım takdirî derecelen
dirmeler yapmak, kanımca hatalı olabilir.
Sayın üyeler, elbetteki huzur ve güvenliğin bozul
maması için, bütün anayasal kurumlar da dahil ol
mak üzere, vatandaşlarımızın ve resmî kuruluşları
mızın bu konularda asgarî müştereklerde birleşmesi
gerekir. Bu konuda sanıyorum ki, Yüce Meclisimi
zin çeşitli siyasî parti kanatlarının, huzur ve güven
liğin sağlanması konusunda asgarî müşterekleri var
dır; ama önemli bir nokta vardır; çeşitli siyasî parti
lerin kanatları arasında, huzur ve güvenliğin sağlan
ması için alınması gereken tedbirler konusunda da
bir iştirak olması gerekir. İşte, Hükümetimizin, bilgi
eksikliği dolayısıyla bize veremediği ve tam bir işti
rak haline gelemediğimiz bu konuda bizim diyece
ğimiz şudur : Huzur ve güvenliğin sağlanması, sanı
yorum ki tüm temel hak ve hürriyetlerin teminatıdır.
Bu konuda en ufak bir tereddüdümüz yoktur ve bu
nun için gereken tedbirlerde alınacaktır.
Yalnız, geçmişe dayanarak bir gözlemimizi belir
terek sözlerimi bağlamak istiyorum : Bu çatı altın
daki gerginlikler, iktidar partisinin tutumu ve parti
ler arasındaki diyalog eksikliği, sanıyorum ki, normal
yönetim dışında diğer yönetim biçimlerinin aranması
na neden olabilir. Bu konuda birinci derecede hükü
metlere, iktidarlara olağanüstü sorumluluklar düşmek
tedir.
Benim, uyarı olarak söylemek istediğim üç nokta
vardır : - . . ' •
Bir; İktidar ve Hükümet hiçbir zaman partizan
lığa heves etmemelidir. Bürokrasiyi politize edecek
olan; «efendim bizim ekiptendir, bizdendir» diyerek
bir kayırmaya tevessül ettiği andan itibaren, bürok
ratik mekanizma derhal tefessüh eder, huzur ve gü
venliği sağlama aracı olan bürokrasi de bütün etkin
liğini yitirebilir. Bu konuda Sayın Başbakanımızın bu
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kürsüden teminat vermesi gerekir. Çünkü bürokrasiyi
yozlaştırma emarelerini görüyoruz. Bürokrasinin dış
lanarak, birtakım meseleleri halletme heveslerine rast
lıyoruz. Buna tevessül etmesinler.
ikincisi; Hükümetimizin, muhalefeti de en azın
dan kendisi kadar meşru görmesidir. Eğer muhale
fetin sesine yeter derecede kulak vermezse, muhale
fetin iddialarını gerektiği ölçüde değerlendirmezse,
söylediklerini hiç dikkate almazsa, elbetteki partiler
arasında diyalog kurulamaz, tşte, diyalog kurulama
dığı zaman da bunun etkileri dalga dalga toplum kat
manlarına yansır. Buna imkân vermeyelim. Muhale
fetin bu kürsüden dile getirdiği konuları, yalnız ken
di özçıkarları açısından sadece bir siyasî şov - kulla
nılan tabiri kullanıyorum - yapmak maksadıyla dile
getirdiği varsayılmasın. Samimî endişelerimizi bu kür
süde haykırırken, lütfen buna kulak tıkanmasın. Çün
kü «kanaatlerinizi değiştiririm ama, oyunuzu değiştir emem» yargısını pekiştirecek katı tavırlardan iktidar
kanadı mutlaka uzaklaşmalıdır. (HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Üçüncü nokta; Hükümetimizin kendi vaatleri doğ
rultusunda aldığını-iddia ettiği ekonomik tedbirler ko
nusudur. Eğer ekonomik tedbirler konusunda sadece,
«biz bunları vaat ettik bu vaat ettiklerimizi gerçek
leştirme aracı olarak da somut şu programları sunu
yoruz» diyerek bütün yapılan eleştirilere rağmen en
ufak bir taviz vermeksizin ve bize göre bir miktar
koşullarda, mevcut sosyal yapıda...
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Konuya
gir, konuyu dağıtma.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — ... Büyük çalkan
tılar yaratacak ve toplumsal katmanlara büyük ölçü
de olumsuz yansıyacak birtakım hatalar yapar ise,
işte o zaman yine mevcut koşullar normal demokratik
sivil yönetimle üstesinden gelinemeyecek boyutlar ka
zanabilir. Bu üç noktada kuşkularımız vardır.
Sayın üyeler, önümüzde aşama aşama sıkıyöne
timin kaldırılması için gereken koşulların yaratılması
konusunda elbirliği edelim, bunda samimî olalım, ba
şarırız. Bugün Hükümetimizin önümüze getirdiği bu
tedbir elbetteki bir aşamadır. Bu aşamaya olumlu
bakmamak için hiç, ama hiçbir neden yok. Ancak
yeterli değildir. Gönül isterdi ki, birçok iller bugün
12 Eylül öncesinde de, 12 Eylül sonrasında da son
derece istikrarlı ve sorunsuz bir toplumsal tavır için
de olmuştur, gönül o tür illerin de bu kapsama alın
masını isterdi. Sanıyorum bu konuda eğer Hükümet
samimî ise en kısa zamanda bunu önümüze getirecek-
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tir. tçte ve dışta Meclisimizin ve sahip olmamız gere
ken siyasal rejimimizin demokratik, hukukun üstün
lüğünü ön planda, tutan bir düzen ve anlayış içinde
bulunduğunu, bütün içe ve dışa göstermek fırsatını
elde edebiliriz. Nitekim, bu olumlu gidişi hızlandır
mamız bizim elimizdedir. Hep beraber olalım ve nor
mal demokratik düzene geçişi kolaylaştırmak için gay
ret sarfedelim.
Bu anlayış içinde, Yüce Meclisi en derin saygıla
rımla selamlarım. (HP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan.
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem 'milletvekilleri; sıkıyönetim,
12 Eylülden bu tarafa ilk defe, az da olsa bazı ille
rimizde kaldırılmaktadır. Bu hakikaten önemli bir
aşamadır, tik görünüşte belki azdır; fakat önemli bir
aşamadır.
Bazı illerimizde de, 'biraz daha yumuşak bir yöne
tim şekli olan olağanüstü hale geçilmektedir. Sıkıyö
netim kaldırıldığı il yökûnu 13 tür. Geçirdiğimiz 12
Eylül öncesini hatırlarsak, bu konuda gerek Hükü
metimiz, gerekse ilgili makamlarımız fevkalade dik
katli ve hassastırlar. Bugün 'belki 5 ili daha ilave ede
biliriz diye düşünebiliriz, 10 ili daha ilave edebiliriz
diye düşünebiliriz ama, 3 senelik bir sıkıyönetim tat
bikatından normal bir düzene geçişin, hele geçirdiği
miz devreler nazarı iti'bare alınırsa ve elde mevcut
bilgiler göz Önüne alınırsa, bunun biraz daha dikkat
li yapılmasında fayda vardır ve öyle tahmin ediyorum
ki, Milletimiz de bir nevi bunu böyle istemektedir.
Çünkü güven meselesi, huzur meselesi en önde gelen
meselelerden biridir.
Sayın Tutum, olağanüstü hal konusunu bu kürsü
de dile getirirken biraz farklı şekilde söyledi, yani
«Bu, sıkıyönetimden daha yumuşak bir yönetim şekli
değildir, o da bir şekildir» dedi.
Şimdi, Anayasanın 120 nci maddesinde bizim ola
ğanüstü hali getirme sebebimiz yazılıdır. Hemen baş
tarafını okuyayım; «Anayasa ile kurulan hür demok
rasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait cid
dî belirtilerin ortaya çıkması» diye başlıyor.
Sıkıyönetim halinde ise, Anayasanın 122 nci mad
desinde, «Attayaisanın tanıdığı hür demokrasi düze
nini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldır
maya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren
hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygın
laşması veya savaş hali» denilmektedir. Demek ki

1 . 3

4

1984

O: 1

Anayasamız, ikisi arasında da bir derece farkı yap
mış
Aslında bizim bugün getirdiğimiz olağanüstü hal
konusu, yeni bir olağanüstü hal konusu değil, yani
memlekette hiç sıkıyönetim yokken bir olağanüstü
hal ilanını getirmiyoruz. Bizim getirdiğimizin, sıkıyö
netimden aşağıya doğru iniş manasına alınması lazım;
onun için bir parça belki farklı gözüküyor. Aslında,
olağanüstü halin netice itibariyle daha yumuşak bir
yönetim tarzı olduğunu, sivil idareye geçiş olduğunu
gösteriyoruz.
Hükümete geldiğimizden bu yana bu konuya uzun
zamanlarımızı da verdik. Gerek Emniyet Teşkilatı
nın, İçişleri Bakanlığının, gerekse Millî istihbarat
Teşkilatının, Genelkurmay'ın bu konuda yaptığı birifinglere, toplantılara iştirak ettik.
Benim şahsen düşüncem şudur : Bu konuyu bu
oturumda, işte hareketler şu kadardı, şu kadar silah
yakalandı diye anlatmanın çok 'büyük bir faydası yok.
Belki seçim sonrasında, Türkiye Büyük Millet Mec
lisimizde bu konuyla ilgili bir gizli toplantıda ilgili
leri buraya getirir, geçtiğimiz üç senenin nasıl bir se
yir izlediğini, bu hadiselerin ne şekilde azaldığının, ama
hangi şekilde faaliyetin yer altında devam ettiğine ait
bilgileri huzurunuzda veririz. Bu daha tutarlı ola
caktır, belki iki - üç saatimizi alır, ama herhalde Tür
kiye Büyük Millet Meclisini daha tatmin eder.
Bunu, bir sıkıyönetimin uzatılmasıyla ilgili olarak
değil, memleketin genel durumuna Türkiye Büyük
Millet Meclisinin daha yakından 'bilgi s'ahibi olması
bakımından düşünüyoruz. Gerekli hazırlıkları yapar
yapmaz da, bu konuda gerekli teklifi yapacağız.
Efendim, Sayın Vecihi Akın Paşam, kendilerini
eskiden beri tanırım, sözlerine teşekkür ederim. Yal
nız, bizim burada, ille dediğimiz olsun şeklinde, her
hangi bir iddiamız yoktur. Belki beni yakından tanı
yanlar, böyle iddialı bir kimse olmadığımı, hiçbir za
man inatla meseleleri götürmediğimi bilirler; ama
inandığım 'bir şeyi, inandığım bir konuyu ikna yo
luyla elimden geldiği kadar izah etmeye çalışırım.
Grubumuzda dahi, geçen gün burada mücadelesini
yiapitığtmız köprü, baraj satışıyla ilgMd kanun taisariîsınıın müza'keresıinü, Ik'onuşmasınıı yaptık, grup karan bile
almadık. Yani bağlayıcı bir grup kaınan bile aılimadıik. Eğer bizüm arkadaşlarımız bizimle beraber hare
ket ediyorlarsa, (bunum sebebi Jbir katı disiplin değil,
ısevlgİden 'ibarettir. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Çünkü 'bizim de uzum yıllar devlet ha
yatımızda (ki yaşım 57 ye galtiıi, «tekaüt de oldum)
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uzun devlet hayatıtoda hiçbir zaman kimseye kızarak
emir vermiş değilim. Yani bür inait sekilimde de (me
seleleri hiçbir zaman götürmedim. Zamanımızı har
cadık, 2 - 3 saat ikna etmeye çalıştık. Belki husu
siyetim oradadır, îmatla yapabildiğim tek şey, inan
dığım (bir şeyi müdafaa edenim onu da ikna yoluyla;
çünkü kavgayla, gürültüyle, mücadeleyle hiçbir şey
elde edilmediğimi çok dyi biliyorum. Mümkün olduğu
kadar dostluklar, yakınlıklarla 'bu mıeselelerii götür
mek lazımı.
Çarşamba sabahı 08.00*de buradan ayrılırken ha
tırımıza geldi; Sayın Calple, İSunailp'i sabah kahval
tısına dlavet etmeyi düşündüm, alma çok 'yorgun gör
dük, 'birdenbire kalktı gittiUer; yoksa beraber bir kah
valtı yapaiklm diyecektim. (Alkışlar)
MEHMET TURAN BAYEZtT (Kahramanma
raş) — Sa'yın Başbakan, önceden haber verseydiniz,
ne güzel jesit olurdu, hep beraber gidendik.
(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — İnşaHlalh hep beraber yapanız, merak ötmeyin.
Sayın Vecihi Akın 'Paşam 4 ay sonra sıkıyönetimin
kalkması konusunda bayağı ciddî bir temennide bu
lundu. Bu temenniye iştirak ediyorum ama, hakikat
leri de billmemiz lazım. Memleketimizde sıikıytömetilm
3 seneden fazlaidır isüruyor. Geçirdiğimiz dönemlin
önemimi hepimizin bilmesi lazım. Biz bir paırça da dik
katli olarak 'sıkıyönetimi kademe kademe kaldırmayı
'düşünüyoruz. Bunun yeni böyle olması lazım. Aksi
(takdirde Iteknar bir geriye dönüş daiha kötüdür. Bunu
yavaş yavaş kaldırmakta fayda vardır. Onu da. ya
parken dikkatli ölaltaı. Biraz 'da yoğurdu üfleyerek
yiyelim.'
Muhterem milletvekilleri, gerek Anavatan Partisi
Grubundaki arfcada'şllarımıız, ıgereik Hükümetimiz, Hü
kümet Programımda da açıkça belirttiği gibi ne vatan
daşlarımız arasında herhangi Ibir aynılığa ne bürok
rasi... Bütün arkadaşlanmııza, kemdi miilldtvek'iıîılıerirnıi-.
ze gruplanmıızda açık söylediğimiz; bir ş'ey vardır, açık
açık ifade etmişizdir, sizlere de aynı şeyi söylüyorum :
Lütfen memurlarla uğraşmayınız. (HP sıralarından
«Biz uğraışmuiyoruz» sesleri) Herkese söylüyorum ben
bunu. 'Hiç merak etmeyiniz.
Çok iteşdkikür edenim. (A'Ükışlaır)
İSA VARIDAL (Zonguldak) — Sayım Başkan, Sa
yın Balşibalkandan suailiim Var,
BAŞKAN — (Buyurun efendim.
İSA VARIDAL (Zonguldak) — Sayın Başkanım,
sıkıyönetimin uzaitıimasını grup olarak biz de kabul

1

t

3

1984

O: 1

ediyoruz ama; Sayım (Başbakanımızdan soracağım so
rum şu :
12 Eylül 1980 talihimden bu yama sıkıyönetimi mah
kemelerimde mahkûmiyet kararı alıp halen cezaeVlıerİnde bulunan birtakım malhikûm ve tutuklular Var. Ka
muoyunda, askerî cezaevlerinde birtakım işjlemler uy
gulandığı yönünde gerek fısıltı 'hailinde, gerekse şahsî
şikâ'yeitller gelmektedir. öyle tahmin ed'ilyonum ki Sa
yın Başbakanımıza da bu yönden ışikâyeltıler gelmiştir.
Hükümet olanak bu konuda ne düşünüyoırlllar acaba?
(HP ısiıflallarından «'Duyamıyoruz» sesleri) Bu şikâyet
lerin gerelk Ordumuza gerek Türk demokrasisine karşı
menfi yönden etkileri hepimizce bilinmektedir. Hükü
met olarak bunlan önleme yönünde ne yapmaktadır
lar? Bu suaülerîîmi 'soruyorum.
'BAŞKAN — Buyurunuz Sayım Başbakan.
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) —
Efendim, sayım m'M'etvekiilinin söylediği hususu tek
rar edersem, zannediyorum bütün Meclis daha iyi
duymuş olacaktır.
Özelikle muhltelif cezaevlerinde, daha doğrulsu
tutuklu hallerde, yani mahkemelerin karar verdiği
noktalardan sonra değil; umumiyetle askerî cezaevle
rinden bazı şikâyetler (konusunda bize de, özelikle bu
tutukluların akrabaları tarafımdan birtakım müracaat
lar yapıilıyor. Biz, Hükümete geldikten 10 - 15 gün
Sonra (bu müracalaitlar yapılmaya baslandıı. Sadece bi
ze değil, zannediyorum bizlere de geliyor; bizim milletvekitlerlİmİzin de dolaplarına, yazılıp gönderiliyor.
Onun yanında yurt dışından da buna benzer mek
tuplar geliyor. 'Bir kısım mektuplar -herkesin de bile
ceği- zammediyorum isim'i ammösity iritermationaildîir,
bunların vasıtasıyla geliyor veya bunların teşviki iiîe
geliyor. Hemen hemen bu mektuplar standart olarak
yazıllmış mektuplar 'şeklinideidir. Bana, Hükümete bullunlduğüm ilik devreden itibaren bu rmektUplaır 'gelir.
özellikle bize vatandaşjlarımizıim Ankara'da yaptığı
müracaaltların hepsini teker teker inceletmeye ça,1ıişıyoruz, inceMiyoruz. Şimdiye kadar burada söylenen
iddiaların doğruluğuna aJt bilgiler almış dfeğil'im, ya
ni doğrullaımıyor. Belki bazı ufak tefek hadiseler çok
(büyütülüyor ttıu diyeyim özelikle geçenlerde gaze
telere kaidar da intikali 'etti; beli 'tip eülbis© giydirme
konusunda reaksiyonlar, örgütlü bintaklm kaınşı koy
malar yapıldı; hatta ımiahkem'elere, sizlerin de duydu
ğu gibi, elbisesiz çıkmaya kalktılar. Bundan dolayı
bazı problemller oldu; fakat kimsenin şu ama kadar,
benim aldığım bilgilere göre, herhangi bir kimsenin
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hayatiınan kaybolduğuna dair herhangi 'Kir yerden bilgi
allmış değıMıim. Bunu özellikle sordum.
Bütün bunlara rağmen her gelen mörassaatı da il
gili makamlardan 'tahkik etleMyoruz ve ettirmeye de
devam edeceğiz.
Teşekkür ederim. (Alışkır)
BAŞKAN — Sayın Emin Alpkaya, buyurum efen
dim. (MDP sırailıaırımidan allkuşllaır)
EMİN ALPKAYA (Niğde) — Sayın IBaşkan, Yü
ce M'öolıisin sayın üyeleri; yurdumuzda isakıyöınetiimı'in
uzatılıp uzaitıtfmiaımajsı konusunda şahsî gorüşıleriımıi
açılkilıamalk üzere 'söz allmış buhınimaktayırn.
Türkiye'de huzuru bozan, mernfekeitilmiizıi uçuru
mun kenarına kadar gdtiren laınarşük ve 'terör olayları
heplimizoe Mlnmektedık. Bunların maisıll cereyan ettiği,
12 Eylülden sonra ınaisııt bertaraf edİdiğ'i ve nihayet
şu kutlsî çatı altına nasıl geldiğimiz hepimizce maılumidun
Vaktimizin kısalığı nedeniyle ve benden önce de
sayın arkadaşlarımın açıkladığı gibi, konuları detay
lı olarak arz etmeyeceğim. Ancak, yeni Anayasa döne
minde demokrasimizin sağlam temellerini tekrar ge
liştirebilmek için, hepimizin yakın dönemde geçirdi
ği buhranlı ve acı günleri hatırdan çıkarmaması ve
tarihin tekerrürüne meydan vermemişi gerekir. Bil
hassa sıcak olayların cereyan ettiği bölgemizde Türki
ye'nin en önemli konusu dün olduğu gibi bugün de ve
-yarın da devletin üstünlüğü ile demokratik parlamenter
rejimin sağlam temellere oturtulması en başta gelen
konudur. Çünkü yurdumuzu parçalamak ve bölmek is
teyen iç ve dış hain güçler tamamen bertaraf edilme
miş; ancak sinmişlerdir. Yıkıcı faaliyetlerini, fırsat
buldukları takdirde sürdürmek isteyeceklerdir. Bun
ları destekleyen süper güçler emellerinden asla vaz
geçmemişlerdir. Keza şu da bir gerçektir ki,' ihtilal
ci hareketlerin sosyoekonomik tedbirlerle bertaraf
edilmesi mümlkün görülmemektedir. Yalnızca iktisadî
buhranlar onlar için birer istismar kaynağıdır. Siya
sî istikrarın, huzur ve güvenin sağlanmadığı bir tilScede ekonomik kalkınmanın başarıya ulaşmayacağı,
reformların yapılamayacağı malumlarınızdır.
Sayın milletvekilleri, içinizde şu düşünceye sahip
olanlar bulunabilir: Anayasamızın öngördüğü olağan
üstü hal kanunları çıkarılmıştır, Devlet Güvenlik
(Mahkemeleri kurulmaktadır, polis ve jandarma mo
dern silahlarla teçhiz edilmiş ve güçlendirilmiştir.
İstihbarat teşkilatımızın bilgileri artırılmış, tecrübesi
çoğalmış, artık anarşist hareketlerin arkasından git
memektedir^ Silahlı Kuvvetlerimiz uzun zamandan
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beri devam eden sıkıyönetimle büyük ölçüde yıpran
mış, eğitimi alksamıştır. Köydeki uzatmalı çavuşun
yaptığı uygunsuz olaylar Silahlı Kuvvetlere yüklen
mektedir. Keza Mayıs ayında, Avrupa Konseyin
de Türkiye'nin durumu yeniden değerlendirilecek
tir.
özetlersem, askerî ve siyasî birçok nedenlerle sı
kıyönetimin kaldırılması düşünülebilir$ Ancak yeminimizîde de belirtildiği gibi Devletin varlığı ve ba
ğımsızlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü
ve bunların muhafazası her şeyin başında gelir, bü
tün fedakârlıkları yapmamızı gerektirir.
1!2 Eylül Harekâtıyla anarşi ve terörün kökü kazınamamıştır. Emareleri hâlâ devam etmekte olup
tehlike bertaraf edilememiştir. Demokrasi ve özgür
lük mücadelesi devletin bütün yetkili kurum ve ku
ruluşlarıyla birlikte sürdürülmelidir. Devletin varlı
ğı ve bütünlüğü esas olduğuna göre, siyasî partileri
mizin mîllî şuur ve uyanıklığı içinde hareket etmele
ri ve işbirliği yapmaları başta gelen bir arzu olduğu
kadar, tarihî bir görev ve sorumluluktur. Bunların
en önemlisi de Yüce Meclistir. Yüce Meclisin bütün
üyelerinin görüş ve güç birliği yapmaları en başta
gelen temel şarttır. 'Böylece devletin varlığı ve de
vamlılığı daima baki kalacaktır. İktidarlar ise gelip
geçicidir. Bu prensibi hiçbir zaman hatırdan çıkar
mamak lazımdır.
54 ilde sıkıyönetim uzatılmasının gerekli olduğu
nu şahsî görüşüm olarak takdirlerinize sunar, say
gılarımı arz ederim. i(ANAP ve MDP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Sayın İbrahim Ural, buyurun efen
dim.
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım; içinizde bilmeyenler buluna
bileceği ihtimaline binaen, uzun süre Ankara'da ça
lıştığımı, gerek sıkıyönetim dönemlerinde ve gerekse
onun dışındaki dönemlerde görev yaptığımı belirte
rek söze başlamak istiyorum.
Biliyorsunuz anayasal bir kuruluş olan sıkıyöne
tim; Türkiye'nin çok zor durumlarda kaldığı haller
de ancak ilan edilebilen bir rejimdir; anayasal bir
rejim, fakat fevkalade hallerin meydana getirdiği bir
rejimdir.
ıBu rejime hangi hallerde gelinir? Ben ilmî bir
araştırma sonundaki düşüncelerimi değil, biraz da
başımızdan'geçenleri dile getirerek konuşmamı sür
dürmek istiyorum.
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Çarşamba sabahı, daha doğrusu sabaha doğru
herkesin uykulu olduğu bir dönemde İlde bu husu
sa bir nebze değindim, tekrar etmek istemiyorum,
zannediyorum ki içimizde hatırlayan arkadaşlarımız
olacaktır; sıkıyönetime, siyasal çalkantıların devam
ettiği dönemlerde gelinmiştir ve maalesef çoğu kez
bu kürsü sebep olmuştur. Bu kürsünün sebep oldu
ğu konuşmalar ve bu .konuşmalardan sonra da mey
dana gelen tablolar sıkıyönetimin başlıca amili ol
muştur,;
Bir ikinci husus; yine siyasî kavganın sonucu ola
rak meydana ıgelen bir durum: Partilerarası diyalog
bozulduğu durumlarda olmuştur. Buralarda görevli
olduğumuz dönemlerde, özellikle bu yukarıdaki bal
konda seyrettiğimiz durumlarda çantaların uçuştuğu,
hatta bu sıralarda birine silah çekildiği dönemlerde
yine sıkıyönetime gidilmiştir.
Bir diğer önemli nokta; sosyal patlamalara ne
den olan olaylar bu rejime sebep olmuştur. İşçi hak
larının kısıldığı dönemlerde bu rejime gidilmek mec
buriyeti hâsıl olmuştur!
Kocaeli'de görev yaptığım dönemde, sigortalı iş
çi sayısı 83 bin, bütün işçilerle 110 bin kişinin bu
lunduğu bir yerde, aşırı akımların tertiplemiş oldu
ğu Taksim Mitingine, sayı ile söylüyorum, sadece
83 kişi iştirak etmiştir ki, biz o gün herhalde Ko
caeli yıkılır, her türlü tedbiri almamız lazım demiş
tik. Zamanın bir bakanına rica ederek bu durumun
araştırılmasını istedim. Yaptığımız araştırmadan Ko
caeli'de bulunan işçilerin, sosyal haklardan yarar
landığı için aşırı akımlara iltifat etmediğini gördük.
Bu Meclisin bunlara bilhassa dikkat etmesin: rica
ediyorum.
Bir diğer önemli nedeni daha var: Bölücü akım
ların, aşırı akımların (aşırı derken tefrik yapmıyo
rum), her çeşit aşırı akımların ileri gittiği dönem
lerde - ki bunlar devamlı atbaşı gider, birisi diğe
rinden geride kalmaz - sıkıyönetime ihtiyaç hâsıl
olmuştur.
Biliyorsunuz Ordu hiçbir zaman isteyerek sıkı
yönetime taraftar olmamıştır; mecbur olduğu için,
siyasî olaylara çekildiği için içine girmiştir ve - uzun
süre beraber çalıştığım için rahatlıkla söylüyorum kısa bir müddet sonra çıkmak istediği halde çıkama
mıştır.
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Bir önemli nokta daha var: Devlet kuvvetlerinin
zayıf olduğu zamanlarda da sıkıyönetime gidilmiş
tir. Görev yaptığımız dönemlerde olaylara yetişememişizdir. Devlet kuvveti bunlara yetmemiştir. Mik
tar itibariyle yetmemiştir, teçhizat itibariyle yetme
miştir, istihbarat itibariyle yetmemiştir.
12 Eylülden evvel bu kadar kötü bir devir ge
çirmiş olmamıza rağmen, bu ana kadar, demin söy
lediğim eksikliklerin tamamlanması noktasında bü
yük bir aşama kaydettiğimizi maalesef söyleyemiyo
rum.
Biraz evvel paşamın da ifade ettiği gibi Türkiye
üzerinde emelleri olan çeşitli ideolojiler var, çeşitli
devletler var. Maalesef bu devletler, güçlü olan, her
bakımdan güçlü olan Türkiye ile baş edemedikleri
için, bizi içten yıkmak için çeşitli sinsi faaliyetlere
girmişlerdir; bundan sonra da gireceklerdir. Eğer
biz onların faaliyetlerinden zamanında haberdar ola
mazsak - ki, bu konuda büyük bir aşama kaydet
tiğimizi maalesef söyleyemeyeceğim - ileride yine
sık sık böyle fevkalade duruma gelebiliriz^
Çarşamba sabahı söylediğim sözü tekrar ederek
sözümü bağlamak istiyorum. ıBurasıyla Türkiye'nin
geleceği arasında, bir edebî söz olaraik değerlendirme
yin, gerçekten çok yakın bir ilgi var. Eğer kriz po
litikası devam ederse, eğer darp yapılırsa ve bu de
vam ederse partilerarası diyalog kopuk şekilde de
vam ederse, zannediyorum ki ileride, hiç arzu etmedi
ğimiz halde inşallah olmaz, yine bu gibi bir rejim
le karşı karşıya gelebiliriz. Bütün temennim bunla
ra meydan vermemimizdir.
iSaygüar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sıkıyönetimin
13 ilimizde kaldırılması ve 54 ilimizde 4 ay süreyle
uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresini yeniden
okutup, oylarınıza sunacağım:
(Başbakanlık Tezkeresi tekrar okundu)
BAŞKAN — Tezkerede belirtilmiş olduğu üzere,
13 ilimizde sıkıyönetimin kaldırılmasını, 54 ilimizde
sıkıyönetimin 4 ay süre ile uzatılmasını oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. (HP sıralarından «İttifakla» sesleri,
alkışlar)
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IV. — SORULA]l VE CEVAPLAR
15.2.1984
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Sahin'in,
18 Haziran 1983 tarih ve 18081 sayılı Resmî
bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
Gazetede yayınlanan 2844 sayılı Kanunun 2 nci mad
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14)
desinde «Fındık üretimi yapılacak alanlar; kalite
özellikleri
ile arazi kullanma kabiliyet sınırları dikkate
BAŞKAN — Gündemin sözlü sorular kısmına ge
alınarak
bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
çiyoruz,
1 inci sırada yer almış olan soru, cevap veril ren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca belirtilecek
alanlarla sınırlandırılır. Bu alanların tespitinde ülke
mek üzere mehil istenmiş olması nedeniyle ertelen
ekonomisi bakımından daha yararlı başka tarım ürün
mişti; bu sebeple görüşemiyoruz^
lerinin üretilemeyeceği hususu da göz önünde bu
2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
lundurulur» denilmekte ve altıncı maddesi ise; «Tarım
ran Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının
ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde, Ticaret Ba
Afşin ••• Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme kanlığı ve Köy İşleri ve Kooperâftiler Bakanlığı ile
gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
müştereken hazırlanacak yönetmelik Bakanlar Ku
(6/18)
rulunca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
3. — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, dar ge
altı ay içinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürür
lirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere
lüğe konur» amir hükmü bulunmaktadır.
ilişkin Başbakandan sözlü soru -önergesi. (6/23)
Kanunun yayınlanmasından bu yana yaklaşık sekiz
4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canveri'n, af ko
ay
geçmiş olmasına karşın yönetmelik hâlâ yayın
nusundaki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru
lanmamıştır.
Kanunun 6 nci maddesinde anılan yönet
önergesi.(6/24)
melik akıbetinin ne olduğunun, bu konuda ne düşündü
5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ğünün veya Bakanlıklarında herhangi bir çalışma olup
ran Bayezifin, Kahramanmaraşspor'a ilişkin Başba
olmadığınım Tarım Orman ve Köy işleri Sayın Ba
kandan sözlü soru önergesi .(6/25)
kanı
Hüsnü Doğan tarafından sözlü olarak cevaplandı
BAŞKAN — 6/18, 6/23, 6/24, ve >6/25 numaralı
rılmasını
arz ederim.
sözlü sorulara cevap vermek üzere Sayın Başbaka
Hüseyin Avni Sağesen
nımız 1 hafta süre istemiştir. Bu nedenle süre veril
Ordu Milletvekilli
miş olup, bu soruların görüşülmesi ertelenmiştir.
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

6. -* Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in,
fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının
Belirlenmesi Hakkında Kanuna göre yayımlanması
gereken yönetmeliğe ilişkin Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Baka
nı Kâzım Okşayın cevabt. (6/19)
BAŞKAN — 6/19 numaralı sözlü soruya geçiyo
ruz.
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, Fın
dık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının
Belirlenmesi Hakkında Kanuna göre yayımlanması
gereken yönetmeliğe ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri 'Bakanından sözlü soru önergesi.
Sayın Hüseyin Avni Sağesen, burada mı efendim?
Burada.]
Sayın Bakan?.., Burada.
önergeyi okutuyorum:

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ordu Milletvekili
Sayın Hüseyin Avni Sağesen'in, Tarım Orman ve
Köy İşleri Bakanına yönelttiği, Fındık Üretiminin
Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hak
kındaki Kanuna göre çıkarılması gereken yönetmelikle
ilgili sözlü soru önergesine Tarım Bakanı Vekili olarak
cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum.
Sayın Sağesen'in de önergelerinde belirttikleri gibi,
2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim
Alanlarının Belirlenmesi Hakkındaki Kanunun 2 nci
maddesinde «Fındık üretimi yapılacak alanlar kalite
özellikleriyle arazi kullanma kabiliyet sınırları dikkate
alınarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
altı ay içinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek alanlar
la sınırlandırılır. Bu alanların tespitinde ülke ekono-
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misi bakımından daha yararlı başka tarım ürünlerinin
üretilerneyeceği hususu göz önünde bulundurulur.»
denilmektedir.
Ayrıca, bu k anunun 6 meı maddesinde, «Tarım ve
Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlı
ğı, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığıyla müştereken
hazırlanacak yönetmelik Bakanlar Kurulunca, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur»
hükmü bulunmaktadır.
Muhterem milletvekilleri, 2844 sayılı Kanunun
arz ettiğim hükümlerine uygun olarak Tarım Orman
ve Köy İşleri Bakanlığının koordinatörlüğünde, 2844
sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanla
rımın Belirlenmesi Hakkındaki Kanunun Uygulanması
ve İzlenilmesine İlişkin Yönetmelik tasarısı diğer ba
kanlıklarım da görüşleri alınmak suretiyle hazırlan
mış bulunmaktadır. Üzerinde son çalışmalarm
yapıldığı yönetmelik tasarısı çok kısa bir süre içerisinde
Başbakanlığa sunulacaktır.
Arz eder, Yüce Heyetinizi saygılarla selamlarım.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Soru sahibi herhangi bir açıklamada
bulunmak ister mi?
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Hayır.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
7. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'm, genel
ahlak ve adaba aykırı film ve yayınların denetimine
ilişkin sözlü soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'ın cevabı. (6/20)
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim
Ural'ın, genel ahlak ve adaba aykırı film ve yayınla
rın denetimine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi.
Sayın İbrahim Ural?.. Burada.
Sayın Bakan?.. Burada.
Önergeyi okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim.
15 . 2 . 1984
İstanbul Milletvekili
İbrahim Ural
Anayasanın 13" üncü maddesi ile Polis Vazife ve
Salahiyet Kanunu ve filmlerin ve film senaryoları
nın denetlenmesine ilişkin tüzük yürürlükte olmasına
rağmen, cinsel konuları ahlak ve adaba aykırı ola
rak işleyen filmler yurdun her tarafında gösterilmek
tedir. Birçok dergi ve gazete de bu konuları insanın
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haya duygularını incitecek tarzda işlemektedir. İşin
garip tarafı, Devletin denetiminde bulunan televiz
yon da sevişme sahnelerini çok cömertçe sergileme
konusunda âdeta teşvik görevi yapmaktadır. Du
rum böyle iken;
1. Dışarıdan getirilen porno filmleri sansürden
nasıl geçirilerek halka gösterilmektedir?
2. Türkiye'de aynı tarzda filmlerin yapılıp sine
malarda gösterilmesine nasıl müsaade edilmektedir?
3. Her türlü cinsel duyguları konu alıp tahrik
eden bazı yayınlar için ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir?
4. Bütün bu konular için yeni yasal bir düzen
leme düşünülmekte midir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın İstan
bul Milletvekili İbrahim Ural tarafından Bakanlığı
mıza yöneltilen ve genel ahlak ve adaba aykırı ola
rak oynatılan filmler ile yayınların denetimine iliş
kin sözlü soru önergesinin cevapları aşağıya çıkarıl
mıştır :
«Soru 1. — Dışarıdan getirilen porno filmler san
sürden nasıl geçirilerek halka gösterilmektedir?»
Yurt dışından getirilen ve yurt içinde yapılan
film ve senaryolar halka gösterilmeden önce 2559
sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı
maddesine dayamlarak 23 . 8 . 1983 gün ve ?006
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan Filmlerin
ve Film Senaryolarının Denetlenmesi Hakkındaki
Tüzük hükümlerine göre denetlenmekte ve bundan
sonra da denetleme kurulunca uygun görülenlerin
halka gösterilmesine müsaade edilmektedir.
Yurt dışından getirilen filmlerin denetimi güm
rük işlemlerinden önce yapılmakta, filmler denetime
gümrük mühürü altında, güvenlik görevlilerince geti
rilmekte, denetimden sonra da kurul mühürü ile mü
hürlenip yine güvenlik görevlilerine, gümrük makam
larına teslim edilmektedir. Ancak buna rağmen, yurt
dışından kaçak olarak getirilen porno filmlerin yurda
sokulup, denetimden geçmiş filmlere ilave edilerek
halka gösterildiği, yapılan kontrollerden ortaya çık
maktadır. lllerce yapılan kontrollerde bu tür film oy
nattıkları tespit edilen şahıslar hakkında kanunî iş
lem yapılmakta, elde edilen filmler Cumhuriyet sav
cılıklarına teslim edilmektedir.
«Soru 2. — Türkiye'de aynı tarz filmlerin yapı
lıp sinemalarda gösterilmesine nasıl müsaade edil
mektedir?»
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Türkiye'de bu tarz filmlerin yapılmasına kesin
likle müsaade edilmemektedir. Türkiye'de yapılacak
filmlerin senaryoları, Filmlerin ve Film Senaryoları
nın Denetlenmesi Hakkındaki Tüzük hükümlerine
göre, Film Denetleme Kurullarınca incelemeye tabi
tutulmakta ve sakınca görülmeyen senaryoların filme
alınmasına müsaade edilmektedir.
Senaryosu uygun görülüp çekimine müsaade edi
len filmler, çekimden sonra da halka gösterilmeden
önce yine denetime tabi tutulmaktadır. Böylelikle iki
denetimden geçen ve «Gösterme izin Belgesi» veri
len filmlerin halka gösterilmesine müsaade edilmek
te, bu belgeyi alamayan filmlerin halka gösterilmesi
ne izin verilmemektedir. Ancak, baza kişilerin şahsî
menfaatler için izinsiz film çekerek denetimden geç
miş filmlerin arasına bu tür filmleri ilave ederek ve
ya doğrudan doğruya bu filmleri oynattıkları yapı
lan kontrollerde tespit edilmekte ve haklarında ge
rekli kanunî işlem yapılmaktadır,
«Soru 3. Her türlü cinsel duyguları konu alıp
tahrik eden bazı yayınlar için ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir?»
Bilindiği üzere, genel ahlakı korumak, suç işle
meye kışkırtmayı önlemek ve 18 yaşından küçükle
rin ruh ve beden sağlığı bakımından yetişmelerini
olumsuz yönde etkilememek üzere, basın ve haber
alma hürriyeti, 2950 sayılı Kanunla Değişik Basın
Kanununun 12, 5681 sayılı Matbaalar Kanununun
4 üncü maddesi ve lîl 17 sayılı Küçükleri Muzır Neş
riyattan Koruma Kanununda yer alan hükümlerle
sınırlandırılmış bulunmaktadır. İİİ17 sayılı Kanuna
göre oluşturulan Komisyonca, müstehcen nitelikteki
neşriyat incelenmekte ve tahdite tabi tutularak ser
gilenmesi yasaklanmaktadır, özellikle son zamanlar
da bazı gazetelerin bu tür neşriyata ağırlık verdiği
görüldüğünden, mahallî basın savcılıklarınca gazete
nin kapatılması cihetine gidilmektedir.:
'

•
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«Soru 4. Bütün bu konular için yeni yasal bir
düzenleme düşünülmekte midir?..»
Filmlerin ve film senaryolarının denetlenmesinde
görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla 6.7.1919
gün ve 17890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de
ğiştirilen Filmlerin ve Film Senaryolarının Denet
lenmesi Hakkındaki Tüzük yeniden ele alınarak,
23.8.Î983 gün ve 70106 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla yeniden düzenlemeye tabi tutulmuştur. Ay
rıca, sinema filmlerinin kopyası durumunda olan vi
deo filmlerinin umuma açık yerlerde, halka gösteril
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meyeceği hususu bir tamimimizle illere duyurul
muştur.
Buna ilaveten, yeniden ele alınan 2459 sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanunu taslağının 36 ncı
maddesine video denetimiyle ilgili . hükümler kon
muştur. Video filmlerinin denetimiyle ilgili olarak
da Bakanlığımda bir merkez valisinin başkanlığında
oluşturulan komisyon tarafından video bantlarının,
denetimiyle ilgili kanun taslağının hazırlık çalışmala
rı sürdürülmektedir.
Saygılarımı bildiririm efendim, (ANAP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın ibrahim Ural, verilen cevabın
bilginize uygun olup olmadığı hakkında açıklamada
bulunmak isterseniz buyurunuz efendim,
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım; evvela Sayın Bakanımıza, ver
diği izahattan dolayı teşekkür etmek istiyorum.
Hepiniz biliyorsunuz, Türkiye'nin hemen hemen
her tarafında, artık birçok Kuzey memleketlerinin
bile yasakladığı cinsten birtakım filmler oynatılmak
tadır. Gerçekten Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, bir
kısmı araya serpiştirilerek, bir kısmı da Türkiye'de
çekilerek gösterilmektedir.
Geçen gün Beyoğlu'nda yürürken, sokaklara ka
dar taşan böyle bir filmin afişlerini görünce, dört se
neden beri emniyetten ayrılmış olduğumu düşünerek,
mevzuatta büyük bir değişiklik olduğu için, bu film
lerin gösterildiği şeklinde bir kanaate varmıştım, işin
esasım araştırınca, mevzuatta değişiklik şöyle dur
sun, bunların yasaklanması konusunda Anayasamıza
çok önemli birkaç maddenin de girdiğini gördüm,
gerçekten üzüldüm.
Şimdi bizim Anayasamızın 13 üncü maddesi o
kadar önemli görmüş ki, genel ahlakın korunması
amacıyla temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabi
leceğini ifadfc etmektedir. Genel ahlakın eşdeğer tu
tulduğu mefhumlara dikkatinizi çekmek istiyorum :
«Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün,
millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, ka
mu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının genel
ahlakın» demek suretiyle hangi mefhumlarla eşdeğer
tutulduğunu dikkatinize sunmak istiyorum.
Anayasamızın 24 üncü maddesi, «Din ve ahlak
eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi al
tında yapılır» diyor. Oysa ki, maalesef bu eğitim,
biraz evvel sözünü ettiğimiz filmler, biraz evvel söy
lediğimiz bazı gazete ve dergiler yoluyla yapılmak
tadır. Devlet bunu gereği kadar yapamamaktadır.
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niyet ve siyasetine mazarratı dokunacak oyun oyna
tılan veya temsil verilen yerler, o yerin en büyük
mülkiye amirinin emriyle kapatılabilir.
Kapatmayı mucip sebepler suç teşkil ettiği tak
dirde soruşturma evrakı derhal adliyeye verilir. So
ruşturma evrakı adliyeye tevdi edilen şahıslar hak
kında beraat kararı verilmesi veya kapatmaya se
bebiyet verenlerin kapatılan yer ile ilgilerinin kesil
diğinin kesin şekilde anlaşılması halinde mahallin en
büyük mülkiye amiri o yerin süresinden önce açıl
masına karar verebilir.
Kapatmayı icap ettirecek sebep mahkemeye ve
rilecek hallerden değilse kapatma en çok 3 ay de
vam edebilir.»
IBizim zamanımızda bu maddeler işlemiştir. Sa
yın Bakamımızın konuşmalarından kapatmayı gerek
tiren hiçbir suçun işlenmediği şeklinde bir neticeye
vardım.

Sadece okullara birer kitap göndermek suretiyle, birer
ders haline getirmek suretiyle bunu yaptığımızı söy
lemek bence fazla iddialı bir söz olur.
Bir diğer madde daha var : 26 ncı maddenin bi
rinci fıkrasının bir kısm.nı okuyorum; «Bu fıkra
hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yol
larla yapılan yaylımların izin sistemine 'bağlanması
na engel değildir.» Televizyonumuza bakıyoruz, bu\gün birçok memleketlerin yasakladığı «Dallas» tipi
diziler bizim televizyonumuzda rahatlıkla sergilen
mektedir. Şimdi onu gölgede bırakan 'başka yerli bir
dizi... Oysa ki, çok daha millî duygularımıza hitap
edecek birçok.eserler TRT Kurumu tarafından red
dedilmekte, bu kabil filmler, denetimden her ne şe
kilde olursa olsun geçirmek suretiyle halka gösteril
mektedir. Bizim zamanımızda TRT'ye gelen bu kabil
filmler, Denetleme Kurulundan geçtikten sonra tele
vizyonda gösterilir idi. Sonradan bu tatbikattan vaz
geçildi, televizyon idaresine yetki' verilmek suretiyle
kontrol tamamen onlara bırakıldı. Benim Ölçüme gö
re 'bu da yanlış bir tatbikattır.

Aynı kanunun 9 uncu maddesinde; «Ahlak ve
umumî terbiyeye uygun olmayan şarkı veya sözler
yahut amme emniyetini 'bozucu hitabeleri muhtevi
bulunan plaklar ve izinsiz gösterilen veya ©İde edilen
filmleri ve bu kabil sair basım, yazı ve resimleri alır,
(Müsadere eder bir nevi, gerçi müsadere mahkeme
nin kararıdır ama) bunlardan suç mevzuu olanları ev
rakıyla adliyeye ve diğerlerini ait olduğu makamlara
verir» denilmektedir.
Yine aynı kanunun 11 inci maddesinde ise, «Ar
ve hayaya ve içtimaî nizam ve ahlaka uygun olma
yan filmleri toplatabilir» denilmektedir.

Bir konu daha var, Anayasanın 28 inci maddesi
nin 7 nci fıkrası; «Süreli veya süresiz yayınlar, ka
nunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuştur
masına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla;»
diyor. Hangi hallerde?. Genel ahlakla ilgü kısma
bakın ne kadar önem verilmiş : «'Devletin ülkesi ve
milletiyle 'bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin,
kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçla
rın önlenmesi 'bakımından gecikmesinde sakınca bu
lunan hallerde» demek suretiyle genel ahlakı, yine
demin söylediğim mefhumlarla eşdeğer tutarak de
ğer verdiğini göstermiştir. Bu gibi hallerde bunların
hâkim kararıyla değil, idarî kararlarla dahi yayından
men edilebileceği hükmü getirilmiştir.
• Bir de, biraz evvel Sayın Bakanımızın temas et
tiği, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 8 inci
maddesi var. Bunları sadece soruşturmak ve sav
cılığa vermek yetmez beyler. Kanunun açık olan
hükümleri var; bu kabil filmleri gösteren sinemalar,
yerleı polisin tutuğu zabıt üzerine idare tarafın
dan kapatılabilir. Bakın o Kanunun 6 ncı maddesi
ne diyor; «'Hariçten gelen filmlerin gösterilmesi ve
dahilde yapılacak filmlerin çekilmesi polisin iznine
bağlıdır. Polis, filmlerin ve senaryoların tetkik ve
muayene işini alakalı makamlarla birlikte ve nizam
namesine göre yapar.»
Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendi ise; «Ahlaka
ve umumî terbiyeye uygun olmayan ve devletin em-
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Durum bu olduğu halde, ayrıca son zamanlarda,
Norveç başta olmak üzere birçok ülkeler, demin söy
lediğim gibi «Dallas» tipi filmleri yasaklamışlardır.
26 ve 28 Eylül 1983 tarihinde İstanbul'da yapılan ulus
lararası Cominice Final Toplantısında «Dallas» gibi
filmler ile gizlice giren pornografik filmler konusun
da alınan kararı aynen okuyorum; «Geleneksel top
lumlarda moral yargı ölçülerini altüst etmiştir. O ne
denle bunlara karşı önlemler alınmalı» denilmekte
dir.
Avrupa Konseyi 1983 Haziranında «Kadın - er
kek eşitliğine kitle ha'berleşme araçlarının katkısı»
konulu seminerde «(Dallas» tipi dizilerin, (Tabiri ay
nen alıyorum) cinsel önyargıları pekiştirdiği gerekçe
siyle yasaklanmasını istemiştir.
BAŞKAN — Sayın Ural, 'bir dakikanız kalmış
tır efendim.
İBRAHİM URAL {Devamla) —. Bütün bunla
ra rağmen, cinsel konuları adap ve ahlaka aykırı
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biçimde işleyen filmler yurdun her tarafında gösteril
mektedir. Birçok dergi ve gazete de bu konuları in
sanın 'haya duygusunu incitecek şekilde istemekte
dir.
Benim istirhamım, mevcut olan kanunların bu
kabil hallerde işlemesidir. Sayın Bakandan istirha
mım budur.
ıSaygılar sunarım efendim. (Alkışlar)
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Natbantoğlu'nun,
Devlet ihale Kanununa ve bu Kanuna göre yayımla
nacak tüzük ve yönetmeliklere ilişkin Bayındırlık ve
hkân Bakanından sözlü soru önergesi. (6/21)
BAŞKAN — Erzurum Milletvekilli Sayın Hilmi
Natbantoğlu'nun, 'Devlet İhale Kanununa ve bu Ka
nuna göre yayımlanacak tüzük ve yönetmeliklere
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ilişkin Bayındırlık ve iskân Balkanından sözlü soru
önergesi.
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?... Burada.
Sayın Balkan?... Yok.
Sayın Bakanın olmayışı nedeniyle soru ertelen
miştir.
9. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, tü
tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22)
BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın ismet Tur
hangil'in, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin 'Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi.
Sayın ismet Turhangil?... Burada.
Sayın Bakan?... Yok.
Bu nedenle soru ertelenmiştir.

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER
/. — Toplu Konut Kanunu Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe
Komisyonu raporları. (1/452) (S. Sayısı : 15) (1)
BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» 'kısmında
ki .15 sıra sayılı Toplu Konut Kanunu Tasarısının
görüşülmesine başlıyoruz,
Sayın Komisyon?... Burada.
Sayın Hükümet?... Burada.
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyenlerin isimle
rimi okuyorum :
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın
Mazhar Haznedar, Anavatan Partisi Grubu adına
Sayın İsmet Ergül, Halkçı Parti Grubu adına Sayın
Barış Can.
Şahısları adına; Sayın Hayrettin Elmas, Sayın
Ülkü Söylemezoğlu, Sayın Hilmi Nalbantoğlu.
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın
Mazhar Haznedar, buyurunuz efendim. (MDP sırala
rından alkışlar)
MDP GRUBU ADINA ALI MAZHAR HAZ
NEDAR (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; Milliyetçi Demokrasi Partisi adına Top
lu Konut Kanunu ile ilgili olarak görüşlerimizi arz
etmeden önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.
(1) 15 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
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Hızlı nüfus artışı ve kentlere göç olayının tabiî
bir sonucu olarak ortaya çıkan konut ihtiyacının,
başta ekonomik nedenlerle yeterince karşılanamama
sı dolayısıyla ülkemizde konut sorunu diye isimlen
dirdiğimiz ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları
olan bir olay gelmiş geçmiş bütün iktidarların önemle
ele aldıkları, çeşitli çözüm yolları aradıkları bir ko
nudur. iktidar Partisince de başlıca ülke sorunları
arasında gösterilen ve önemle üzerinde durulan bu
konu şüphesiz geniş halk kitlelerini ilgilendirmekte
ve bu nedenle kamuoyu gelişmeleri, hassasiyetle ve
dikkatle takip etmektedir.
Hükümet yetkilileri bu konuda büyük ümitler
uyandıracak geniş vaatlerde bulunmaktadırlar. An
cak, vatandaşa verilecek büyük ümitlerin tahakkuk
etmemesi halinde bir gün derin bir hayal kırıklığına
ve sosyal çalkantılara neden olacak ümitsizliğe dö
nüşmesini önlemek bakımından, iktidar yetkililerini
politik mülahazaları bir yana bırakarak itidalli dav
ranmaları hususunda ikaz etmeyi görev sayıyorum.
Bu nedenle ve bugün müzakeresine başlamış bulun
duğumuz Toplu Konut Kanunu vesilesiyle, doğru
politikaların tespit edilebilmesini teminen, ülkemizin
bazı gerçeklerini hatırlatmayı, sorumluluklarımn bi
lincinde olan ve yapıcı muhalafeti ilke edinen bir par
ti olarak zorunlu ve yararlı görüyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; nedir konut
sorunu? Bu kavramı; yetersiz konut üretimi, çarpık
kentleşme, hızlı bir kültür değişiminin yarattığı kar
maşık ve çok önemli bir olay olarak kısaca tarif ede-

T. B. M. M.

B : 40

biliriz. Bu nedenle konut sorununu, kentleşme ola
yından soyutlamak mümkün değildir. Bu konu üze
rine eğilirken, Anayasamızın 23 üncü maddesindeki
esaları da göz önünde tutarak, gerekli tedbirlerin alın
ması kesinlikle ihmal edilmemelidir.
Konuyu bu genel hatları ile ortaya koyduktan son
ra, zamanın kısıtlı olduğunu da dikkate alarak, ko
nut üretiminin geliştirilmesi ve ülkemiz gerçekleriyle
ilgili tespit ve görüşlerimize geçmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, sorunun konut üretimi yö
nünü açıklayabilmek için öncelikle konut ihtiyacının
boyutlarım mümkün olan kesinlikle ortaya koymak
gerekir kanısındayım.
Devlet Planlama Teşkilatı; Dördüncü Beş Yıllık
Kalkınma Planında konut ihtiyacım 1 milyon 930 bin
birim ve bu dönemdeki konut açığını da 1 milyon 157
bin birim olarak vermektedir. Daha önceki plan dö
nemlerinde olduğu gibi, maalesef bu rakamlar da
inandırıcı olmaktan uzaktır. Çünkü onlara mesnet
teşkil eden Devlet İstatistik Enstitüsünün tespitleri
gerek kabullerdeki yanlışlıklar, gerekse dayandığı
belgelerin gerçekle ilişkisi hakkındaki haklı şüphe
ler, gerekse kaba tahminlere dayanmaları nedeniyle
sağlıklı değildirler.
Konut ihtiyacının boyutlarını isabetle tayin ede
bilmek ve konut politikasına buna göre gerçekçi bir
yol çizebilmek bakımından en kısa bir zamanda ko
nut sayımı yapılması zorunludur.
Ülkemizde nüfus artışı ve göç olaylarının, son yıl
larda gösterdiği eğilimler dikkate alındığı takdirde,
yılda 300 bin kadar konut inşa edilebilmesi halinde
bu konunun sorun olmaktan çıkacağım söylemek yan
lış olmayacaktır. Filhakika, konut ihtiyacını yaratan
faktörlerin başında gelen, nüfus artış hızı 1955 - 1960
yılları arasındaki binde 28,53 azamî düzeyinden, son
daki beşer yıllık üç dönemde binde 25 düzeyinde sa
bit kaldıktan sonra, 1975 - 1980 yılları arasında bin
de 20,65'e gerilemiştir; binde 28,53'ten binde 20,65.
Ülkedeki halihazır şartlar bu eğilimin devam edeceği
kanısını vermektedir.
İkinci önemli faktör olan kentlere göç olayında
da, İstanbul ve İzmir metropoliten alanları istisna
edilirse, büyük bir düşüş gözlenmektedir. Nitekim,
nüfusu 10 binden çok kentlerdeki yıllık nüfus artış
hızı 1965 - 1970 dönemindeki yüzde 5,28 düzeyinden,
kent sayısında artış olmasına rağmen ortalama yüz
de 3,69 düzeyine inmiştir. Bu büyük bir gelişmedir.
Gerek teknik ve sosyal altyapının kırsal alanlara da
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ha geniş ölçülerde götürülmesi, gerekse Anayasamızın
23 üncü madesinin ekonomik gelişmeye paralel ola
rak işletilmesi sonucu göç olayının önemini daha
da büyük ölçülerde yitirmesi beklenebilir.
Bu durum muvacehesinde konu, her yıl belirli ni
telikte 303 bin konut yapıp yapamayacağımız soru
suna gelip dayanmaktadır. Bu soruyu doğru cevapla
yabilmek için planlı döneme ait bazı bilgileri hatırla
makta gerek ve yarar vardır. Konut ilk 3 planlı dö
nemde, ölü yatırım telakki edilmiş ve bu nedenler
de sektörel kaynak dağılımında en geri plana itildiği
gibi, caydırıcı birçok önlem de alınmıştır. Nitekim,
konut yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı
1963 yılında yüzde 21,9 iken, 1967'de; yani Birinci
Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin sonunda bu
pay yüzde 20'ye düşürülmüş, gayrisafı milli hâsıla
içindeki payı da yüzde 3,6 seviyesinde kalmıştır.
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, aynı oran
lar mütekabilen yüzde 17,9 ve yüzde 3.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ise
yüzde 15 ve yüzde 3,5 ila 4 olarak görünmektedir.
Yani 3 plan dönemi sonunda toplam yatırımlar için
deki pay yüzde 21,9'dan, yüzde 15'e düşmüştür.
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ise, ko
nutun ekonomi içindeki olumlu etkileri ve yeri konu
sunda daha gerçekçi kanıya varılmış olmasına rağ
men, gayrisafi millî hâsıla içindeki payı ekonomik
bunalımlar nedeniyle maalesef dönem başlangıcın
daki yüzde 4'lük düzeyi de koruyamayarak 1982 yı
lında yüzde 3,35'e ve 1983 yılında da yüzde 3,2 dü
zeyine gerilemiştir.
İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar ve geliş
mişlik düzeyini gerçekçi bir şekilde değerlendirdiği
miz takdirde, bütün iyi niyetlere ve önlemlere rağ
men bu oranı daha bir süre yüzde 4'ün üzerine çıka
rabilirle ihtimali çok zayıf gözükmektedir. Bu du
rumda konut için, 1983 yılı en son millî gelir hesap
ları göz önüne alınırsa, yılda azami 4501 milyar lira
kadar bir yatırım düşünülebiilr. (Aslında 1983 yılın
daki yatırım bunun çoik altında olmuştur.) Bu yatırım
la da, 1983 yılı rayiçlerine göre normal büyüklük
teki bir konutun (arsa ve altyapı dahil) en az 3 mil
yon liraya mal olacağını düşünürsek, yılda ancak 150
bin konut yapılabilir ki, ihtiyacın çok altında ve de
min verdiğim rakamın takriben yarısı kadardır.
Bu bilgilere göre şu kesin sonuca varılmaktadır :
Türkiye'nin bugünkü gelişmişlik düzeyi yaklaşık 3
ırjilyon lira değerinde yeterli sayıda konut yapmaya
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müsait değildir. O halde konut politikasında anailkelerden biri ve birincisi birim konut maliyetlerini dü
şürmek olmalıdır. Birim konut maliyetlerinin düşü
rülmesi hususunda şu tedbirler alınabilir;
1. Yapı malzemesi bedelleri ucuzlatılmalı, ya da
yıllık fiyat artışları genel enflasyon oranının çok ge
risinde tutulmaya çalışılmalıdır.
2. Geleneksel inşaat sitemi asgarî düzeye indiri
lerek modern ve ileri inşaat teknolojileri yaygınlaştı
rılmalı ve yapı elemanlarında standartlaşmaya geçil
melidir.
3. Arsa ve altyapı maliyetleri en alt yüzeyde tu
tulmalıdır.
4. Yapı için çeşitli aşamalarda ödenen vergi, re
sim, harç gibi giderler ya tamamen kaldırılmalı ya
da çok özel hallere inhisar ettirilerek azaltılmalıdır.
3. Toplumumuzun aile yapısı ve gelenekleri de
göz önünde tutularak konut hacimlerinde mümkün
olabilecek küçültme yapılmalıdır. Konut hacmi üze
rindeki düzenlemelerle maliyetlerde arzulanan düze
ye inileceğim ve böylelikle soruna çözüm getirilebi
leceğini sanmak ve buna güvenmek yanlıştır. Çünkü
bu konuda asgarî küçüklükleri de düşünsek, diğer
tedbirlerin de tam olarak uygulanması halinde dahi
maliyetleri yeterince düşürmek yine de mümkün ola-.
mamaktadır.
Bu durum bizi, ülkemizin bir gerçeği konutsuz
yurttaşlarımızı barındırma imkânına kavuşturabilmek
bakımından, konutun ve alt yapının niteliklerini dü
şünmek zorunluluğu ile karşı karşıya getirmektedir.
Bu gerçeği şöyle ifade edebiliriz :
Ekonomik bakımdan muayyen bir gelişmişlik dü
zeyine ulaşıncaya kadar düşük gelirli, hiç ya da çok
kısıtlı tasarruf imkânına sahip vatandaşlarımızı ko
nut sahibi yapabilmek için, inşaatta bizzat kendi kat
kılarını da devreye sokacak bir sistemle, kontrollü,
düşük standartlı yapılaşmaya müsaade ve bunu orga
nize etmeye, yönlendirmeye mecburuz. Bu maksatla
Devlet imar planlarıyla düzenlenen yerlerde alt yapısı
ve parselasyonu yapılmış arsaları, belli şartlarla dü
şük gelir grubuna mensup konutsuz vatandaşlarımıza
tahsis etmeli ve onlara kendi katkılarını da devreve
sokacak biçimde teknik ve malî destek sağlayarak
tespit olunacak standartlara uygun konutlarını yap
maları temin edilmelidir.
Tabiî konut sorununu, sadece maliyeti etkileyen
faktörler üzerinde durarak halletme imkânı yoktur.
Ayrıca konut yapımım teşvik ve çeşitli finansman
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kaynaklarının harekete geçirilebilmesini teminen
Devletin yeterli malî destek sağlaması da şarttır.
tşte bu genel ilkeler ve gerçekler gözetilerek
8 . 7 . 1981 tarih ve 2487 sayılı Toplu Konut Kanu
nu çıkarılmıştır. Bu kanuna mesnet teşkil eden başlı
ca ilkeler şöyle özetlenebilir :
1. Bu kanun daha çok orta ve alt orta gelir gru
buna giren, konutu olmayan vatandaşlarımıza hitap
etmektedir.
2. Bu kanunla konut tasarruflarını özendirmek
amacıyla ilk defa tasarrufları teşvik primi sistemi
getirilmiştir.
3. Konut finansmanında Devlet yardımı ve özel
tasarruflar yanında bankalar sisteminin de devreye
sokulması zorunlu görüldüğünden, bütün bankala
rın konut finansmanı için kredi vermeleri esası ka
bul edilmiş ve faiz sübvansiyonu öngörülmüştür.
Bu vesileyle bir hususa işaret etmekte konuya
açıklık getirmesi bakımından yarar görmekteyim.
Sayın Başkan, sayın Milletvekilleri; Sayın Baş
bakanımızın gerek 6 Kasım seçimleriyle ilgili olarak
televizyonda yaptığı konuşmalarda, gerek çeşitli fır
satlarla yaptığı beyanlarda konut kredilerinin
bütün bankalara yaygmlaştırilmasrndan bahsettiğini
hatırlayacaksınız. Oysa bu husus, biraz evvel de ifa
de ettiğim gibi, 2487 sayılı Toplu Konut Kanunuyla
zaten her türlü hukukî düzenlemesi tamamlanmış bir
sistem idi. IBu nedenle konunun yeni bir buluş gibi
ortaya atılması yanıltıcı olmuştur.
4. Konut için arazi ve arsa temininde, inşaatın
finansmanınında, altyapı harcamalarında, yapı ta
sarrufu hesapları için teşvik primi ve faiz farkı öde
melerinde, konut için gerekli malzeme ve yapı ele
manları üreten sanayie ait yatırım, işletme ve teçhi
zat kredilerinde, konutla ilgili çeşitli araştırmaların
teşvikinde kullanılmak üzere aynı kanunda bir «Ka
mu Konut Fonu» ihdas edilmiştir. Bu fonun en
önemli kaynağı olarak da her yıl gider bütçesinin en
az % 5'i oranında genel bütçeye konulacak ödenek
gösterilmiştir. Ancak gerek bu sistemin ülkemiz ger
çeklerine ters düşmesi, gerekse geçerli müeyyidelere
bağlanmamış olması nedeniyle fonu etkili bir biçim
de çalıştırmak mümkün olamamıştır.
5. Maliyetleri düşürmek amacıyla 1982 Anaya
sasının da öngördüğü gibi, toplu konut kuruluşları
nın ve yapımının teşviki kabul edilmiştir.
6. İnşaatın kooperatifler, toplu konut kuruluş
ları ve kamunun devreye sokulmasıyla gerçekleşti
rilmesi öngörülmüştür.
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7, Kanunun hitap ettiği konutsuz yurttaşlarımımızı aynı anda kira ve taksit ödeme külfetinden ve
İmkânsızlığından kurtarmak üzere geri ödemelerin
konutların tesliminden sonra başlaması kabul edil
miştir.
:8« Orta ve alt gelir grubuna mensup kimsele
rin ödeme imkânlarının fevkalade sınırlı olacağı dü
şünülerek verilecek kredilerin faizleri asgarî ölçüde
ve vadeleri mümkün olduğunca uzun tespit olunmuş,
ayrıca bu vade ve faizler de kendi aralarında nispî
olarak büyük kentlere göçü ve büyük konutlara ta
lebi caydıracak biçimde düzenlenmiştir.
2487 sayılı Kanunun kısaca izahına çalıştığımız
genel ilkelerinin büyük bir bölümü, görüldüğü gibi
ülkemiz gerçeklerine fevkalade uygundur. Bu neden
le, aslında getirilmiş olan bu yeni Toplu Konut Ka
nununun, 2487 sayılı Kanunun aksayan yönlerini
tashih edici nitelikte bir kanun olarak karşımıza gel
mesini tercih ederdik; fakat öyle yapılmamıştır. Geç
miş çalışmalar ve bu güzel prensipler bir ölçüde bir
tarafa itilerek, yeni bir kanun tasarısı karşımızda bu
lunmaktadır. Bunun, eğer mümkün olursa Komisyon
ca ve Hükümetçe geri alınmak suretiyle, 2487 sayılı
Kanunun bazı maddelerinin tadili, tashihi ve günün
şartlarına uydurulması yolunda yeni bir bir tasarının
hu esaslara göre hazırlanarak Yüce Meclise arz edil
mesinde sayısız faydalar görmekteyiz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni tasarıy
la ne getiriliyor, bunların isabet dereceleri nedir? Bü
konudaki görüşlerimizi şöyle özetleyebiliriz:
2487 sayılı Kanunda «Kamu Konut Fonu» ola
rak isimlendirilen fon, «Toplu Konut Fonu» ismiyle
ve bütçe dışı kaynaklara dayalı olarak oluşturuluyor.
Bu hususun, böylebir düzenlemenin Anayasaya ay
kırı olduğunu; bütçe dışı fon oluşturulmasının genel
prensiplerle
bağdaştırılamayacağmı
Tasarrufların
Teşviki ve Kamu Yatırımlarının
Hızlandırılması
Kanun Tasarısı görüşülürken arkadaşlarımız gerek
çeleriyle izah ettiler. Bu konudaki genel görüşlerimi
zi muhafaza ediyoruz. Bu nedenle, fonun bütçeyle
ilişkisini kuracak ve bütçeye konulacak ödeneklerin
mutlaka fona ödenmesini temin edecek bir düzenle
menin fevklade yararlı olacağını düşünmekteyiz. Bu,
konunun bir yanıdır.
Diğer taraftan, tasarıda gösterilen kaynakların ye
ni zamlar anlamına geldiğini ve sonuçta, ortadirek
olarak ifade edilen dar ve sabit gelirlilerin biraz da
ha zor duruma düşmesine neden olacağını hatırdan
çıkarmamamız gerekir.
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Yetkili ağızlardan yapılan beyanlarda «Tekel
maddelerine ve akaryakıta yeni zamların bahis ko
nusu olmayacağı» yolundaki iddia ve görüşler inan
dırıcı olmaktan uzaktır. Gerçi «Tekel maddelerine
yapılan son zammın, bu husus gözetilerek fazla tu
tulduğu, farkın Toplu Konut Fonuna aktarılacağı»
şeklindeki gerekçe, belirli bir süre için kabul edilebi
lir nitelikte ise de, akaryakıta yapılması öngörülen
zammın Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonundan karşıla
nacağı yolundakşi ifadenin, bizzat söyleyenleri de
tatmin etmeyeceği muhakkak tır. Filhakika, Akarya
kıt Fiyat İstikrar Fonu ifade edildiği ölçüde güçlü
ise de, 20 gün içinde her biri yüzde 3 oranındaki 2
zammın gerekliliği tartışılabilir bir hal alır. Eğer Top
lu Konut Fonuna bu kaynaklardan aktarılması dü
şünülen gelir sembolik düzeyde kalacaksa; yani
tasarıda azamî limitleri belirtilen oranların çok al
tında zam uygulanacaksa, fonun ihtiyaca uygun dü
zeye nasıl yükseleceğinin izah edilmesi gerekir. Bu
itibarla akaryakıt fiyatlarına sadece bu nedenle bir
zam, bugün olmazsa yarın gündeme gelecektir.
Temel maddelerin başında gelen akaryakıta zam
mın, enffasyonist baskı yaratmaması için çok dikkat
li hareket edilmesi ve ihtiyaçlara paralel bir zaman
lama ile imkân ölçüsünde alt düzeylerde tutulması
yerinde olacaktır.
2487 sayılı Kanunda sadece nüfusu 30,binin üze
rindeki kentlere yapılacak toplu konutların teşvik ve
desteklenmesi hedef alındığı halde, bu defa kapsam
genişletilmekte, nüfus sının kaldırılmaktadır. Top
lu Konut Fonunun geliri yeterli seviyeye yükseltilebilirse, bu da olumlu bir değişiklik telakki edilebi
lir.
Yine yeni tasarı ile ferdî kredi sistemi getirilmek
tedir. Maliyetlerin düşürülmesinde en önemli faktör
lerden biri olduğu herkesçe teslim edilen toplu konu
tun ve endüstriyel sistemin teşvik edilmesi, yapı ele
manlarında standardizasyona gidilmesi, esas amacın
dan sapılmamak şartıyla ferdî kredinin de konuta
talebi artırmada etkili olacağı düşünülebilir; ancak
tüzüğe bırakılan uygulama esaslarının tespitinde çok
dikkatli olunması gerekecektir.
BAŞKAN — Sayın Haznedar, 1 dakikanız kal
mıştır efendim.
ALÎ IMAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, o zaman tasarı hakkındaki aksayan
birçok yönü altamak mecburiyetinde kalıyorum. Son
kısmına geçeceğim Sayın 'Başkanım,

•

•

T. B. M. M.

B : 40

Tasan ile teknik altyapıya ilaveten hemen hemen
bütün sosyal altyapının da toplu konut kaynakların
dan yapılması ilkeleri getirilmektedir. Bu takdirde
konuta tahsis edilebilecek kaynaklarda bir azalma
olacaktır.
öte yandan toplu konut yapımında, asgarî uygu
lama büyüklüğü kriteri getirilmediğinden, Plan ve
Bütçe Komisyonunda yapılan tadile rağmen, bazı
sosyal altyapı tesislerinin sadece toplu konut alanla
rına değil, kentin mevcut bir bölgesine de hizmet et
mesi ihtimali yüksektir. Böyle bir durum, bütçeden
karşılanması gereken harcamaların da fona yüklenme
si sonucunu doğurur ki, fonun mantığı ile bağdaş
tırılması çok güçtür.
Çok özetle arz edeyim; tasarıda bunların dışında,
amaç ve kapsam olarak gösterilen konut ihtiyacının
karşılanması, konut inşaatını yapanların tabi olacak
ları usul ve esasların düzenlenmesi gibi hususlar maa
lesef yer almamıştır.
Yine tasarıdan, bankalar sisteminin devreye so
kulması hususunun arzu edildiği, dolaylı yollardan
anlaşılabilmektedir; ama tek bir kelime mevcut de
ğildir. Sadece bir kredi faiz sübvansiyonundan bah
sedilmektedir. Oradan dolaylı olarak anlıyorsunuz
ki, bankalar sistemi devreye sokulacaktır. Aslında
bu bankalar sistemi olarak anlaşılmaz, tek banka da
olabilir; ama bir başka maddesinde yine «70 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 ve 50 inci mad
delerinin yürürlükten kaldırıldığı veya bu kanun için
geçerli olmayacağı» ifade ediliyor. Oradan da ban
kalar sisteminin devreye sokulması izlenimi edinile
bilmektedir bu kanunla.
Yine kanunun hangi gelir grubuna hitap ettiği hu
susunda tek bir cümleye rastlamak kabil değildir.
Toplu konut yapılacak iskân sahalarında altya
pı tesisleriyle ilgili bir düzenleme de mevcut değil
dir. Bu iskân sahalarının şehrin altyapı sistemiyle
entegrasyonu konusunda yapılacak masrafların nere
den ve nasıl temin edileceği ve ödeneceği hususun
da en ufak bir açıklık mevcut değildir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarıda ya
dırgadığımız bir husus da fon uygulamasındaki bü
yük belirsizliktir. İktidarın, Yüce Meclisin çalışma
ya başlamasından bu yana, imkân ölçüsünde Mec
lisin murakabesinden uzak kalmak, serbestçe hare
ket edebilmek şeklinde ortaya koyduğu görüntünün
izlerine bu tasarıda da rastlanmaktadır.
Tasarıyla, çok büyük hacimlere ulaşacağı ifade
edilen bir fon kurulmaktadır. Yine bu fon, günlük
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politik kaygıların dışında güven verici bir sistem için
de, ekonomik, sosyal etkileri herkesçe teslim ve ka
bul edilen çak önemli bir amaçla kullanılacaktır. Bu
na rağmen fonun uygulama esaslarını belirleyen fai
zi, vadesi, teşvik unsurları gibi fevkalade önemli ve
kısa sürelerde değiştirilmesi, günlük şartlara uydu
rulması bahis konusu olmayacak, geniş halk kitlele
ri üzerinde itimat yaratacak istikrarlı bir yapıya sa
hip olması gereken yönleri kanunla düzenlenmeye
rek tüzüğe bırakılmaktadır. Bu tutum, işin bünyesin
den kaynaklanan bir zorunluluktan çok, Meclis ira
desinin dışında hareket edebilmek arzusunun teza
hüründen başka "bir şey değildir. Herkesin samimî
olarak amaçladığına inandığım sonuca ulaşılması ba
kımından kolaylık getirmez, aksine zararlı sonuçlar
verir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eminim ki,
konunun önemini hepimiz müdrikiz. 2487 sayılı Toplu
Konut Kanunu uzun yılların tecrübe birikimi sonucu,
ülke şartlarına en uygun ilkeleri bünyesinde toplayan
bir kanundur. Bazı hatalı yönleri olmasına rağmen
topyekûn bir yana bırakılamayacak kadar gerçekçi
dir. Bu nedenle genel ilkelerine yeni uygulamada da
mutlaka uyulması fevkalade yararlı olacaktır. Bazı
olumlu düzenlemeleri ve prensipleri ihtiva eden ta
sarının mükemmel hale gelebilmesi için, ifade etme
ye çalıştığımız görüşler istikametinde tadil edilmesi
nin isabetine inanıyoruz.
Yüce Meclisin tasarıya en uygun şekli vereceğine
olan inancımızı belirtiyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. {Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İsmet Ergül, buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA İSMET ERGÜL
(Kırşehir) — Sayın ©aşkan, Yüce Meclisin muhte
rem milletvekilleri; Genel Kurulumuzda görüşülme
sine başlanılmış olan Toplu Konut Kanunu Tasarı
sı hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini
açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Gru
bumuz adına hepinizi en derin saygılarımla selamla
rım.
Anavatan Partisi olarak, Seçim Beyannamemiz
de ne vaat ettiysek, Hükümet Programımızda da bu
hususlara aynen yer vermiş ve bunların süratle ger
çekleştirilmesini sağlamak amacıyla sayın Hüküme
timiz, temel meselelerin ancak ve ancak köklü yaklakonut sorununa da büyük önem ve ağırlık verilme
sini, gayretlerin ve kaynakların bu konu üzerine de
teksil edilmesini zarurî görmekteyiz.
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Anayasamızın 57 nci maddesinde, «Devlet, şehir
lerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir plan
lama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak ted
birleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destek
ler» hükmü derpiş edilmiş bulunmaktadır.
Hiç şüphesiz ki, Milletin ve 'Devletin bütün me
seleleri her siyasî iktidarın da meselesidir. Hükümetim'iz, temel meselelerin ancak ve ancak köklü yakla
şımlarla çözümlenebileceğine inanmaktadır. Mesele
lerimizin daha kolaylıkla ve daha süratle çözüme ka
vuşturulabilmesi, her şeyden önce hukukî esasların
ve idarî yapının bunu sağlayacak hale getirilmesiyle
mümkündür. ıKendimizi, yine kendimizin koyduğu
kaideler ve yapısı birbirleriyle uyumlu, iyi çalışan
bir sistem kurmak mecburiyetindeyiz.
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Ülkemizde çağdaş, insanî yaşama ihtiyacına ce
vap verebilmek için her yıl 400 bin dolaylarında dü
zenli konutun üretimi gerekmektedir. Bu tür üretim
düzeyine şimdiye dek maalesef ulaşılamamıştır. Bu
nun başlıca nedenleri ise, inşaat kesiminde konuta
ayrılan kamu ödeneklerinin çok yetersiz kalmış ol
ması, son yıllarda konut maliyetlerinin hızlı artış
göstermesi, yeni yerleşme sahalarının
açılamayışı
ve ihtiyaç sahiplerinin ödeme gücünün yetersiz kal
ması gibi sebeplerdir.

İdarî yapı ve mevzuat, toplum ihtiyaçlarına ce
vap verebildiği sürece muteberdir. Bu bakımdan Ana
vatan iktidarı, günün şartlarına uygun olmayan, es
kimiş, yavaş, karar almayı ve uygulamayı imkân
sız hale getiren ve o nispette de zaman ve kaynak
israfına yol açan idarî yapı ve hukukî esasları yeni
bir anlayışla gözden geçirmektedir.

Aziz milletvekilleri, işbu kanun tasarısına neden
zaruret görüldüğü hususuna gelince: Halen yürür
lükte olan 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu her ne
kadar uygulama yönünden bir başlangıcı teşkil etmiş
ise de âdeta morga kaldırılmış bir ölü niteliğindey
di. Çünkü konut sorununun çözümü bakımından ek
sikti ve kaynak yaratma imkânı kısıtlıydı. Sadece
devletin yapacağı ihalelerle kooperatiflere verilecek
kredi çerçevesinde kalmıştı. Asıl inşaat sektörü yükü
nün taşıyıcısı durumunda olan özel sektör kesimi, o
kanunun imkânlarından ve ihdas edilmiş fondan ya
rarlandırılma şansına kavuşturuknamıştı.

Sayın üyeler, bilindiği ve takdir edildiği üzere
konut en önemli meselelerimizin başında yer almak
tadır. Bir atasözümüz vardır; Dünyada mekân, ahirette iman. Ülkemizde yıllık konut ihtiyacıyla üre
tilen konut sayısı arasındaki fark giderek büyümek
tedir. İktisadî ve sosyal yapı günden güne değişmek
te, nüfûs hızla artmakta, köyden kente göç hızlan
maktadır. Bu değişen ve ağırlaşan şartlar altında
Özellikle alt ve orta gelir grubundaki yurttaşlar, sağ
lıklı yaşama gereklerine uygun konut edinme imkâ
nından yoksun kalmaktadırlar. Bunun sonucu ola
rak ortaya çıkan durum, sağlıksız bir kentleşme ve
gecekondulaşma olmaktadır. Büyük kentlerimiz çe
peçevre birer gecekondu kuşağı ile çevrilmiştir. Alt
yapımız yetersiz ve ilkeldir. Buna bağlı olarak çevre
bozulması ve kirlenmesi büyük boyutlara ulaşmakta
dır. Bu bozulmaların en yoğun olduğu yerler ise, alt
ve orta gelir grubundaki insanlarımızın yaşadığı şe
hir alanlarıdır. Giderek yoğunlaşan bu kentsel bo
zulmayı durdurmak, toplumun «or geçinme duru
munda kalan bireylerini barınma güvencesine kavuş
turmak için devletin konut sorununa el atması ge
rekmektedir. Bu müdahale, alıcı gücün desteklen
mesi, yapımcı gücün özendirilmesi biçiminde geliş
mektedir.

Durum böyle olunca, müzakere edilen yeni Top
lu Konut Tasarısıyla çağdaş şehirleşme ilkeleri göz
önünde tutularak öncelikle alt ve orta gelir grubun
daki yurttaşlara toplumsal geleneklerimize ve in
sanî yaşama şartlarına uygun ve düşük maliyetli ko
nut sağlanması yolunda Devletin alıcı ve yapımcı
gücü organize etmek suretiyle konut üretimi olayı
na yeni bir boyut getirilmesini, memur, işçi ve dar
gelirler için büyük bir yük haline gelen kiranın bu
kesimin konut sahibi olmalarıyla, kiradan kurtarıl
malarını; diğer taraftan gecekondu bölgelerinde ıslah
alanlarının genişletilmesi, mevcut gecekondu altya
pı hizmetlerinin süratlendirilmesi, tapulama imkân
larına pratik çareler getirilmesi, toplu konuta ve ımemleket şartlarına ve malzemelerine uygun bir teknolo
jinin geliştirilmesini sağlayacak şekilde endüstriyel
inşaata öncelik verilmesi, 'teşvik edilmesi, desteklen
mesi, konut sektörüne gerekli olan bir düzen ve di
siplinin ve müessir bir devlet denetiminin getirilme
sini ve tedbirleri uygulayacak bir teşkilatlanmanın
hukukî tedbirlerinin alınması, şehir planlarının bu
maksada uygun şekilde düzenlenmesi, dış ülkelerde
çalışan vatandaşlarımızın vatanda kolaylıkla ve gü
venle konut sahibi olmalarını gerçekleştirecek ted
birlerin alınması, altyapı hizmetlerinde Devletin yar-
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dımeı olması için gerekli tedbirlerin alınıp uygula
maya konulması, konut inşaatlarının, öncelikle bir
finansman meselesi olduğu gerçeği kabul edilerek,
bir taraftan mevcut kamu kaynaklarının dağınıklık
tan kurtarılması, diğer taraftan yeni kaynaklar sağ
lanması ve yerinde kullanılma konuta ayrılan bütün
kaynakların harekete geçirilmesi suretiyle, vatandaş
ların konut edinmek için bankalarda yapacağı konut
tasarrufunun teşvik edilmesi ve bankaların yapı ta
sarruf sistemi içerisine sokulması, ayrılabilen kamu
kaynaklarının yetersizliği gerçeği karşısında
özel
sektörü devreye sokma ve bu sektörün gerek teknik
ve gerekse organizasyon gücünden faydalanmayı he
def alan tedbirlerin alınması öngörülmektedir.
Değerli milletvekilleri, bu kanunla öngörülen hiz
metlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası nezdinde Toplu Konut fo
nunun kurulması belirtilmekte ve fonun kaynakları
sarahaten belirlenmektedir. Toplu Konut Fonundan
kendi arsasına, kendi evini yapan şahıslara ferdî
konut kredisi verilmek suretiyle dar gelirli vatanda
şa konut edinme imkânı sağlanmaktadır.
Hükümet programındaki millî konut politikası
vaat etme ve uygulama taahhüdünün ifası olarak, bu
tasarıyla tedbirler getirilmesi öngörülmektedir.
Görülüyor ki, Hükümetimiz, memleketimizin en
önemli ve acil çözüm bekleyen sorunlarına birer, bi
rer el atmakta ve bunların gerçekleştirilmesi için de
elinden gelen çabayı sarf etmektedir. Halkımızın sı
cak bir yuvaya kavuşması, kutsal ocakların tütmesi,
bizlerin de mutluluğu olacaktır. Bu kanun tasarısı,
bu ulvî düşüncenin neticesidir. Geliniz, iktidarı ve
muhalefetiyle «Halka hizmet, Hakka hizmet» pren
sibinde bir araya gelelim ve kanunun ecrini hep bir
likte paylaşalım.
Aziz arkadaşlarıım, benden önce Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubu adına konuşan ve şahsına çok
saygı duyduğum Sayın Haznedar 2487 sayılı Toplu
Konut Yasasının mükemmelliğine değinerek, yeni ta
sarının mükemmel bir tasarı olmadığı, eskisinin ta
dil edilmesi suretiyle yürürlüğe konulmasına temas
etmişlerdir. Ne var ki, Milliyetçi Demokrasi Partisi
nin çok saygıdeğer Milletvekili, şahsî dostum Sayın
Söylemezoğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonunda
misafirden bulundukları sırada aldıkları söz üzerine,
bu konuda yaptıkları bir konuşmadan bazı paragraf
lar arz edeceğim.
Aynen okuyorum; Sayın Söylemezoğlu buyuru
yorlar ki: «Hakikaten o kanun, bir yanıyla konut so
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rununun çözümü yönünde eksik kalmıştı ve sadece
Devletin yapacağı ihalelerle, kooperatiflere verilecek
kredi çerçevesi içinde kalmıştı. Asıl sektörün taşıyı
cısı olan, bu yükü götüren özel sektör kesimi o kanuhun imkânlarından ve getirilmiş fondan yararlan
dırılma şansına kavuşturulmamıştı, eksikti.
Gene başlangıçtan beri Türkiye'de konut inşaatı
nı sağlayan sektör, özel sektördür ve uzun müddet
de konut talep edenlerin ödeme güçleri içerisinde bu
meseleyi çözmeye çalışmış, ancak son yıllarda ko
nut maliyetindeki hızlı artış, yeni yerleşme alanları
nın açılamayışı ve ihtiyaç sahiplerinin ödeme gücü
nün yetersizliği karşısında sektör büyük bir darbo
ğazın içerisine girmiştir. Bu sebeple, meselenin da
ha geniş kapsamlı olarak ele alınmasında büyük ya
rar olduğu kesindir» şeklinde ifadede bulunmuşlar•dtr. Takdir Yüce Heyetinizindir.
Yüce Heyetinizi en içten duygularla, saygıyla
selamlıyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın
IBarış Can; buyurun efendim. <HP sıralarından alkış
lar).,
HP GRUBU ADINA HALİT BARIŞ CAN (Si
nop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın milletvekil
leri; Toplu IKonut Kanunu Tasarısına ilişkin olarak
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere hu
zurunuzda bulunmaktayım. ıBu vesile ile Yüce Heye
tinize saygılar sunarım.
Sayın milletvekilleri, yürürlükteki Toplu Konıjt
Yasasına göre, konut yapmak bir Devlet görevi sa
yılmış; bu nedenle de gider bütçesinden belli bir ora
nın bu fona aktarılması amaçlanmıştır. Konut yapım
örgütü olarak da kooperatifler ve toplumsal güven
lik kurumları yeğlenmiştir. Görüşeceğimiz yeni ya
sada ise Devlet, gider bütçesinden ödenek ayırmak
yerine, bütçe içi ve dışı birtakım kaynakları
bir fonda toplamayı ve özel konut kuruluşlarını dev
reye sokmayı hedeflemiştir. Kurulacak fonun yöneti
mi ise, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu adı
altında bir kuruluşun yetkisine bırakılmıştır. Bu gö
rünümü ile tasarı, dün sabaha kadar görüşüp kabul
ettiğiniz, Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımla
rının Hızlandırılması Hakkındaki Kanunla birlikte
bir tencere-kapak durumundadır. Bu kapaklı tence
re içinde neler pişecek, kim yiyecek, kime dağıtıla
cak; onu İse zaman ve uygulama gösterecektir.
Sayın milletvekilleri, tasarıda «konut»
misafir
bir sözcüktür. Sosyal konuttan hiç söz edilmemekte
dir. IBu tasarıda konutun nasıl yapılacağı, arsanın
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nasıl sağlanacağı, kimlerin hak sahibi olacağı, fonla
rın nasıl kullanılacağı, spesifik olarak kredilerin ne
relere, kimlere ve nasıl verileceği, kredi miktar ve sü
releri, faiz oranları, teşvik oranlarının neler olacağı,
faiz iadeleri belli değildir.
Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem, konut
sorununun Türkiye'nin bir numaralı sorunu olduğu
nu; Devlet Bakanı Sayın Sudi Türel, yeni yılın ilk
gününde, 1984'ün konut yılı olacağını müjdelediler;
Sayın Başbakan ise, seçim konuşmalarında, konut
için kaynağın hazır olduğunu, bunun halkın tasar
rufu ve banka mevduatı olduğunu açık vbe seçik ola
rak söylediler. Tasarıya bakıldığında, ne halkın ta
sarrufundan, ne de banka mevduatından söz vardır.
Hatta tasarıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasında ki «Banka» sözcüğünden başka hiçbir yerde
banka adı geçmemektedir. Hani bütün bankalar dev-*
rede olacaktı, hani banka mevduatı devrede olacaktı.
hani halkın tasarrufu değerlendirilecekti? ıBu tasarı
ve dünkü tasarı, bankaları «banka» sözcüğünü kul
lanmadan, değişik bir biçimde devreye sokmaktadır.
O da; malum, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı di
ye bir kuruluş oluşturarak, kamu fonlarını banka
lara akıtmak için bu kuruluşa her türlü yetkiyi bı
rakmak suretiyle yapılmaktadır.
Bu tasarı, yine Yüce Meclisten birkaç gün önce
geçen Konut İnşaatına ve Yatırımlarına Vergi, Re
sim, Harç İstisnası Hakkındaki Kanun ve dün sabah
üstün çalışma, araştırma ve gayretlerinizle kanunla
şan Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hız
landırılması Hakkındaki Kanun ile birlikte düşünül
düğünde, senaryo daha iyi anlaşılmaktadır. Çünkü,
ikinci kanunda yer alan birçok hususun, Toplu Ko
nut Tasarısında açıklıkla tanımlanarak yer alması
gerekmekte iken, ayrı bir tasarı ile Yüce Meclise ve
rilmesi ve kanunlaşması bir bilmece gibidir. Çünkü,
özellikle ikinci olarak belirttiğim kanunun 9 uncu
maddesi yürürlük süresini 1988 ile sınırlamaktadır.
Bu durumda yapılacak yorum şu olmaktadır:
«Toplu Konut Kanun Tasarısı» adı altında bir
kredi yağması tasarısıyla konut sorununa çözüm ge
leceğine bu Hükümet de inanmamaktadır; ama
1988'e kadar olan olacak, atı alan Üsküdar'ı geçe
cektir, bundan sonra böyle bir tasarıya da artık gelek kalmayacaktır. Dün sabah kabul ettiğiniz kanun
ise, bu işlerin bundan sonra virtüözlüğünü yapa
caktır.
Malum, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kuru
muna denetim getirmediniz. Sanki Hükümet, Devlet |
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mal ve gelirlerini satmak krizi içine girmiştir; ama
biz, bu kurul ve fonun sıkı takipçileri olacağız.
Sayın milletvekilleri, bu tasarı, temelde zordaki
bazı şirketleri kurtarmayı amaçlıyor. Bu bazı şirket
ler, 1981 yılından beri bu yasanın peşindedirler. Yü
rürlükteki 2487 sayılı Toplu Konut Yasası, Devletin
imkânlarının «kredi» adı altında banka ve şirketlere
akmasına izin vermiyor. Kanun, işin planlanıp, pro
jelendirilip ihale edilmesini öngörüyor. İhale de, öy
le bildiğimiz klasik ihalelerden farklıdır ve kanun,
iyi müteahhiti seçme kolaylıkları getiriyor. Yasa
nın bu niteliği dolayısıyla, ne sayın Hükümet, ne de
bu malum şirketler yasadan memnun değildirler.
Şimdi görüştüğümüz tasarı ise, kanunun çerçeve
sini çizmemekle, fon, banka, yüklenici, hak sahibi,
tasarruf miktarı, faiz oranları vesaire ile ilişkisini
açık ve seçik belirtmemekle, fonun kasalarını bu şir
ketlere açmaktadır. Bakınız kapalı tencereden neler
çıkacak:
1. İstanbul Erenköy kuzeyinde «Bir Çiftlik»
adıyla anılan yerde, o bazı şirketlerden birinin 30
bin konukluk yerleri var. Proje üzerinden yurttaşa
birçok konut satmışlardır, yurttaşa bir şey verme
mişlerdir. Yurttaşın verdiği paranın akıbeti henüz
belli değildir.
Ayrıca, ünlü bir basın kralı üç milyon metre kare
olan bu arazide konut yapmayarak veya yapar gö
rünerek, Devlete veya Devlet kanalıyla
yurttaşa
satmaya çabalar durur. Kanunun çıkmasını bekli
yor.
İ4 Bodrum'da Turgut Reis'te bir tatil köyü inşaa eden bir şirket, Akyarlar mevkiinde başka bir
tatil köyü inşa ediyordu; özellikle bu inşaat da dar
boğaza girdi. Ayrıca, Büyükada'da 12 dönümlük bir
arazi üzerinde «devre mülk» sistemiyle bir tatil site
si yapmakta idi. Sistem pek çalışmadı, halktan top
lanan paraların akıbeti bilinmiyor. Bu şirket de ka
nunun bu şeklini bekliyor.
3. İstanbul Kozyatağı'nda başka bir şirket, ay
nı anlamda bekliyor.
4, Büyükçekmece'nin batısında «Falanca Köy»
dedikleri yerde, İstanbul'a 40 kilometre mesafede
ünlü bir işadamının ve bağlı bir grubunun 15-20 bin
konutluk projeleri var. Büyük törenlerle temeli atıl
dı; sanıyorum 1978-1979 yıllarında, öylece durur.
Bunlar da halka proje üzerinde birçok konut sat
tılar; ama bir şey yapmadılar, bunlarda bekliyorlar.
Kanun, beklentilere cevap verecek nitelikte.
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Sayın milletvekilleri, sayın hatibe müdahale et
Daha bitmedi.
meyiniz efendim.
5. İstanbul'da Avcılar'a giderken Beylik Düzü
mevkiinde 10-15 bin kcmutluk arsaları olan bir şirket
Buyurun.
var. Temel atmış, bir iki yapıya başlamış, öylece kal
HALİT BARIŞ CAN (Devamla) — Bugünkü
mış. Bunların da satışları var; vatandaşlara ne vere
Hükümetin bu şirkete büyük meblağlar aktararak,
cekleri belli değil.
küçük boyutlu konutlar inşa ettireceği iş çevrelerin
6. Bir ünlü şirket daha var; hani şu «iki elin !10
de yaygın bir kanıdır. Bu şirket, bunları kendi sap
parmağından üç veya beş fazla» dediğimiz ve o nite
tayacağı maliyetlere satacaktır, satamadıkları Devle
likte sınıflandırılan şirketlerin içinde yer alıyor. Bu
te kalacaktır. Bu kanunun bu haliyle çıkmasını bek
günkü Hükümetin bu şirkete büyük meblağlar akta
liyorlar. Bunları 7, 8., 9 çoğaltmak mümkün.
rarak, küçük boyutlu konutlar inşa ettireceği iş çev
Ayrıca, bunlara ilaveten yapılan konut tekeli
relerinde yaygın bir kanıdır. İhbar kabul edebilirsi
çalışmaları, bu kanunun her haliyle çıkmasını bekli
niz.
yor. Tekellere ve zordaki özel bankalara devlet fon
larından hesapsız kaynak aktarımı hiç de zor olma
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — İfti
yacaktır.
radır.
HALÎt BARIŞ CAN (Devamla) — İftira da ka
y
bul edebilirsiniz.
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — İsim ver, isim.
HALÎT BARİŞ CAN '(Devamla) — Veririm, sa
vunmak bana aittir. Lütfen müdahale etmeyin; yer
burasıdır, bağırmayın.
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — İsim ver, isim.
HALİT BARIŞ CAN ((Devamla) — Veririm ge
rekirse, İsteyene veririm, kim isterse ona vereceğim,
size değil. İstediğiniz zaman vereceğim. (Gürültüler)
Bağırmayın beyefendi bağırmayın, bağırmak üslu
bunu politikaya siz getirdiniz,
BAŞKAN — Sayın [milletvekilleri lütfen.
HALİT BARIŞ CAN (Devamla) — Ben bağırmıyorum, yüksek sesle konuşuyorum. Bağırmak üslu
bunu politikaya siz getirdiniz.
HAKKI ARTUKARSLÂN

(Bingöl) — Sakin

ol.,
HALİT BARIŞ CAN (Devamla) — Sakinim
ben hep sakinim. Adım öyle, adım da Barış. (HP
sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri hatibe müda
hale etmeyin. (ANAP sıralarından «Söyleyin, kimse
isim verin» sesleri).
HALİT BARIŞ CAN (Devamla) — Beyefendi,
ben sizi buradan dinledim, siz de beni dinleyeceksi
niz, müdahale etmeyin.
BAŞKAN — Lütfen efendim, siz müsaade buyu
run, ben ikaz edeceğim. Bırakmıyorsunuz ki.
HALİT BARIŞ CAN (Devamla) — Bağırıyor
lar.
BAŞKAN —- Lütfen müsaade edin, ne kadar ikaz
ediyorsam da devam ediyorsunuz.

Bize çok takıldınız da, biz şu konuyu da vurgu
lamakta gerek duyuyoruz: Biz, «Devlet kaynakların
dan köprü, baraj, konut vesaireyi yaptırmayacağız»
zihniyetinin değil, «Bu fonlardan yapılacak yatırım
ları sattırmayacağız» diye düşünen bir siyasal ve eko
nomik görüşün temsilcileriyiz. Herkes kendi sentezi
ni kendisi yapsın, ondan sonra bu konudaki sataş
malara geçilsin.
Zaman zaman karıştırıyorsunuz «köprüye karşı
değil miydiniz, konuta karşı sizler değil miydiniz?»
diye. Biz o grubun temsilcileri değiliz. Biz, devlet
bütçesinden yapılan kamu yatırımlarının satılması
na karşı olan yepyeni bir siyasal grubun temsilcileri
yiz. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
Amacınızı biliyorum da onun için; karıştırıyor
sunuz, onlarla uğraşın sonra.
HAKKI ARTUKARSLÂN (Bingöl) — O amaç
senin kafanda var.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen karşı. hklı konuşmayınız. Lütfen hatibe müdahale etmeyi
niz efendim.
HAKKI ARTUKARSLÂN (Bingöl) — Meclise
hakaret var.
HALİT BARIŞ CAN (Devamla) — Başkan ka
rar verir.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Saym mil
letvekilleri hatibe müdahale etmeyiniz.
HALİT BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, tasarıya ilişkin özet görüşlerimizi şöyle
sıralayabiliriz:
1. Hak sahibinin konut inşaatına katkısının ne
olacağı belli değildir.
2< Bu fondan, sadece sosyal konut değil, her
türlü inşaat finanse edilebilir.
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3. Fondan (9 uncu madde) yalnız alt ve orta ge
lir grubu değil, toplumun her kesimine kredi veril
mektedir. Hak sahipleri belli değildir. Varsa, tasarı
da gösterirsiniz.
4. Fonun hangi oranda yapım işlerini destek
leyeceği belli değildir.,
5. Faiz oranları, kredi süreleri,
sübvansiyon
oranları belli değildir.
16. inşaatların hangi mevzuata göre yapılacağı
ve denetleneceği belli değildir.
7. Halkın konut için tasarruf yapmayacağı bel
li değildir.
«Bu Kanun, olsa olsa belli çevrelere kredi dağıta
cak bir yetki kanunu niteliğindedir.
Sayın milletvekilleri, konut yatırımlarının başarılı
olması, devlet, belediye ve kooperatiflerde birleşen
yurttaşların işbirliğine, uyumlu çalışmasına, birifctirim ve yapım gücüne dayanan başarılı ve millî ya
pımıza uygun, yerli örneklerden yararlanarak, vur
guncunun her türlüsünü aradan çıkarmak ve her şart
ta değinmeni döndürecek suyun akışını sağlamakla
mümkündür. Bu kadar sorumsuz yasa tasarılarına
Cumhuriyetin hiçbir döneminde
rastlanmamıştır.
Hepsini birlikte mütalaa ediyorum, tenoere-kapak.
Bu tasarı, yasalaştığı takdirde, sosyalist ülkelerle ti
careti 13 şirketin tekeline bırakan yetki, bunun ya
nında çok daha masum kalacaktır.
Saygılar sunarım. ı(HİP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Komisyon adına sayın Alaattin Fı
rat; buyurun efendim.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; Bakanlar Kurulunca 2 Şubat 1984 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulan ve ön havalesi uyarınca, Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülen ve 17
Şubat 1984 tarihinde Komisyonumuza sevk edilen
Toplu Konut Kanunu Tasarısı, Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metni esas alına
rak, 27 Şubat 1984 tarihinde yapılan 14 üncü Bir
leşimde Hükümet temsilcilerinin katılması ile görü
şülmüştür.
Görüşülmekte bulunan kanun tasarısı :
1. öncelikle alt gelir grubu ile orta gelir gru
bundaki konut sahibi olmayan vatandaşların konut
sahibi olmalarını sağlamayı,
2. Tapulama imkânlarına pratik çareler geti
rilmesi ve gecekondu bölgelerinde ıslah alanlarının
genişletilmesi, mevcut gecekondu altyapı hizmetle
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rinin süratlendirilmesine dair tedbirlerin geliştiril
mesini,
3. Konut inşaatları için ihtiyaç duyulan finans
manın teminini,
4. Mevcut kamu kaynaklarının dağınıklıktan
kurtarılması ve bir bütünlük içinde etkili bir şekilde
kullanılmasını, 5. Yeni kaynaklar sağlanması ve yerinde bir
kullanımla konuta ayrılan bütün kaynakların hare
kete geçirilmesini amaçlamış bulunmaktadır.
Tasarı 'bu amaca ulaşa'bilmek için;
1. Konut inşaat sektörüne destek sağlamayı,
2. Bankaları yapı tasarrufu sistemi içerisine
sokmayı,
3. Ek finansman kaynakları meydana getirmeyi,
4. Konut maliyetlerini düşürmeyi ve altyapı hiz
metlerinde Devlet desteğini alma gibi tedbirleri esas
görmektedir.
Bu amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan
tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonumuzda görüşülmüş,
söz alan sayın üyeler, tasarıda yer alan toplu ko
nut fonu finansman sorununa çözüm getirdiği, an
cak bu fonun bütçe kaynaklarını ne ölçüde etkile
diği; tasarıda «toplu konut» deyiminin tanımlanma
sının " yeterince yapılmadığı; ayrıca «sosyal konut»
deyiminin tarif edilmesi gerektiği; tasarının bir kre
di tasarısı olduğu, bankaların devre içi mi, devre
dışı mı tutulduğu; hazırlanan tasarıyla her çeşit in
şaata kredi verilebileceği; bütçenin genellik prensi
biyle ne oranda bağdaştığı; Anayasa ve mevzuat açı
sından durumun ne olduğu gibi hususları uzun uzadıya tartıştıktan sonra, tasarının tümü benimsenerek,
madde metinlerine geçilmiştir.
Madde metinlerinin incelenmesi sonucu, Komis
yonumuzca yapılan değişiklikler raporumuzda ayrın
tılı bir şekilde verildiği için burada tekrar etmiyo
rum.
Sayın milletvekilleri, bu tasarıyla Türkiye'nin
önemli sayılan probleminden birine çözüm getiril
meye çalışılmak istendiğini görüyoruz.
Hükümet ilgililerinden ve araştırmalarımızdan da
anladığımız gibi, ülkemizde gün geçtikçe artan oran
da bir konut açığı problemi ile karşı karşıya bulun
maktayız. Bugün yıllık, takriben 400 bin konut açı
ğının mevcut bulunduğu ülkemizde soruna çözüm
bulunmazsa, bunun ileride hangi boyutlara ulaşa
cağını Yüce Heyetinizin takdirlerine bırakıyorum.
Bu tasarı ile getirilen Toplu Konut Fonunun kay
nakları şunlardır :
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t. Tekel idaresi tarafından ve gerçek ve tüzel
kişiler tarafından imal edilen alkollü ve alkolsüz iç
kiler; tütün mamulleri, ispirto ve ispirtolu içkiler ve
her türlü içki imalinde kullanılan alkollü ve alkolsüz
özütlerin İhtihsal Vergisine esas matrahları üzerin
den en fazla yüzde 15 nispetinde hesaplanacak ve
İstihsal Vergisinden ayrılacak miktardır,
2. 'Dahilde üretilen veya ithal edilen akaryakıtın
rafineri çıkış fiyatı üzerinden; benzinden satış fiya
tının yüzde 15%!, motorin gazyağı ve fuel-oilden sa
tış fiyatının yüzde 7'sini geçmeyecek miktardır,
3. Yurt dışı turistik çıkışlardan, çıkış başına
alınacak en çok 150 Amerikan Birleşik Devletleri
Doları karşılığı Türk Lirası, Kuzey Kıbrıs Türk Dev' leti için çıkış başına en çok bunun yarısı oranında
dolar karşılığı Türk Lirasından alman harçlardan,
4. Krediden faydalanacak hak sahiplerinin fona
yapacakları geri ödemelerden,

bu tasarıyla 15 katına çıkarılmak istendiğini de görü
yoruz.
Yine, bu tasarıyı tek başına düşünmemiz gerekir.
Daha önce Yüce Heyetinize sunulan ve Yüce Heye
tinizce kabul buyurulan,l, 9, 12, 13, 14 üncü sıra
sayılı kanun tasarılarıyla bir bütünlük arz ettiğini de
bilgilerinize sunmak isterim.
Tasarıyı, Türkiye'de kangren haline gelmiş konut
açığına çözüm getirici tedbirleri esas alması, bu kay
nakların konut inşatlarına aktarılması sonucu çar
pan etkisi nedeniyle takriben dört katı bir dönüşüm
sağlayacağı düşüncesiyle, sınaî ve ticarî hayatımızda
büyük çapta bir canlanmaya yol açacağı ve işsizliğin
giderilmesinde etkili olacağı gibi sebeplerden dolayı
olumlu buluyor, takdirlerinize arz ediyoruz.
Saygılarımızla. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Hayrettin El
mas; buyurun efendim.

5. Toplu Konut Fonuna kaynak sağlamak için
çıkarılacak Hazine kefaletli döviz veya Türk Lirası
esaslı tahvillerin satışından sağlanacak gelirlerden,
'6. Fona yapılacak bağış ve yardımlardan,
7. Bu fona açılacak kredilerden,
8. Tekel idaresinin ithal ettiği maddelerden alı
nan fonlardan oluşmaktadır.
Toplu Konut Fonunun başlıca şu alanlarda kul
lanılması öngörülmektedir :
1. Ferdî ve toplu konut kredisinde,
2. Konut kredisi faiz sübvansiyonlarında,
3. Toplu konut iskân sahalarına; arsa temini,
altyapı, ibadethane, okul, karakol, sağlık ve spor te
sisleri, postane, çocuk parkları ve benzeri tesislerde,
4. Konut sektörü sanayiinin teşviki için yatırım
ve işletme kredisinde.

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri görüşülmekte olan
Toplu Konut Kanunu Tasarısı hakkında kişisel gö
rüşlerimi açıklamadan önce, hepinizi saygıyla selam
larım.

Fonun kullanım şeklinin, Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığı Kurulunun hazırlayacağı öneriler de dik-.
kate alınmak suretiyle, Bakanlar Kurulunun tanzim
edeceği bir tüzükle tespit edilmesi öngörülmektedir.
Sayın milletvekilleri, bugüne kadar konut inşaatı
nın yüzde 95*i özel kesim tarafından, yüzde 5'i an
cak kamu. kesimi tarafından inşa edilmekteydi. Ka
mu kesimi bu alana hâkim olamamıştır. Bu tasarı ile
işin bu yönünün de dikkate alındığı, konut inşatla
rına verilecek kredilerde kısıtlama getirilmemesi, bu
nun gözardı edilmemesi esasından kaynaklanmakta
dır. Böylece, tasarıda düşünülen 100 milyar liralık fo
nun konut inşaatına aktarılması, bundan önce bütçe
imkânlarıyla karşılanmaya çalışılan ve 3 yılda ancak
23 milyar dolayında aktarılan bu imkânın, takriben

Hızlı sanayileşmekte olan ülkemizin ortaya çı
kardığı kentleşme olgusunun en büyük boyutlarından
biri konut ihtiyacı olmuştur. Sanayileşmekte olan
toplum yapısına geçişteki planlamanın yeterli olma
yışı, büyük bir konut ihtiyacının ortaya çıkması ve
bu ihtiyacın planlanmadan vatandaşın kendi insiyatifine bırakılması sonucu, düzensiz ve sağlıksız yapı
laşmayı artırmıştır.
Kentleşme; bir ülkenin tarım dışı yerleşme oranı
nın büyümesi, tüm üretimin denetim ve koordinas
yonunun yoğunlaşması ve merkezileşmesi nedeniyle
bazı yerleşmelerin büyüklük, yoğunluk, teşkilatlan
ma, işbölümü ve ihtisaslaşma derecelerinin artması
şeklinde bir sosyal hareket ve sosyal yapı değişikli
ğidir. Ancak, bu hızlı kentleşme karşısında ülke dü
zeyinde geliştirilen planlama, arsa, altyapı ve konut
konularını içeren kentleşme politikaları yetersiz kal
dığından, sağlıksız ve düzensiz kentleşme meydana
gelmiştir. Bu konuya Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planı stratejilerinde yer
verildiyse de, tek ve sürekliliği olan bir modele bağlanıîamamış, somut ve kesin çözüm getirici sonuçlar
elde edilememiştür.
Sayın milletvekilleri, kırsal alandan kentlere .akan
büyük yığınlar, barınma ihtiyaçlarını gidermek için,
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mülkiyetine aldırmaksızın, kente yakın çevrelerdeki
boş arazilere yaptıkları kondularla kentlerin fiziksel
görünümünü de değiştirmektedirler.
Kentli nüfus artışına paralel olarak, kentlerde ko
nut talebi hızla artmaktadır. Bu artış sonucu ülke
miz, bugün büyük bir konut açığı sorunu ile karşı
karşıya bulunmaktadır. Hızlı şehirleşme ve nüfus ar
tışı sebebiyle şehirlerimizde her yıl, 400 bin civarın
da konut yapılması gerekmektedir. Bu yapılamadığı
takdirde, şehir nüfusumuzun büyük bir kısmı gece
kondu yaprnak zorunda kalacaktır. Şehirlerimizdeki
konutların yüzde 95'i özel kesim tarafından, ancak
yüzde 5'i kamu sektörü tarafından yapılmaktadır.
1982 Anayasamız 57 inci maddesiyle «Devlet, şe
hirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir
planlama çerçevesinde, konut İhtiyacını karşılayacak
tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini des
tekler» der; bu politika ilke olarak kabul edilmiştir.
Saygıdeğer milletvekilleri, konut sorununun çözü
mü için planlı dönemde sosyal konut ve toplu konut
türleri ortaya atılmıştır. Planlı dönemde konut ihti
yacının sağlanmasına yönelik yaklaşımlar ayrıntılı
olarak incelendiğinde, Birinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı döneminde konut politikasının yürütülmesinde
yeterli bir uygulayıcı mekanizma kurulamamış, ön
görülen hukukî ve idarî çerçeve gerçekleştirilememiş
tir. Bu nedenle, ihtiyacı sağlayıcı uygulama üzerinde
yeterince etkili olunamamıştır.
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ko
nut sorunu, şehirleşme ve yerleşme sorunu ile birlik
te ele alınarak çözümlenmesi için olumlu bir yakla
şım sağlanmıştır. Konut yatırımlarının toplam ya
tırımlar içindeki payı ancak yüzde 17,9 olarak belir
lenmiştir. Ancak, dönem sonunda yeterli girişimler
sağlanamamış, öngörülen önlemler sonuçlandırılama
mıştır.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde
konut üretimi alanında önemli sayılacak gelişme ol
mamıştır. Standart toplu konut projelerine yönelik
olarak başlatılan çalışmalar, araştırma seviyesinden
ileriye gidememiştir.
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde
konut sektörü yatırımlarının, toplam yatırımları için
deki payı oldukça düşük düzeyde, yüzde 17 civarın
da kalmıştır. Bu dönemde toplu konut üretimi yön
temlerine geçilmesi ve kamu kurumlarının toplu ko
nuta yönlendirilmesi ilkeleri benimsenmiştir. Dönem
toplamı itibariyle, şehir konutu ihtiyacı 1 milyon 705
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bin 65 konut olarak belirlenmiştir. Yenilenmesi "icap
eden konut toplamı ise 375 bindir.
10 Temmuz 1981'de yürürlüğe giren 2487 sayılı
Toplu Konut Kanunu, yılda, en az 400 bin konut
inşa edilmesi gereken ve büyük konut açığının bu
lunduğu bir dönemde hazırlanmış ve yürürlüğe gir
miştir. Bütçe içi kaynaklar ve fonlar yetersiz oldu
ğundan ve iyi kanalize edilemediğinden bu kanundan
istenilen netice alınamamıştır.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Raporuna gö
re, kent konut ihtiyacı 1 milyon 801 bin 494 adet
olmuştur.
Sayın milletvekilleri, yukarıda özetlemeye çalış
tığım konut politikaları, sonucunda görüleceği gibi,
soruna çözüm getirici olmamış, kentlerinizin konut
ihtiyacı devamlı artmıştır.
Bu sebeple, Sayın özal Hükümeti soruna iki yol
dan çözüm getirmektedir. Ferdî teşebbüsün süratle
konut yapımına yönelmesi ve büyük boyutlara ulaş
ması için her türlü tedbirin en kısa zamanda alın
ması öngörülmüştür. Şöyle ki; plan, proje, altyapı,
kredi' mevzuatı ve bürokrasi konularında her türlü
tedbiri almak ve devlet desteğini sağlamak. Ayrıca,
kamu kuruluşlarının ve özel teşebbüs müesseseleri
nin kendi personeli ve emeklilerine lojman ve konut
yapımına hız verilmesi teşvik edilmektedir.
Değerli milletvekilleri, bu amaçla 1 S. Sayılı Bazı
Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılması Hakkın
daki Kanun, 9 S. Sayılı Mevzuatın Sadeleştirilmesi,
Kırtasiyeciliğin Azaltılması, idarî Usul ve İşlemle
rin Yeniden Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, 12
S. Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Tabi Ya
pılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun, 13 S. Sayılı Konut inşaatının ve Ya
tırımların Teşviki Hakkındaki Kanun ve 14 Ş. Sa
yılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının
Hızlandırılması Hakkındaki Kanunlar ile Devlet top
lu konut meselesine eğilerek, düzenli ve ekonomik
şehirleşmenin rasyonel bir biçimde çözüme kavuş
turulması için planını yapmıştır.
Değerli arkadaşlarım; işin fazla demagojisine gir
meden hesabını kitabını yapan özal Hükümeti, Top
lu Konut Yasasını, bu hesap-kitap adamlığının ver
diği özellikle ve bu kanunlarla birlikte getirmiştir.
Toplu Konut Yasası tek bir yasa gibi düşünülme
meli, yukarıda saydığım yasalarla birlikte ele alın
malıdır.
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Muhterem arkadaşlarım; büyüyen, gelişen ve sa
nayileşen bölgelerde toplu konut yapımına elverişli
yeni yerleşim alanlarının açılması ve süratle imar
planlarının yapılması, altyapının yeni bir anlayışla
ele alınması ve vatandaşlarımızın konut sahibi ol
masını sağlamak, bunun yanında, kiralık ev yapma
yı da teşvik etmek üzere konut alımı, satımı ve kira
gelirleriyle ilgili gerekli yasal düzenlemeleri, daha
önce açıklanan kanunlarla yapılmıştır.
Konut yapımına yönelik birikimleri desteklemek,
konut kredilerinin belirli bir esasa bağlanması ve
bütçe dışı kaynaklardan desteklenen konut fonuyla
konut yapımının hedefine ulaşacağına inanıyorum
değerli arkadaşlarım.
Toplu konut yapımıyla uğraşan hür teşebbüs ve
kamu kuruluşlarının önemli bir hizmeti de, milyon
ları bulan işsizler ordusuna bir nispette imkân sağ
layacaktır. Ayrıca, konut yapımı için gereken emeğe
ödenen ücretler, kullanılan yapı malzemesi, elde edi
len kârlar, kiralar ve ihracata yönelik sanayi geliş
mesiyle, diğer sektörler gübi millî geliri müspet yön
de etkileyecek ve vatandaşın yüzünü güldürecektir.
Yukarıda sıralanan düzenlemeler gibi, başlıca
amacı insan mutluluğu olan bu Toplu Konut Yasa
sını candan desteklediğimi arz eder, hazırlayan Hü
kümeti kutlar, Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını
dilerim.
Saygılarımla. {ANAP sıralarından alkışlar)
•BAŞKAN — Sayın Ülkü Söylemezoğlu; buyurun
efendim.
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; en derin
saygılarımı sunarım.
însan ihtiyaçları içerisinde, yemek gibi içmek gibi
hiçbir zaman vazgeçilemeyecek en pahalı ve çözümü
en zor olan bir konu konut konusu üzerinde görü
şüyoruz ve bununla ilgili bir kanun tasarısı elimiz
de. Dünyanın hiçbir ülkesi, konut sorununu çözmüş
ve insanlarını istediği ölçüler içerisinde oturur hale
getirmiş 'değildir. An'calk, bizim gilbi hen'iiz kalkınmakta
olan, çok hızlı bir nüfus artışı ve hızlı şehirleşme içinde
olan bir ülkede, bu mesele çok daha büyük boyutlara
varmıştır ve Devletin mühadalesini, desteğini gerek
tiren hale gelmiştir. Hele şu anda içinde yaşadığımız
ekonomik şartlar gibi bir dönemde; yani ekonominin
darboğazîlaıra girdiği, enflasyonun geriye çek'ilmıek is
tendiği, maliyetlerin hızla yükseldiği ve ailelerin gelirlerMn bu ihtiyaç'iaıra cevap verecek odam konutun
parasını ödeyemeyecek hale geldiği dönemde çözüm
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çok daha zor olacaktır ve gayet tabiî Devletin des
teğinin de en önce eğilmesi gereken, Devletin en önce
elini uzatması gereken kesimlere olması gerekecektir^
Konut finansmanının belli başlı amacı, önce, beli
bir dönem içerisinde belli bir konutun inşaatını sağ
layacak parayı bulmak, ondan da daha önemlisi, bu
konutları alacak, ya da kirayla oturacak ailelerin, bu
konutlarda bu satın alma fiyatını ödeyecek, ya da ki
rasını verecek Ibiçimde otarmasını ve alimiasını sağla
maktır ve bu amaçla gelir seviyesi düşük olan ailelere
uzun vadeli, düşük faizli krediler verilir, hatta sübvan
siyonlar yapılır. Eğer ekonominin bu işe ayıracağı pa
ra muayyen ise bunun karşılığında ihtiyaç yüksekse,
bu parayla bu ihtiyacı karşılayabilmek, ailelerin gelir
leriyle bunu ödemesini sağlayabilmek için, sağlık şart
larından feragat etmemek kaydıyla (Ki, bunun araş
tırmaları yapılmıştır, kişi başına 14 metrekarenin al
tına inilirse, o konut gayri sıhhidir ve konuttan bek
lenen fonksiyonlar olmaz) Bunun altına düşmemek
kaydıyla standartlar getirilir, niteliklerden feragat edi
lir. Bu feragat ediş, alan düzenlenmesinde de, altya
pıda da, konutun niteliğinde de olur ve o zaman dev
letin fonksiyonu ortaya çıkar. Dünyanın en zengin ül
kelerinde bile konutlar üç kategori içindedir : Bir bö
lümü, devlet yardımından yararlanan ailelerin otura
cağı ve nitelikleri belirlenmiş sosyal konutlar; bir bö
lümü, vergi muafiyetlerinden ve istisnalarından ya
rarlanan kesim; bir bölümü de, hiçbirinden yararlanamıayaın kesimdir .Bunlar, hem nitelik itibariyle lüks,
hem de yararlanan aileler itibariyle üst gelir düzeyidir.
Bizim bildiğimiz bir kanun, çıkaran devreye ait
hükümetin: politikalarının esaslarını hükme bağlar;
içinde esaslar yer alır, ölçüler yer alır, yönlendirmeler
yer alır. Ben, bir türlü şu elimde gördüğüm yedi mad
delik kanun anlayışına alışamadım ve bazen diyorum.
ki; keşke gerekçeler madde olsa. Gerekçeyi açtığınız
zaman, içinde çok mantıklı, meseleyi çok güzel teşhis
ve teşhir eden sözler, cümleler buluyorsunuz; mad
delere geçiyorsunuz, bunların karşılığı hiçbir şey yok.
Bir büyük fon getiriliyor, büyük bir feragatle çeşitli
kaynaklar bir araya getiriliyor, belki yüz milyarlar
bir araya getiriliyor; ama bunun kime, nasıl, nerede,
hangi ölçülerle kullandırılacağı belli değil.
Değerli milletvekilleri, eğer bir tasarıyı bu kadar
(belirsiz şekilde hazırlaırsanız, ıniydtiriizde olmasa bile,
sizin amacınız o olmasa bile, her şeye açık olduğu
için, çıkarlar ve size, «Şunun için de mi kullanacak
sınız, buraya da mı kullanırsınız?» derler. Buna kız
mayınız, gücenmeyiniz ve maksadınızı, amacınızı, ne
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yapmak istediğinizi, ölçülerinizi lütfen bu tasarılarda
belirleyiniz.
Doğrudur; 2487 sayılı Kanun, Hükümetin hazırladığı biçimiyle çıkmadığı için bazı eksiklikleri olmuştur
ve Komisyonda da arz etmiştim, özel sektörün tüım
yapımcı gücünün devreye sokulamaması ve fonların
akmaması sebebiyle, istenen amacı istenen ölçüde sağ
layamamıştır, bunların eksikliğinin giderilmesinde ya
rar vardır. Ancak; 2487 sayılı Kanun, amaçladığı ve
yapmak istediği şeyleri tarif etmiştir, ölçülerini koy
muştur ve nereye gitmek istediği bellidir. Hatta size
bir şey söyleyeyim; şu anda elimizdeki mevcut tasa
rıda, Hükümetten gelen ve İmar Komisyonundan ge
len bir madde Plan ve Bütçe Komisyonunda yer al
madığı için, 2487 sayılı Kanun yürürlükten kalkıyor
mu, kalkmıyor mu; o da belli değildir. (ANAP sıra- •
larından «Geçici 1 inci maddeyi okuyun» sesleri)
Geçici 1 inci madde, sadece çok özel bir hal için,
ikrediiendür'ilmüış projeler için, yine bu kurutan düzen
leyeceği esaslar içerisinde 2487 sayılı Kanundaki kre
di esaslarının geçerli olduğunu söylüyor, yoksa ka
nunun değil. Lütfen dikkatle okuyunuz, çok özel bir
haldir. 2487 sayılı Kanun, çok kapsamlı bir kanun
dur; sadece geçici maddeleri değil, ana maddeleri de
vardır ve bir çerçeve içerisinde düşünülmek gerekir ve
elimizdeki tasarı, bu Kanunu yürürlükte mi tutuyor,
kaldırıyor mu, belli değildir.
Bu tasarıyı incelerken arada bazı serpiştirilmiş ke
limeler buluyoruz; «Hak sahibi» ifadesi var, faiz süb
vansiyonundan bahsediyor, bankalar sisteminin devre
ye girmesinden bahsediyor, toplu konut iskân alan
larından bahsediyor; ama tbir zekâ Desti gllbi, bârthirine
bağlayarak bir yerlere ulaşma ihtiyacı hissediliyor.
Aslında, bu paranın tümünün, sonradan tüzük haline
getirilen ve ona da bağlı olarak sürdürülecek yönet
meliklerle kullanılması gibi, tamamen icranın kendi
amaçlladıığı IMc'imde 'ku'Ianimıa yetklsimi veren bir sis
tem var ve işte asıl bizleri tedirgin eden ve belki de
hiç ummadığım, inancım içerisinde ummadığım bazı
suçlamalara bile götürten bir durumun doğmasına se
bep oluyor.
Şimdi, ben bu tasarıyı incelerken bazı sorular ak
lıma geldi; onların tek tek, hiç olmazsa zapta geçme
sini, eğer lütfedilir, cevap verilirse, bunların geleceği
yönlendirmesini ve de bu meseleler üzerinde durul
masına vesile olursam, onun sağianimjası üçin soruyorum.
1984 ve 1985 yıllarında fonun ulaşacağı meblağla
ilgili herhangi bir tahmin yapılmış mıdır ve bu yıllar
da hangi oranlar uygulanacaktır, istihsal Vergisi üze-
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rinden ve rafineri çıkışı üzerinden kesintiler kimin ta
rafından yapılacak; fonlara ne zaman yatırılacaktır?
Bu Toplu Konut Fonu Merkez Bankasında toplanmak
tadır; aslında Türkiye'de Emlak Kredi Bankası diye bir
ihtisas bankası vardır, bu fonun kredilendirilmesi ve
benzeri işlemleri en iyi bilen yer orasıdır, eğer büyük
bir hacimde bulunduğu, tüm para ve kredi politikasını
etkileyecek bir miktara ulaşacağı düşüncesiyle Merkez
Bankasına toplanmışsa bile, kullandırılmasında bu ban
kadan yararlanılması gerektiğini, bu konuda ne düşü
nüldüğünü sormak isterim?
2. Bu kredilerden hangi tip konutlar yararlandı
rılacaktır? Niye soruyorum :
70 sayılı Kararnamenin 50 inci maddesinde aslında
ben, bu sefer konuyu incelerken gördüm ki, çok önemli
bir değişiklik yapılmış. Daha önce 28 sayılı Kanun Gü
cündeki Kararnamede olmayan, Bankalar Kanununda
olmayan, konutun lehine çok güzel bir hüküm getiril
miş ve orada deniyor ki : «Sosyal konut yapmak kay
dıyla hükmî şahıslara ve 'hakikî şahıslara bankaların
kredi verilmesinin önü açılmıştır.» Aslında, gayrimen
kul üzerine işlem yapma önlenmişken, bu istisnalar
içinde sayılmıştır ve Bankalar Kanununun 50 inci mad
desi zaten hakikî ve hükmî şahıslara sosyal konut yap
mak kaydıyla bankaların kredi vermesi imkânını getir
miştir. 50 inci madde, «Bu Kanunun uygulamasıyla il
gili uygulanmayacaktır.» maddesi bende bir endişe ya
rattı; uygulanmamasının bir tek şeyi var; acaba «Sos
yal konut» lafı geçtiği için mi?
3. 2982 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine bir öl
çü getirildi; 150 metrekare net. 150 metrekare net ko
nut, her türlü vergi, resim bağışıklığından, muafiyetin
den yararlanacak. Bu, brüt 185, 190 metrekare de
mektir, Bu ülkenin insanları 50 metrekareleri, 60 met
rekareleri ödeyemezken, gecekondularda tek odalara sı
ğınmışken, nüfus yoğunluğu o konutlarda akıl almaz
yerlere varmışken, bir sürü gayri sıhhî şartlar içinde;
altyapısız, dağlarda taşlarda oturan insanlar varken,
180 metrekare konutun lafını bağışıklıklar için etmek
gerçekten üzücüdür, akıl almaz bir şeydir. Benim en
dişem; «Acaba hangi konutta uygulanacaktır?» derken,
«Bu ölçüler mi uygulanacaktır?» noktasındadır. Tekrar
ediyorum, Devletin desteği, Devletin yardımı; çeşitli
kaynaklardan ayırarak kurduğu fonlarla, gerçekten yar
dıma ihtiyacı olan ve yapılması gereken konutlara ol
malıdır.
Desteklenecek projelerde hangi şartlar aranacaktır?
Hepsinden önemlisi, yapacakları konutların nitelikleri,
maliyet ve satış fiyatları denetlenecek midir? Bu ko-
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nularda ölçüler konulacak mıdır ve kontrol edilecek mi
dir? Bu projeler, sadece vilayetlerce tespit edilmiş top
lu konut iskân alanlarında mı kabul edilecektir, yok
sa 'herhangi bir yerden de böyle bir proje geldiği za
man kredi açılacak mıdır? Bankaların yapı tasarruf
sistemiyle fon arasında nasıl bir ilişki kurulacaktır?
2487 sayılı Kanundaki ara finansman sistemi işi hız
landırmak için kullanılacak mıdır ve bankalara her yılki plasmanları üzerinden bazı mecburiyetler getirile
cek midir?
Ferdî kredi sistemi toplu konut anlayışı içerisinde
nasıl kullanılacaktır, sistemin içine nasıl oturtulacaktır?
Toplu konut, konuyu metotlu biçimde ele alma anla
yışıdır. Arsasından, arazinin kullanımından, projelen
dirmeden, altyapıdan, bir program bütünü içerisinde in
şaatın ele alınmasından, tüm finansmanının düşünül
mesine kadar varan, bir toplu ele alış biçimidir ve ye
ni mahallelerin doğuşunda, bu toplu ele alışın yarattığı
ekonomik ölçeklerin getireceği ucuzluktan yararlanma
ve düzenli bir yerleşmenin aracıdır. Bunun içindir ki,
ferdî 'kredi, toplu yapım; kişi için ferdî kredi midir,
yoksa şehrin artık tamamen spekülasyon içine girmiş
alanlarındaki tek binalara dahi bu ferdî kredi yay
gınlaştırılacak mıdır? Bunların cevabının verilmesinde
büyük yarar vardır.
Bunca sorudan sonra; izin verin ve kusura bakma
yın, merakımı mucip olduğu için bir şey soracağım
ve bu son sorum olacak. Bu kadar belirsiz, bu kadar
soruya cevap veremeyen bir tasarıya nasıl parmak kal
dıracağız? Bunu da lütfederseniz, teşekkür eder, say
gılar sunarım. (MDP ve HP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Vural Arıkan,
buyurun.
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli üyeler;
sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygı ile selam
larım.
Önce iki konuyu ortaya koymak istiyorum. Birisi,
bundan önceki tasarılarda konuşulurken, muhalefet
kesimi, «Hep bütçe dışına kaçıyorsunuz, fona aktarı
yorsunuz» dediler. Bazı arkadaşlarımız da; özellikle
«doktrin» demeyeceğim, 'belirli maksatların peşinde
koşan arkadaşlarımız da bu noktada tenkit ederken,
maksatlı yasa tasarısı getirdiğimizi açıkça söylediler.
Bakın, neden fona aktarıyoruz; s'ize ülkenin yaşadı
ğı iki tane misal vereceğim. Birisi 1960 Harekâtından
sonra, biliyorsunuz «Bir fon kuralım» dedik, alyans
meselesi ortaya attık, başarılı olamadık. Ondan sonra,
ikinci bir yöntem getirdik; bütçe içinde kaldığı içlfiı
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şu ülkede dert oldu. Hatırlayınız, Tasarruf Bonosu,
Tasarruf Bonosundan amaç neydi? Amaç, elde edilen
gelirlerin belirli sahalarda yatırımlara tahsisi idi. Büt
çe içindeydi bu. Demek ki, Türkiye'de bütçe içerisinde
bir fon yaratıp, onu belirli amaca tahsis edebilmek
mümkün olmuyor. Çünkü, bütçelerimiz küçük; küçük
bütçeler içerisinde cari harcamalara kaydırılıyor. Bu
bir.
İkincisi; beni teyiden, şu Toplu Konut Kanunu
ile alakalı olarak Sayın Haznedar, «Toplu Konut
Kanununda bütçe giderlerinin yüzde 5'inin konut
fonuna tahsis edilebileceği söylendi; emredilmişti, fa
kat tahsis edemedik» şeklinde bir ifadede bulundu.
Bu itibarla, bütçe içerisinde Türkiye'nin meselelerini
çözebilmeniz, yani bu türlü tahsisi meseleleri çözebil
meniz maalesef mümkün olmuyor. «Bütçe kuralı
budur» diye ilelebet bu sorunları canlı mı tutacağız?
«Klasik bütçe kaidelerine uyacağız» diye bu sorunları
canlı tutmak mecburiyetinde miyiz? Elbette ki, hayır;
çözümünü bulacağız.
Bu, gerçekçi bir ifade. Ben, muhalefete mensup
saygıdeğer arkadaşlarımın da, ülkede yaşanılan bu
gerçeklerden hareketle kritik yapmalarını temenni ede
ceğim.
İkinci konu; yaygara; «Denetim dışına çıkıyorsu
nuz» diyorsunuz. Size bir misal veriyorum: Biz dene
tim dışına mı çıkıyoruz? Hayır. Devlet Murakabe
Heyeti tetkik etsin diyoruz. Bu denetim dışına çıkmak
mı demek? Hayır, değil. Bakın size örneğini verece
ğim: İktisadî Devlet Teşekkülleriyle KİT'leri kime
tetkik ettiriyorsunuz? Denetleme Kuruluna. Tekel
idaresini alınız elinize. Tekel İdaresinin bugün elindeki
tütün stoku, sadece tütün stoku, idarî stok ve destek
leme stokları olmak üzere. 350 bin ton. Bu seneki
ilaveyle birlikte 450 bin ton. Geçen gün de 22 bin
ton tütünü 68 milyona sattık. Sadece 22 bin ton tütünü
68 milyona ihraç ettik. Elimizdeki stokları değerlendi
rin, bu fiyatla ve endikatif fiyatların altında satıldı.
Değerlendirin 1,5 milyar doları, hesap edin 1,5 milyar
doları, 450 milyar dolar sadece elindeki stok. Bunun
dışında...
*
AYHAN FIRAT (Malatya) — 450 milyar lira,
dolar değil.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyurun, dinleyin
arkadaşım, açınız kafayı biraz girsin içine, açınız.
(ANAP sıralarından alkışlar)
AYHAN FIRAT (Malatya) — Biz onu düzelti
yoruz; dolar diyorsunuz.
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — 450 milyar Türk lirası doları
çevirdiğiniz zaman.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Tamam.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyurun.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Dolar diyorsunuz.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyurun, geli
yorum; 450 milyar Türk lirası sadece tütün stokunuz.
Bakınız örnek veriyorum size Türkiye 'gerçeklerine
ait. Tekelin elinde TIR'lar dahıil 1200 araç var. (Tekelin
dindeiki fabrikaları düşününüz. Bu kadar milyarlık
bir müesseseyi, İktisadî Devlet Teşekkülünü veya
KİT'i, ki oluşturacağınız fonlardan çok çok, kat kat
fazla, bunu Devlet Murakabe Heyetinin denetimine
terk edebiliyorsunuz da, bu fonları niye terk edemi
yorsunuz? Demek ki olaylara gerçekçi olarak yaklaş
mıyorsunuz. Türkiye'nin olaylarına eğer muhalefet
gerçekçi olarak yaklaşmaz ise sorunların çözülebilmesi
mümkün olamaz.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan, Yü
ce Meclise mevdudur, bütçesi Mieclise geliyor.
BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz
efendim.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyurun, müsaade
buyurun.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Bütçesi Yüce Mec
lise geliyor onun.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyurun, hoşu
nuza gitmediği zaman bağırıyorsunuz; ama karşılıklı
olarak buradan itham edebiliyorsunuz, şimdi ona
da geleceğim müsaade buyurun. Yok kardeşim; biz
iş hayatından geliyoruz, gerçeklerin üzerindeyiz. Hiç
şaşmaz bizde. Bizde slogan yok, bizde art fikir yok.
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz sa
dece şu memlekete hizmet inancı ile buraya geldik.
Başka bir maksatla buraya gelmedik.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Doğruyu söyle
yin, bütçesi Meclise geliyor.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Sizin nasıl gelip gelmediği
nizi, onu, bilmiyorum; ama biz o inançla geldik;
Allah'a güvendik ve geldik (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
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AYHAN FIRAT (Malatya) — Ne getirdiğini gö
receğiz.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Bir arkadaşımız, çıkardığı
mız yasa tasarılarını tencere ile kapağa benzetti. Ka
bul ediyorum, düdüklü tencere, (Gülüşmeler) Neden
biliyor musunuz? Düdüklü tencerede yemek çabuk
pişer. İşte biz ülkenin meselelerini çabuk pişireceğiz,
ondan sonra da millet sizleri pişirecektir. Bunu bilin,
bunu bilin arkadaşlar. (ANAP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
Şimdi konuşmanın birinde, (daha kanunun üzeri
ne gelmedim) bir arkadaşımız, Barış Can arkadaşı
mız (hiç beklemiyordum ve bu niyetle de (böyle ko
nuşmaya çıkmamıştım) dediler ki, «Erenköy'ün Ku
zeyindeki bir çiftlikte 30 bin konut yapılacak basın
krallarına ait, fonları peşkeş çekiyorsunuz. Yurttaşa
satamayacak, belli değil. Turgut Reis'te böyle yapı
yorsunuz» ve 10 tane böyle misal verdi.
Yasa tasarısı uygulamaya geçmeden bize böyle
bir suçlamayı nasıl yapabilirsiniz? Eğer şerefli ve
haysiyetli bir insansanız, bunun sorumluluğunu üst
lenen bir kişi olarak 'bunu getireceksiniz, aksi tak
dirde bunun sorumluluğunu biz taşıyoruz. (HP sıra
larından gürültüler) Getirmediğiniz takdirde şerefsiz
ve haysiyetsiz olarak sizi Türk kamuoyuna ilan edi
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Bunu böyle bi
lin.
ıHALİT BARIŞ CAN (Sinop) — «Taşıyorum» de
dim orada, zabıtta var.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri...
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Biz pabuç bırakmayız ar
kadaş.
HALlT BARIŞ CAN (Sinop) — Konuşmam za
bıtlarda var.
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız efen
dim.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Hangi idarecinin peşinden
koşarsanız koşunuz, biz pabuç bırakmayız. (HP sıra
larından «Sözünü geri alsın» sesleri, gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız efen
dim.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Yok öyle şey.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan,
Sayın Bakan sözünü geri alsın.
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HALİT BARIŞ CAN (Sinop) — istiyorsanız is
pat ederim.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Ediniz, getiriniz.
HALÎT BARIŞ CAN (Sinop) — Sizinle ilgili ola
rak değil, «Bu yasa bu yollara açıktır» dedim.
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Hayır efendim, «Tarih
önünde peşkeş çekiyorsunuz» dediniz. Hayır, yapa
mazsınız bunu.
BA§KAN —- Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz,
karşılıklı konuşmayınız efendim.
HALİT BARIŞ CAN (Sinop) — Zabıtlar açıktır,
sizden davacıyım, «Tasarı açıktır» dedim.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Biz bütün hayatımızda kişi
liğimize halel getirmedik.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Bakan sözünü ge
ri alsın.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen karşılıklı
konuşmayınız.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Sizin karşınızda da getir
meyiz, bunu böyle bilin.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sözünü geri alsın
efendim.
BAŞKAN — Lütfen efendim, sakin olunuz, kar
şılıklı konuşmayınız efendim. (HP sıralarından, «Sö
zünü geri alsın» sesleri) Lütfen efendim, lütfen. (HP
sıralarından «sözünü geri alsın» sesleri)
Efendim, müsaade buyurunuz. (ANAP sıraların
dan «Başarımızı kıskanıyorlar» sesleri)
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Daha çok kıskanacaklar.
(ANAP sıralarından alkışlar)
Şimdi fonun gelirleri üzerinde durmak istiyoruım.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, geri
alsınlar sözlerini.
BAŞKAN — Efendim, arkadaş konuşuyor, mü
dahale etmeyin. Hatibe müdahale etmeyin lütfen.
ÖMER KUŞHAN '(Kars) — (Sayın Başkan,
öbür tarafa da sesiniz çıksın lütfen.
HALÎT BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan,
zaptı kontrol edin lütfen.
BAŞKAN — Efendim, hatibin sözünü kesmeyi
niz.
Buyurunuz Sayın Bakan.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, bu
lafe söyleyen Sayın Bakan da şerefli ve namuslu bir
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insansa bü sözünü geri alır. (ANAP sıralarından
«Yuh» sesleri.)
BAŞKAN — Sayın Bakan, devam ediniz.
Sayın Mi!İl«tvökıilleri, hatibe müdahale etmeyiniz
efendim.
, MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (pevamla) — (Sayın Ülkü Söylemezoğlu,
«1984 - 1985 yıllarında fonun ulaşacağı meblağın ne
olabileceği» şeklinde bir sual sordular.
Ben, şöyle arz etmek istiyorum konuyu :
Toplu Konut Kanunu Tasarısının 2 noi madde
sinde, Tekel kaynaklarından söz edilmektedir. Tekel
den elde 'edilecek gelirlerin 22 milyar lira dolayanda
olduğunu söyleyebilirim.
Diğer kanun ve kararnamelerle Toplu Konut Fo
nu için verilmesi öngörülen paralar var, yurt dışı
çıkışlarından elde edidecek paralar var. Yurt dışına
senede ortalama 1 milyon kişinin çiktığı var sayı
lırsa, hesabı yapılabilir. Esas önemli olan ve şimdiye
kadar da düşünülmeyen (d) bendindeki kısımdır,
«Toplu konut fonuna kaynak sağlamak maksadıyla
çıkarılacak Hazine kefaletli döviz veya Türk Lirası
esaslı tahvillerin satışından sağlanacak gelirlerden...»
Biliyorsunuz yurt dışında iki milyona yakın va
tandaşımız var. Bunların 600 hin işçi ve Alman res
mî makamlarının yaptıkları hesaplara göre en az 30
milyar marklık bir tasarrufumuz var. İşte Hazine ke
faletine dayalı ve dövize natık tahvil çıkarılabilir.
Bu tahviller süresiz de olabilir. Her ne kadar bun
dan önceki görüşmeler sırasında Sayın Melen, süre
siz tahvil çıkarılamayacağını söylemiş ise de, hunun
uygulaması diğer memleketlerde görülmüştür. Yal
nız süresiz tahvil çıkarılmasının özelliği de şurada
dır : Devlet istediği zaman ödeyebilir veya vatan
daş istediği zaman bunu paraya çevire bilir. İşte bu
imkân eğer hareket kazanırsa, ki Anavatan Parti
sine olan 'milletin büyük güveniyle bu sağlanacaktır
sanıyorum, bu fon büyük hareket kazanacaktır. Bu
fondan fonlar arası aktarma da söz konusu olduğu
içlin altyapı yapma ıfonuna da aktarmalar yapılabile
cektir.
HÜI3EYİ1N AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Yani
bütçe, fon bütçesi...
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI
VURAL
ARIKAN (Devamla) — Evet, fonlarla olacak efen
dim.
Tekel İdaresinin ithal ettiği maddelerden alınacak
fonlar da vardır. Biliyorsunuz yakın bir gelecekte
sigara ithali var, siparişler verildi ve 1177 sayılı Ya*
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saya göre sigara ithali tamamıyla Tekel İdaresine
aittir, özel sektörün sigara ithal edebilmesi mümkün
değildir ve yine o yasaya göre Tekel İdaresi sadece
Gümrük Vergisi öder, Gümrük Vergisinin dışında
İstihsal Vergisi ve diğer özel idarelere ait, Hazineye
•alî't vergileri ödemez.
Bu itibarla, satış 'bedeliyle 'sigaraların maliyeti
arasındaki farkın 'bir müktarı Tekel İdaresine bırakı
lacak, kalan tarafı bu fona aktarılacaktır. Bu da
önemlfi bir kaynak olarak ve yıllarca tevali edebilecek
bir kaynak olarak görülmektedir.
(Merkez Bankasında fonun toplanması konusuna,
«Daba önce Emlak Kredi Bankasında idi, neden?»
diyor, Sayın Ülkü Söylemezoğlu.
Amaç fonları bir yerde toplamaktır ki, bundan
önceki çıkardığımız yasalarda da Merkez Bankasın
da fonları toplamak suretiyle hem idaresini iyi sağ
layabilmek, hem de fiilî denetimi gerçekleştirebilmek
amacı taşımaktadır.
(Bir de, bütün konuşmacılar «Bu kredilerden han
gi tip konutlar yararlanacaktır?» diyor ve ilave edi
yorlar, «200 metrekarelik konut tahsisine bu fonları
kullandıracaksınız. Yağma var» diyorlar.
(Şimdi Sayın Haznedaroğlu çok enteresan bir fikir
ortaya attı; «Türkiye'de nüfus sayımı yapılır, hayvan
sayımı yapılır, fakat şimdiye kadar gerçekten bir ko
nut sayımı yapılmamıştır.»
Eğer konut sayımı yapılsaydı bu şekilde gelen
suçlamaların yahut da üst zümreye bunları kaptırı
yorsunuz, bol gelirlilere bu imkânları sağlıyorsunuz
iddiasının ne kadar tutarsız, ne kadar küçük olduğu
kendiliğinden anlaşılırdı. O yüzden bu konut sayı
mını yaptırmak bir zorunluluk olarak kabul edilebilir.
Esasında Türkiye'nin bir konut sıkıntısı içine düş
mesi bundan önce Bütçe Komisyonunda belirtmeye
çalıştığım gibi, planlamanın uzun vadede "bu işi dü
zenlememiş olmasıdır. Perşembenin gelişi çarşamba
dan (bellidir. Türkiye'de hızlı nüfus artışı var, kent
leşme var, ailenin çekirdekleşmesi var. Halbuki bakın
'ÖOflı yıllardan sonra planlara kondu, «konuta yapı
lacak yatırım gayri müsmirdir, (verimsizdir) yapıl
masın, diğer taraf teşvik edilsin» dendi ve teşvik
edildi, o da yaramadı; bu büyük boyutla karşılaşıl
dı, karşı karşıya gelindi. O yüzden diyorum, bu me
seleyi çözmek ancak aktif bir tavır takınmakla müm
kün olabilir.
Kanunun gerekçesinde hangi tip konutların teş
vik edileceği ve faydalandırılacağı gayet açık yazılı
dır. Birine] bentte «Bu kanun tasarısı ile» denildik
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ten sonra «öncelikle ve özellikle alt gelir gnı'bu ile
orta gelir grubundaki konut sahibi olmayan vatan
daşların ev sahibi olması» deniliyor. Nitekim, demin
Tülay öney Hanımefendi de buna işaret ettiler.
Yine aynı şekilde, «Gerekçede bu var, yalnız ya
sada yok» diyorlar. Yani istiyorlar ki sayılsın; «Sa
yın Tülay Öney krediden istifade etsin, Sayın özal
krediden istifade etsin, Sayın Necat Eldem krediden is
tifade etsin, Sayın Vural Arikan krediden istifade etsin,
Sayın Alaattin Kısakürek krediden istifade etsin» Böy
le yasa düzenlenmez; öyle değil. Bu nasıl tespit edi
lecek, yasada buna dair hüküm var, diyor ki, «Bir
tüzükle tespit edilecek» Tüzüğün yapımı malum, Ba
kanlar Kurulu yapacak, Danıştayın denetiminden ge
çecek ve yürürlüğe girecek. Binaenaleyh, teferruat
elbette ki, tüzüklerde ve yönetmeliklerde gösterile
cektir. Bu tüzükler ve yönetmelikler yürürlüğe gir
meden bizim maksadımızın veya amacımızın bit-baş
ka türlü olduğu düşünülebilir; ama söylenmesi veya
iddia edilmesi haksızlık olur. Bunu da belirtmek is
tiyorum.
Bir de daha önceki 2487 sayılı Toplu Konut Ka
nununun yürürlükten kalkıp kalkmadığını yanılmı
yorsam Sayın Söylemezoğlu sordular. Geçici 1 inci
madde aynen şu bükmü ihtiva ediyor :
«2487 sayılı Toplu Konut Kanununa göre kredilendirilmiş projelere Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde
2487 sayılı Kanun hükümleri yürürlüktedir.»
Demek ki, bu kurulun tespit edeceği ilkelere gö
re o kanun yürürlükte kalacaktır. O kurulun tespit
edeceği ilkelere aykırı olan hususlar elbette uygulana
mayacaktır. Bu yürürlükten kalkmada bu tarz sınır
lama getirilmiştir.
Hep söyleniyor ve deniyor ki; «Bu kanun yeter
siz.»
Bu kanun bir torba kanunu değil; bu kanun bir fon
yaratma maksadı ile, yani konut gereksinimini halle
debilmek için lazım olan fonu yaratmak maksadı ile
getirilmiş bir kanundur. Nitekim, geçen hafta da hu
zurlarınızdan oylarınızla, konut ve arsa edinmelerdeki vergi bağışıklıkları geçti.
Şimdi, deniyor ki; «İnşaat maliyetlerinin düşürül
mesi lazım» Lazım. Gerçekten, inşaat maliyetlerinin
yükselmesi konut sıkıntısını artırıcı bir unsur olmuş
tur veya edinmeyi zorlaştırıcı bir unsur haline gel
miştir. Bu nasıl düşecektir? Bu iki yolla düşecektir.
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'Birincisi, enflasyonu aşağı çekmek suretiyle dü
şecektir. Çünkü, onlardaki maliyet artışı enflasyonun
etkisinden ötürüdür. Hükümetin genel politikası enf
lasyonu aşağı çekmek olduğuna göre, o da düşünül
müş olan bir husustur.
Bu konuda başka neler yapılabilir? Tüketicinin
korunmasına ilişkin kanunlar huzurunuza geldiği za
man neler yapılmış olduğunu da o zaman görecek
siniz. Binaenaleyh, sektörün sorununun çözümünü
tek kanun içerisinde görmek mümkün değildir. Bu
nun vergi ile alakalı tarafı vardır, imar mevzuatı ile
alakası vardır, şehirleşme kuralları ile alakalı tarafı
vardır, maliyet unsuru ile alakalı tarafı vardır, Türk
Lirasının giderek değer kaybetmesi ile alakalı kısmı
vardır, işletmelerin uyguladıkları kâr politikası ile
alakalı kısmı vardır. Vardır, vardır... Ama, bu dü
zenlemelerin hepsi bir süreç içerisinde Yüksek He
yetinizin huzuruna Hükümetimiz tarafından getiril
miş olacaktır*
Bir de, «vergilerde yeni zamların geleceği» Sayın
Haznedaroğlu tarafından söylendi. Yasa bu maksat
la sevk edilmemiştir Sayın Haznedaroğlu. Yasanın,
bu hükmünü eğer izin verirseniz okuyacağım; «İstih
sal Vergisi esas matrahları üzerinden en fazla yüzde
î'5 nispetinde hesaplanacak ve istihsal Vergisinden
ayrılacak miktar fona aktarılacak» Bu bir hesap
ameliyesidir. istihsal Vergisinden bir miktarın fona
naklini ifade eder; yoksa zam değildir. Orada bir sual
sorabilirsiniz, belki bu soruyu Sayın öney soracak
tır, «fonu nereden bulacaksınız?» diyecektir, istihsal
Vergisinde genellikle 4 numaralı tabloda bir düzen
leme yapıyoruz; bunlar biliyorsunuz lüks tüketim
mallarıyla alakalıdır, ©ir de 1980 yılından bu yana
maktu tarifelere bağlanmış olan vergiler enflasyon
dolayısıyla erozyona uğramıştır; onları da bir süre
sonra huzurunuza getirmek suretiyle bunu karşılaya
cağız, Yoksa, ne Tekel maddelerine, ne de akar
yakıta yeni bir zam söz konusu değildir. Bu bir hesap
transferi şeklinde görülmektedir.
Bunu neden böyle yaptık? Bunu Toplu Konut Fo
nunda bütçe genel giderlerinin yüzde 5 payının ay
rılması söz konusuydu ve onun gerçekleşememesin
den ötürü yaptık, olay budur.
Hak sahiplerinin kim olacakları, nasıl altyapılar
yapılacağı, düzenlemeler, ki fonun kullanım sahası
yasada belirtilmiştir, hepsi tüzükle tespit edilecektir.
Arkadaşlarımızın endişesinin varit olmadığını sanı
yorum.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın
Başkan, Sayın Bakana bir soru yöneltmek istiyorum.
Yalnızca soru.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın
Bakan, bugün bu kürsüde, 5 dakika önce Yüksek
Denetleme Kurulunun denetim mekanizmasının var
olduğunu ifade ettiniz ve bunu savundunuz.
-Bunu savunmak, Hükümetin bir üyesi olarak zatıâlinize düşmez. Çünkü Hükümetin sevk ettiği ta
sarının 10 uncu maddesi, bütün denetim mekanizma
larını kaldırdığı halde, hiçbir yeni denetim mekaniz
ması getirilmemiştir. Hükümetin getirdiği kanun ta
sarısı buradadır, hiçbir denetim mekanizması içer
memektedir. Yüksek Denetleme Kurulunun yasaya
ithali Komisyon aracılığı ile olmuştur. _
Şimdi Sayın Bakana soruyorum : Sevk ettiğiniz
kanun tasarısı aynen böyle geçmiş olsa idi, Komis
yonda muhalefetin katkısı ve sağduyulu Anavatan
Partisine mensup arkadaşlarımızın hoşgörüleri olma
sa idi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına büyük
kamu fonları üstünde tasarruf yapmak hakkını elde
etmek istediğiniz bu tasarıda, hangi denetimi getir
meyi düşünmüştünüz?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli mil*
letvekilleri; kanun koyucular biliyorsunuz abesle iş
tigal etmez; o yüzden mekanizmalar getirmiştir. Ta
sarı, önce komisyonlarda incelenir, sonra Meclise ge
lir. Niçin? Tamamlansın diye.
Eğer Hükümet kanun tasarısını eksik getirmişse,
Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlanmış ve Hü
kümet iştirak etmiştir. Yoksa, bu denetimden kaçıldığı için değil. Bu tıpkı evden çıkarken mendilinizi
unutmanız gibi. Ne yaparsınız bundan sonra, geri dö
ner mendilinizi alırsınız. Olay budur. (ANAP sırala
rından alkışlar)
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Hükümet unut
maz böyle önemli şeyi...
•BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir.
Buyurun Sayın Hilmi Nal'bantoğlu.
HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım.
Görüşmekte olduğumuz bu Toplu Konut Yasa
-Tasarısı Türkiyemizde şu anda mevcut olup ve ön
lem alınmazsa iieriki yıllarda daha da artacak olan
konut sorununa çare olarak Meclisimize getirilmiş-

— 361 —

T. B. M. M.

B : 40

tir. Hakikaten gerekçede de belirtildiği üzere, mem
leketimizde gerek hızlı nüfus artışı ve gerekse geçmiş
yıllarda dengesiz yatırımlar nedeniyle ülkemizin bazı
şehir ye yöreleri cazibe merkezleri olarak oluştuğun
dan, sürekli olarak Anadolumuzun bazı şehir ve köy
lerinden o yörelere göç olduğu nedeniyle, gerek gece
kondu ve gerekse çarpık yapılaşma olgusu nedeniyle
süregelmiş ve bu suretle bunun doğal sonucu olarak
konut açığı da oluşmuştur.
Halihazırda yurdumuzda belki 1 milyonun üze
rinde ve eğer köylerimizde öteden beri var olan ve
hatta benim köyde Fatma Bacımın, Ayşe Bacımın da
olduğu gibi çamur harçlı, yuvarlak taşlı yapıları da
dikkate alırsak belki de beş altı milyon konut açığı
var demektir. Bu durumda her yıl 400 bin 500 bin
adet konut yeniden çağın sıhhî ve teknik koşulları
na da uyarak yapmak suretiyle, belki de 21 inci yüz
yıla girerken ulusumuzu tüm insanca yaşanan konut
lara kavuşturmak olanağını bulacağız. Bu yapılmadığı
takdirde şehirlerimizin çevresi bugün olduğu gibi,
yüzde* 40 oranında gecekondularla çevrilerek devam
edip gidecektir ve tabiatıyla köylerimiz de 21 inci
asra gireceğimiz tarihlerde bile (2000 yıllarında) me
denî olmayan meskenlerde oturmaktan kurtulamaya
caklardır.
Konuşmamın bu kısmında köyler ve köylerdeki
mevcut çağdışı konutları da eklemiş olmamın bir
amacı, çıkarmak üzere olduğumuz bu yasada, Hükü
met ve Komisyonlar gerekçelerinde köy konutlarının
halihazır durumlarına yer vermemiş olmalarındandır.
Bence bu yasanın bir diğer en önemli amaç ve kapsa
mı da bu olmalıydı.
Görülüyor ki, bizleri ve Hükümetimizi çözümü ge
reken bir şehir konut sorunu ile köy yapılaşmasının
yenilenmesi sorunu ve ikisinin birden kapatılması ge
reken bir konut açığı sorununun düşündürmesi gerek
mektedir. Kuşkusuz hele şehirlerde bu sorunu çözmek
için tahsis edilecek arşa, gerekli altyapı (yol, su, ka
nalizasyon, elektrik vesaire) ve konut inşaat maliyet
leri önemli etkenlerdir.
Her ne durumda olsa da fiyatların, bilhassa alt
gelir gruplarıyla orta tabakanın, gerek mülk olarak
ve gerekse kiracı olarak barınmalarına olanak ver
meyecek derecede yüksek olması, bizlerin ve hükü
metlerimizin, bir sosyal hukuk devletinde bu konu
ya önemle eğilmesini gerektirmektedir.
Konut edinme ne birey olarak mümkündür, ne de
kamu kaynakları yeterlidir. Kaldı ki kamu kaynak
ları da dağınıklık içindedir ve konuta dönük krediler
de koşullar bakımından çeşitlidir. Bugüne kadar da
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etraflı ve etkili önlemler düşünülmemiştir. Ne var
ki, geçmişte konut inşaatlarının % 95'i özel kesime
bırakılmış ve özel kesimin piyasa koşulları ve kendi
teknik gücü de bunu çözmeye yetmemiştir, özel ke
simin fazla kâr etme düşüncesi, vatandaşın alım gücü
nün kaybolması ve herhangi bir destek mekanizması
nın bulunmaması gibi nedenlerle de bu sorun çözüle
memiştir. Bu sorunu çözme işini, kesin surette ele al
mak isteğini gösteren Hükümeti ve bu konuda hazır
lanan bu yasa tasarısını millî konut politikamız ola
rak alkışlamak isterdim; eğer köy yerleşim ve konut
sorununu da amaçlamış olsaydı ve eğer lojmansız şu
kadar memurumuzun da konut veya lojman sorununu
çözmüş olsaydı.
Şimdi müsaadenizle yasa tasarısının maddeleri hak
kında bazı görüşlerimi arz edeceğim.
Yasa tasarısının 2 nci maddesi, toplu konut fo
nu yaratılması maddesidir ki, burada kanımca Spor Toto ve piyango gelirlerinden de bu fona bir kaynak
ayrılabilirdi; düşünülmemiştir.
Yurt dışına turistik çıkışlarda, çıkış başına 150
Amerikan doları karşılığı bir tutarın bu fona aktarıl
ması öngörülmüştür; kanımca bu yurt dışına çıkışlar
turistik midir, değil midir; bir karışıklığa neden ola
caktır. Bu maddenin ilgili kısmının, «yurt dışına her
çıkışta» şeklinde değiştirilmesi ve Kıbrıs'a gidişler
den bu fona para, kesilmemesi gerekmektedir.
Ayrıca şu konunun altını çizerek vurgulamak isti
yorum : Köylerimizdeki halen mevcut çamur harçlı,
yuvarlak taşlı konutların da çağın sıhhî ve teknik ko
şullarına göre yenilenmesi için gerekli önlemler düşü
nülürse; örneğin kredi ile çimento, demir, kereste ve
rilerek belli bir projeye göre köylümüzün kendi ar
tan işgücüyle kendi yapılarını da yenilemesi olana
ğı sağlanırsa kanımca daha uygun olacak ve bu yasa
tasansı o zaman millî konut politikasını düzenleyen
bir yasa olarak anılabilecektir.
Ayrıca, tasarının 3 üncü maddesinde yer alan fer
dî krediyi toplu konut ilkesiyle bağdaştıramıyoruz.
Birbirine zıt olan toplu konut ile ferdî kredinin aynı
yasada birleştirilmesi, toplu konut uygulamasını yozlaştırıcı ve baltalayıcı sonuçlara yol açacak büyük yan
lışlıktır.
Yapı kooperatifleriyle Sosyal Sigortalar Kurumu
ve Türkiye Emlak Kredi Bankası gibi kuruluşların
varlığı unutularak tasarıda bu kurum ve kuruluşlara
yer verilmemiştir ki, bu da bir eksikliktir.
Dün kabul ettiğiniz Tasarrufları Teşvik Yasasında
yer verilen Toplu Konut Kamu Ortaklığı Kurulun362 —
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da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yer ve
rilmemiş olması da bir eksikliktir.
Ayrıca, yine aynı yasa içinde kabul edilen bir
madde ile Toplu Konut Fonlarının Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanının katılmadığı, bahse konu ku
rul tarafından hazırlanacak yönetmelikle saptanması
da toplu konut politikasının siyasal iktidarların ter
cihlerine uygun olarak düzenleneceği ve yürütüleceği
kuşku ve izlenimini yaratmaktadır.
Ayrıca tasarının 4 üncü maddesinde, toplu konut
iskân alanlarının valilerce belirleneceği öngörülmek
te ve bu konularda yetkili olması gereken Bayındırlık
ve İskân Bakanlığı ile belediyeler devre dışı bırakıl
maktadır ve ilgili konularda yalnız valiliklere önce
lik tanınmasının gelecekte çok ciddî sakıncalar ve
iktidarlara siyasal tercih ve yararlanma olanağı yara
tacağı kuşkusuzdur.
Yasanın 6 ncı maddesinde, uygulanamayacak bir
sürü yasa sayılmıştır, yani toplu konut mevzuunda
uygulaması sırasında.
Toplu konut inşaattan şu veya bu tarzda yaptırıla
bilir. önemli olan şaibeden uzak kalınması ve o işi
yaptıranlarla yapanların çocuklarına, sahi de olmasa,
bir kir bırakmamasıdır. Fonun kullanılmasının her
türlü denetimden uzak tutulmaya çalışılmış olması,
doğal olarak kuşkuları davet edici olmaktadır. Bu
dahi bir yasa için büyük eksikliktir.
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bir dakikanız
kalmıştır efendim.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bitiri
rim efendim.
Bahsettiğim kuşkuya iktidarınız göğüs germeye rı
za gösterir olsa bile, yarınki iktidarlardan böyle bir
kuşkuya göğüs germeyi göze alamayacaklar olabilir
düşüncesiyle, şüyuların vukulardan çok daha kötü
olduğu atasözünden esinlenerek, bu yasanın böyle bir
dert ile de malul olmaması benim temennimdi. Ayrı
ca konut kredileri sadece sosyal konut birim büyük»
İüklerine göre verilebilir olmalıydı. Kaynak israfı da
böyle önlenebilirdi ve belki dar gelirli kesim daha
çok faydalanmış olurdu. Bu da yasanın bir eksikli
ğidir,
Bunları da dikkate alarak yasada bir değişiklik
yapma yetkisi Yüksek Heyetinizde mevcuttur.
Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
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1 inci maddeiy okutuyorum :
• •
Toplu Konut Kanunu Tasarısı
Amaç ve Kapsam
I
MADDE 1. — Konut ihtiyacının karşılanması ko
nut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasla
rın düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uy
gun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçle
rin geliştirilmesi ve Devletin yapacağı desteklemeler
için Toplu Konut Fonunun meydana getirilmesi ve
I kullanılması bu Kanun hükümlerine tabidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
I
Madde hakkında verilmiş bir değişiklik önergesi
I de olmadığına göre maddeyi oylarınıza arz ediyoI m m : Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler...
I Madde kabul edilmiştir.
I
I

2 nci maddeyi okutuyorum.
Toplu Konut Fonu
MADDE 2 . — Bu Kanunla öngörülen hizmetleI rin gerçekleştirilmesi maksadıyla Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası nezdinde «Toplu Konut Fonu» kuI rulmuştur.
I
I
I
I
I

Bu Fonun kaynaklan;
a) Tekel idaresi tarafından imal edilen alkollü
ve alkolsüz içkiler, tütün mamulleri, ispirto ve ispirtolu içkiler ve her türlü içki imalinde kullanılan
alkollü ve alkolsüz özütlerin istihsal vergisine esas matrahları üzerinden en fâzla % 15 nispetinde hesapla
nacak ve istihsal vergisinden ayrılacak miktardan (Bu
maddelerin istihsal vergisinin fona ödenecek meblağı
karşılamaması veya istihsal vergisinin mevcut olma
ması halinde de yukarıda açıklanan şekilde hesapla
nacak miktar Tekel idaresi tarafından Fona ödenir),
b) Tekel dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler ta
rafından imal edilen (a) bendinde belirtilen ve istih
sal vergisine tabi maddelerin istihsal vergisine esas
matrahları üzerinden en fazla % 15 nispetinde he
saplanacak ve istihsal vergisinden ayrılacak miktar
dan,

I

I
I
I

c) Dahilde üretilen veya imal edilen akaryakıtın
rafineri çıkış fiyatı üzerinden, benzinden satış fiyatının % 15'ini, motorin, gazyağı, ve fuel - oil'den satış
fiyatının % 7'sini geçmeyecek miktardan,
d) Diğer kanun ve kararnamelerle Toplu Konut
Fonu için verilmesi öngörülen paralardan,
. e) Yurt dışı turistik çıkışlardan çıkış başına alınacak en çok. 150 Amerikan Doları Jkarşılığı Türk Lirası ve Kuzey Kıbrıs Türk Devleti için çıkış başına
en çok bunun yansı kadar Amerikan Doları karşılığı
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Türk Lirasından, (Bu harçtan, harç çıkışları dahil,
kimlerin muaf tutulacağını veya istisnadan yararla
nacağını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.),
f) 3 üncü maddeye göre verilecek krediden fay
dalanacak hak sahiplerinin Fona yapacakları geri öde
melerden,
g) Toplu Konut Fonuna kaynak sağlamak mak
sadıyla çıkarılacak Hazine kefaletli döviz veya Türk
Lirası esaslı tahvillerin satışından sağlanacak gelir
lerden,
h) Fona yapılacak bağış ve yardımlardan,
i) Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve iş
yerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok % 25'ine
kadar alınacak katılım payından,
j) Bu Fona açılacak kredilerden,
k) Tekel İdaresinin ithal ettiği maddelerden alı
nan fonlardan,
1) Video kulüplerince kiralanan her video - kase
tin kira bedelinin % 50 oranında alınacak vergiler
den,
Meydana gelir.
Bakanlar Kurulu, (a) (b), (c), (e) ve (i) bentlerin
de belirtilen nispet ve miktarları azaltmaya veya bir
misline kadar artırmaya yetkilidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen
leri sırayla okuyorum :
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın
Hüseyin Mükerrem Hiç.
Şahısları adına Sayın Bülent Akarcalı, Sayın Fen
ni Islimyeli, Sayın Nuri Üzel.
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın
Hüseyin Mükerrem Hiç; buyurunuz.
MDP GRUBU ADINA HÜSEYİN MÜKERREM
HİÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
bu 2 nci maddeyle ilgili olarak genel bir ekonomik
soruna temas etmek istiyorum. "Bu da maliyet enf
lasyonu tehlikesidir.
İkinci fıkranın tetkikinden anlaşılacağı gibi, Top
lu Konut Fonu için önemli oranda bir meblağ temin
edilmesi tasavvur edilmektedir, hedef alınmaktadır;
ancak ekonomik açıdan ciddî sorunlar ve evvel şunu
belirtmek isterim ki: Daha öncelere gitmiyorum yıl
lar itibariyle, daha eskiden konut inşaatı sektörü ol
dukça canlı idi; fakat son birkaç yıldan bu yana ko
nut inşaatı talebi daralmıştır. Bunun sebebini ise uy
guladığımız politikaların, ekonomi politikalarının ma
hiyetinde aramanuz gerekmektedir. Nitekim:
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Bir; 1980'den bu yana enflasyonu önlemek üzere
faizler yükseltilmiştir; fakat faizin yükselmesi halin
de bir iktisat kuramı olarak konut talebi iradî ve pi
yasada tekevvün eden konut talebi mutlaka azalır ve
tasarruf konut dışındaki plasmanlara kayar.
Şimdi, hemen burada bir hususu belirteyim; Bu
mütalaamı lütfen benim anahaüarı itibariyle 1980'
den bu yana izlenen ekonomi politikalarının karşısın
da olduğum şeklinde yorumlamaymız. Şunu demek
işitiyorum: Böyle bir poltilka uyguladığınız zaman
'kaçınılmaz olarak konut talebi dlaralacakıtır.
îkinoi sebep ise şudur: Yine son yıllarda enflas
yonun etkisüyl'e özellikle gelir dağılımı bu sefer bo
zulmuştur ve asıl; komut talebini, bu talebin büyük
kısmını yaratan orta gelirli sınıfın satın alma gücü
düşmüştür ve bunların konut talebinin daralması,
toplam konut talebinlin darataasıında en müessir amil
dir. Kaldı ki, bunun yananda konut maliyetleri de
önemli ölçüde yükselmiştir.
Şimdi, bu durumu önlemek, yani konut açığım
kapatmak, konut inşaatı sektöründeki durgunluğu bir
ölçüde gidermek üzere daha önce çıkartılmış olan
Toplu Konut Yasası ile Maliye Bakanlığı eskiden
tahsisatları yeterli olmadığı cihetle fiilen fazla bir yol
alınmamıştır ve bu hususlar göz önünde tutulmak
suretiyle böyle bir kanun tasarlısı sanıyorum önümü
ze getirilmiş bulunuyor. Yani:
1, İstiyoruz ki, önemi ölçüde konutt fonu yara
talım,
2. Bunu özel bir fon hailinde mütalaa edeim.
Ancak kanaatimizce şu hususlara mutlaka göz
önünde bulundurmalıyız:
1. Yüksek faize »devam zorunluluğu olduğu sü
rece konut fonunun tesisi tedbiri palyatif nitelikte
katmaya mahkûmdur.
Yine bu iddiamın, temelde anahatlan itibariyle
bu yasaya karşı olduğumuz şeklinde yorumlanmasını is
temiyorum. Yani mesele şudur: Bu tedbirin ne olursa
olsun palyatif bir tedbîr olduğunu kabul etmek zo
rundayız. Mesele şudur ki, konut sektörünü cantandiirabiilmek için en önemli mesele orta ve uzun va
dede bütçe geM'erinıin antırıtaaisı, tasarrufların yük
seltilmesi, sermaye piyasası ve kredi piyasası dengesi
nin kurulmasıdıır.
İkincisi şudur: Tasanda ve özellikle 2 nöi mad
dede önemli ölçüde konut fonu yaratılması istenir
ken, bu sefer de özellikle akaryakıt ve ithalattan alı-
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oranlar dahilinde, fiilen uygulanacak olan oranlar
dikkatle 'seçikneltidir. Enflasyon oranının kontrol al
tında tutulması hedefi bu meyanda kesinlikle gözden
uzak edilmemelidir. Bunun önemini şu şekliMe vur
gulamak isterim: Elimize gelen istatistiklere göre ilk
iki aylılk fiyat yükselmesi oram yüzde 11 olmuştur.
Demek ki, mesele büyük bir önem taşımaktadır.

nacaik fonlarla maliyetler yükseltilmekte, enflasyon
oranı yükseltilmiş olmakta; kısaca maliyet enflasyo
nuna yol açültnıalktadır. Tabiî bu, özelikle büyük öl
çüde hangi ithal malları gruplarına fon uygulayaca
ğımıza da bağlı ve illa mutlaka büyük ölçüde mali
yet enflasyonu yaratılır demek isteniliyorum, bütün
mesele bu konuda müteyakkız olmarnıızdadır ve hat
ta meseleyi şöyle özetleyebilirim: Kanaatimce Hü
kümet iki kötüden birini terdin durumundadır. Ya
daha fazla 'konut için daha fazla fon ve faikat daha
yüksek bir maiyet enflasyonu veya daha az konut
yapımı için daha az fon nispeten ve fakat daha az
maliyet enflasyonu. 2 nci maddenin kapsamı dolayı
sıyla hu maliyet enflasyonu ihtimaline dükkatleri bil
hassa çökmdk isterim. Mesele Hükümet için şu ol
malıdır : Tasarrufların tekevvününü de, tasarrufların
ne ölçüde önümüzdeki yıllarda arttığını da hesaba
'katmak suretiyle madde 2'de yer alan ve çok yaygın
olan maddeler üzerinde ve tasarıda yer alan azamî

Efendim genel mütalaalarımı ben burada kesmek
istiyorum. Çünkü ayrıca iki hususta bu maddeyle
ilgili önerge vermiş bulunuyorum ve bu konudaki fi
kirlerimi önerilerle ilgili olarak sunacağım.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, aralıksız çalışmalarımiızın uzamış olması nedeniyle, diğer konuşma
cılara söz vermek ve kaklığımız yerden devam etmelk
için 20.45'te toplanmak üzere birleşime ara veriyo
rum.
Kapanma Saati : 19.52

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 20.45
BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT
KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli), Cüneyt CANVER (Adana)

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşiminin 2 nci Oturumunu
açıyorum.
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
i. — Toplu Konut Kanunu Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe Ko
misyonu raporları. (1/452) (S. Sayısı : 15) (Devam)
BAŞKAN — Kaldığımız yerden görüşmelere de
vam ediyoruz.
2 noi maddenin görüşülmesine devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerindeler.
Şahsı adına Sayın Bülent Akarcalı; buyurun efen
dim.
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; görüşmekte olduğumuz tasarı,
şahsî kanaatime göre, ülkemizin en önemli bir ihti
yacına cevap verecek çapta ve bu anlayışla hazırlan
mış bir tasarıdır. Tasarının en önemli noktalamodan

biri de, konut sahibi olmak isteyenleri herhangi bir
kooperatifin keyfi yönetimine bırakmama açısıdır.
Daha geçenlerde bir gazetede, «1970lerde Deutsche
Mark: olarak gönderdiğim paralardan hâlâ kooperatif
bir ev çıkaramadı» diye yalkıınan işçi kardeşlerimizin
yazışım okudum.
Bence yasanın insan özgürlüğüne hitap eden önem
li noktalarından birini burada vurgulamak isterim.
Bir konuta sahip olmak isteyen kişi, yalnız belirli te
şekküllerin inhisarı altında kalkmamalıdır. Kaildi ki,
geçmiş dönemlerde bu tüp yapı kooperatiflerinin vur
gunculuk ölçüsüne varan davranışları, tutumları ol
muştur. Amaç, bazı muhalefet üyesi arkadaşların be
lirttiği gibi, ortaya vurguncu sokmak değildir. Tam

— 365

T. B. M. M,

B:40

tersane, mevcut vurguncuları ortadan kaldiiımaktır.
Dolayısıyla çağın gerçeklerine uygun, tüim Batı dün
yasında uygulanan kredi sistemleri Türkiye'ye de bu
yasa ile getirilmektedir. Tabiî ki, Batı dünyasındaki
uygulamalar bilinemez ise ya da yalnız bazı hedefi
uygulamalar bilinir ise, getirilmek istenen uygulama
nın içeriğini, kapsamını anlamak daha da zorlaşıyor.
Ayrıca, bendim yasama gücünün bir ferdi olarak
inancım da şudur: Çıkacak kanunlar yürütme gücü
nü kısıitlayacak değil, yürütme gücüne yürütmesünli
en iyi şekilde yapabilecek imkânları vermek şeklinde
hazırlanmalıdır. Yine, eğer Yüce Atatürk'ün Batıya
yönelik olarak kurduğu bu Cumhuriyette, Batının
uygulamalarım esas olarak alacak olursak şunu gö
rürüz :
Yasalar çerçeve kanunlar şeklinde çıkıp yürütme
açısından her türlü imkân hükümetlere bırakılır.
Çünkü yasama gücü, güvenoyu verdiği hükümetine
güvenir ve güvenoyu verdiği hükümetlin, bu yasayı
milletlin ve devletlin çikarına en uygun şekilde kula-'
nacağını kabul eder; fakat maalesef bizde, geçmiş
yıllardaki bazı kötü tecrübelerin tesiriyle yasalardadevamlı olarak yürütme gücünü kısıtlayıcı hükümleri
getirme çabası içine düşülmektedıir.
Değerli üye arkadaşlarım, eğer bir şey yapılmak
isteniyorsa; ona yapılamaz demek, eli kolu bağlanan
insana «haydi yüz» demek yahut da ayakları bağla
nan insana «haydi koş» demekle eşdeğerdir. Sarılıyo
rum Ana Muhalefet Partisiyle anlayış farkımız bu
radan geliyor.
Sayın üyeler, Ana Muhalefet Partisinin sayın üye
leri, yasalarda Hükümetlin yapabileceği her şeyin 'bu
lunmasını arzu etmekteler. «Faıiz miktarı belirlensin»
deniyor. Ancak gerek iç piyasa, gerek dış piyasa şart
larına göre fa'iz miktarımın değişmesi gerekirse, Hü
kümetin amnlda karar alimâ 'imkânı olmayacaktır, bir
yasa çıkarmak için yine uğraşlara gidilecektir.
Değerli arkadaşlarım, kaldı iki, bu kısıtlayıcı anlayışf Türkiye'de bürokrasiyi doğurmuş ve yine bu
kısıtlayıcı anlayışla Edirne'den Hakkâri'ye kadar her
türlü yetkiyi elinde tutan bürokrat kesim, vatandaşın
işini çeşitli amaçlar uğruna (gerek maddî, gerekse
manevî) vatandaşın işiihi yokuşa sürmekten kaçınma
mıştır.
Onun içlin biz istiyoruz İki, güvendiğimiz ve inan
dığımız bir hükümet, elinde en geniş imkânlarla ya
saları yürütebilsin. Çünkü bu Mecliste her zaman de
netim imkanı mevcuttur. Çünkü Anayasamızda ve
Meçisin İçtüzüğünde bir hükümeti denetleyecek me
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kanizmalar, Meclis içlinde, mevcuttur. Buna-inanmayıp, denetim mekanizmasını yalnız ve yalnız yasalar
da öngörmek, bence yanlış bir kanaat olur. Alklsi tak
dirde, peşin hükümle yürütücü gücün ve diğer icra
organlarının kötü niyeti olduğunu kabul edip, bu
kötü niyeti önlemek için yasalar çıkarmak gereğini
duymak durumunda 'kalırız.
Değerli arkadaşlarım, aynı olayı ben 'bizzat Av- •
rupa Konseyinde yaşadım. Türkiye'ye karşı mihrak
lar, Türkiye'de daha seçim olmadan 'kararlarım al
mışlar, seçimin geçersizliğini ilan etmişlerdi. Daha
Türkiye'de seçim olmamıştı. Şimdi aynı hatalara mı
düşmek istiyoruz.
Her çıkan, her çıkarılmak istenen yasada peşin
hükümlerle hareket edilmesi; tahmin ediyorum ne
mantığa, ne de bu Yüce Meclisin değerline uygun dü
şer.
Şahsî bir kanım da şundan gelyor; ülkemiz Latin
Avrupa'nın idarî mekanizmasından çok etkilenmiştir.
Gerek idarî, gerekse hukukî mevzuatıimıız Latin Av
rupa'dan esinlenmiştir. Latin Avrupa hukuku, Latin
Avrupa bürokrasisi kısıtlayıcı hükümler getirir.
Oysa ki Anglosakson bürokrasisi, Anglosakson
hukuku kısıtlayıcı hükümü getirmez, serbest olanı
belirtmeye çalışır. Buna, müsaade ederseniz şöyle bir
örnek vereyim.
BAŞKAN — Sayın Akarcalı, bir dakikanız kal
mıştır efendim.
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Teşjekkür
ederim.
İngiltere'deki üniversite kampüslerinde profesör
lerin haftanın iki-üç gecesini kampüste geçirme zo
runlulukları vardır. Bu, herhangi bir yasaya bağlı de
ğildir. Latin Avrupa'dan, yani kıta Avrupa'dan gi
den bir profesör şöyle sorar: «Peki eğer ben iki - üç
gece kalmazsam bunun müeyyidesi nedir?» Rektör
cevap verir: «Bilemiyoruz, şimıdiiye kadar buna uy
mayan olmadı. Eğer uymazsanız gerekli bir müeyyi
deyi getiririz.»
Bu anlayış şudur arkadaşlar: İnsanların, teşek
küllerin, hükümetlerin vicdanına inanmak, onların
iyi şey yapacağına inanmak anlayışlıdır. Yapmadık
ları takdirde müeyyideyi uygulamaktır.
Sözümü, polemik giibi görülecek; ama şu hususla
bitireceğim: Bir değerli muhalefet üyesi arkadaşım,
Doğu bloku ithalatının 13 şirkete bırakıldığı konu
sunda endişesini belirtti ve bunu bu yasayla çakıştır
dı. Bu arkadaşınla, diş ticaretin neden bu açıdan ge
rekli olduğu konusunda şahsen bilgi vermeyi arzu
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ederim. Eğer hakikî endişesi buysa. Yok eğer haki
kî endişesi, bu uygulamanın Doğu bloku ülkelerînıin
ekonomıik sistemlerinim çıkarına aykırı "düştüğüne ina
nıyorsa, tabiî M bunun için diyecek bir şeyim kal
maz.
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Fenni Islimyelli; buyurun efen
dim*
FENNİ I Î S L İ M Y E L Î (Balıkesir) — Sayın Başkan,
değerli üyeler; ben. ikinci maddenin bazı fıkraları
üzerinde durmak üzere söz aılmış bulunuyorum. Me
seleyi kısaca malî hukuk bakımından tahlil etmek
lüzumunu hissediyorum. Hakikatte zaman zaman hu
kuk diyor isek, Anayasanın 1 inci maddesinde Türk
Devletinin bir hukuk devleti olduğu görüşünden ha
reket edilmesidir. Temel düşünce tarzı hukukun üs
tünlüğü prensibine dayanıyor ve hukuku mülkün te
melli olarak kabul ediyor. Şayet, hulkuku kısıtlayıcı
hükümler camiası olarak kola dersek, o zaman şüp
hesiz farklı neticelere doğru gideriz; ama hukuku,
toplumu düzenleyen 'bir disiplin olarak ka'bul edersek,
o zaman çok daha farklı bir neticeye varmamız ikti
za eder. Kanaatimce hukuku, mülkün temeli oldu
ğu kadar, devletin temeli olarakda kabul etmek ve
böyle tefsir etmek rnecburiyetiindbyiz. öyle tefsir ede
ceğiz ki hatalarımızı, birtakım kayıtllayıcı hükümler
de olsa, o disiplin içinde yeşertmeye çalışmayacağız,
devleti o bütünlük içinde görmeye çalışacağız.
Buradan hareketle şuna gelmek istiyorum : Tasa
rının 2 nci maddesinin (g) fıkrası Devlete ve şüphe
siz Hükümete tahvil çıkarma yetkisini vermektedir.
Tahvil çıkarma yetkisi verilmesine şüphesiz hiçbir
itirazım yok. Yalnız, bu kanun tasarısının 10 uncu
maddesiyle Mühasebe-i Umumiye Kanunu, bu ka
nunda uygulanmayacağı için, limitsiz tahvii çıkar
ma yetkisi Hükümete tanınmaktadır. İşte hu noktaya
itirazım var. Hakikatte Türk Devletinin bütçesi için
de hükümetlere verilen tahvil çıkarma yetkisi sınırlı
dır, daha doğrusu bütçeler ile tahvil çıkarma yetkisi
sınırlandırılır. Bu genel bir kaide ve bir prensiptir.
Nitekim, 1984 Yılı Bütçe Kanununda Maliye Bakan
lığının 300 milyar liralık tahvil çıkartacağı hükme
'bağlanmıştır. Şayet, bu İifade ile biz, sınırsız bir tah
vil çıkarma yetkisini Hükümete tanırsak, belki gü
nün birtakım ihtiyaçları karşılanabilir; fakat gelece
ğin bütçelerine ipotek koymuş oluruz. Geleceğin bir

1 . 3 ,1984

O: 2

takım gelir imkânları bu yıl yapacağımız birtakım
borçlanmalarla ağır bir yük altına girer. Zannediyo
rum geleceğin bütçelerini ipotek altına almamak için
tahvil çıkarma yetkisinin sınırlandırılması lazımdır.
Bu sebeple bir önerge verdik, o önergeye itibar
ederseniz memnun oluruz. Şüphesiz hiçbir hüküme
tin, «dBenden sonra tufan» zihniyeti ile hareket ede
ceği şeklinde bir düşünceye sahip olduğunu düşün
mek istemiyorum. iBu itibarla, malî disiplin içinde
bir yetki alınmasında fayda mülahaza ediyorum ve
özellikle Türkiye Büyük Mıillet Meclisinin kendisine
ait olan bir hakkı, bir başkasına devretmeye de hak
kı olmadığı kanaatini taşıyorum.
Şimdi bu maddenin son fıkrasına geçiyorum. Mad
denin son fıkrasında, Bakanlar Kuruluna, bu kanun
da belirtilen malî yükümlülüklere ait nispet ve mik
tarların azaltılması ve bir misline kadar artırılması
yetkisi istenmektedir Büyük Millet Meclisinden.
Şimdi bunu Anayasamızın 73 üncü maddesi için
de tahlil etmek istiyorum. Anayasamızın 73 üncü
maddesi; «Vergi, res'Jm, harç ve benzeri malî yüküm
lülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oran
larına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yu
karı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetki
si Bakanlar Kuruluna verilebilir» diyor.
BAŞKAN — «Sayın tslimyeli, bir dakikanız kal
mıştır efendim.
FENNİ İSLIM YELİ (Devamla) — Teşekkür ede
rim. Bu kanunda malî yükümlülüklerin azamî mik
tarı belirtilmiştir. Onlar nedir?, (a) fıkrasında en
fazla yüzde 15'tir; (b) fıkrasında, Tekel maddeleri
dışında kalan konularda gene yüzde 15'tir; (i) fıkra
sında, arsa maliyeti bedelinin en çok yüzde 25'idir ve
saire.
Şu halde, azamî had kanunda tayin edilmiştir.
Şimdi bunu bir fıkra ile bir misli daha artırmaya
imkân yoktur; çünkü Anayasa hükmü gayet sarih
olarak ortaya konmuştur. Yukarı hadleri Bakanlar
Kurulu aşama», aşacağına dair bir hüküm konmuş
olması Anayasa hükmüne ters düşecektir.
Bu itibarla, bu noktada gerek Komisyonun, ge
rek Hükümetin dikkatini çekmekte fayda mülahaza
ettim, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (Alkış
lar.)
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerindeki görüşmeler
tamamlanmıştır.
Madde hakkında verilmiş olan değişiklik Önerge
leri vardır, geliş sırasına göre okutuyorum.
MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın
Başkan 2 nci madde üzerinde söz istemiştim.
BAŞKAN — Üçüncü sırada bulunmanız nedeniy
le size söz vermemiz mümkün olmuyor, çünkü daha
evvel iki kişiye söz verdim efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Halen görüşülmekte olan 15 sıra sayılı yasa tasa
rısının 2 nci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki bi
çimde düzenlenmesini ve (b) bendinin metinden çı
kartılmasını saygılarımızla arz ederiz.
Aydın Güven Gürkan
Enver özcan
Antalya
Tokat
Tülay öney
İsmet Turhangil
istanbul
Manisa
Mehmet Sait Eser
Edip özgenç
Hakkâri
İçel
a) Tekel idaresi ve Tekel dışında kalan gerçek
Ve tüzelkişiler tarafından imal edilen alkollü ve alkol
süz içkiler, tütün mamulleri, ispirto ve ispirtolu iç
kiler ve her türlü içki imalinde kullanılan alkollü
ve alkolsüz özütlerin istihsal vergisine esas matrahları
üzerinden en fazla % 15 nispetinde hesaplanacak
ve istihsal vergisinden ayrılacak miktardan (Bu mad
delerin istihsal vergisinin fona ödenecek meblağı kar
şılamaması veya istihsal vergisinin mevcut olmama
sı halinde de yukarıda açıklaman şekilde hesaplana
cak miktar Tekel idaresi ve Tekel dışında kalan ger
çek ve tüzelkişiler tarafından fona ödenir.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan «Toplu Konut Kanunu Ta
sarısının 2 nci madde (e) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz :
MADDE 2. — e) Yurtdışı çıkışlardan çıkış ba
şına alınacak en çok 100 Amerikan Doları karşılığı
Türk Lirası ve Kuzey Kıbrıs Türk Devleti için çıkış
başına >en çok Ibüniuın yarısı kadar Amerilkaın Doları
karşılığı Türk lirasından, (Bu harçtan, hac çıkışları
dahil, kimlerin muaf tutulacağını veya istisnadan ya
rarlanacağını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.)
Saygılarımızla.
Hasan Pertev Aşçıoğlu
Mehmet Ali Doğuşlu
Zonguldak
Bingöl
Mehmet Özdemir
Cengiz Dağyar
Elâzığ
Antalya
Ahmet Ekici
Ziya Ercan
Kütahya
Konya
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Toplu Konut Kanunu Tasarısının, şifahen arz ede
ceğimiz nedenlerle 2 nci maddenin (e) bendinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla,
Hüseyin Mü'kerrem Hiç
Yozgat
Feyzullatı Yıldın r
Gaziantep
Veci'hi Akın
Konya

Kadri Altay
Antalya
Doğan Kasaroğlu
İstanbul
Mahmut Altunakar
Diyarbakır

Ertuğrul Gökgün
Aydın
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüce Mecliste görüşülmekte olan 15 sıra sayılı
Toplu Konut Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin
(g) bendinin sonuna aşağıdaki yazılı cümlenin eklen
mesini arz ve teklif ederim.
Tasarının 2 nci maddesinin (g) bendinin sonuna
eklenecek cümle :
(Çıkartılacak tahvil miktarı, her sene bütçe ka
nunu ile tespit edilecek miktarı geçemez.)
Saygılarımızla.
Fenni Islimyeli
Balıkesir
Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir
Kadri Altay
Antalya

Ferit Melen
Van
Ülkü Söylemezoğlu
Kahramanmaraş
İsmail Şengün
Denizli

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 15 sıra sayılı Toplu Konut
Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
Kâzım İpek
Amasya
Vecihi Ataklı
Urfa

Ömer Kuşhan
Kars
Veysel Varol
Erzurum
Halis Soylu
Kars

MADDE 2. — (e) bendi; Yurtdışı turistik çıkış
lardan «Kı'brısa Turistik çıkışlar hariç» çıkış başına
alınacak en çok 200 Amerikan Doları karşılığı Türk
Lirasından, (Bu harçtan, harç çıkışları dahil, kimle
rin muaf tutulacağını veya istisnadan yararlanacağını
tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Halen görüşülmekte olan* 15 sıra sayılı yasa tasa
rısının 2 nci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki biçim
de düzenlenmesini saygılarımızla arz ederiz.
Aiydın Güven Gürkan
Tülay öney
Antalya
İstanbul
Enver özcan
Tokat

Aşkın Tokfcaş
İzmir

Mehmet Kafkaslıgil
İstanbul

Davut Abacıgil
Balıkesir

e) Hac çıkışları ve yurt dışında çalışanların ya
kınlarının ziyaretleriyle ilgili muafiyet ve istisnalar
Bakanlar Kurulu'nca düzenlenmek üzere, Kuzey Kıb
rıs Türk Devleti hariç yurtdışına yapılacak olan tu
ristik ve ticarî çıkışlardan çıkış başına alınacak 400
Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası'ndan.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Halen yürürlükte olan vergi mevzuatımızda gelir
vergisi mükelleflerinin bir kısmı, özellikle ücretliler,
vergilerini stopaj yoluyla peşin ödemektedirler. Buna
karşılık vergilerini beyanname ile ödeyenler, vergileri
ni kazancın elde edildiği tarihten ortalama 1 yıl son
ra ödemektedirler. Bu, gelir vergisi tarifesinin müterakkiyetl'iğini 'büyük ölçüde yokederek, vergi adale
tini zedelediği kadar; devletin vergi kaybına da ne
den olmaktadır. Bu nedenle vergisini beyanneme ile
ödeyen gelir vergisi mükelleflerinin, ücretlilere göre
elde etmiş oldukları bu avantajı ortadan kaldırmak,
toplu konut fonuna gelir sağlamak üzere, halen gö
rüşülmekte olan 15 sıra sayılı yasa tasarısının 2 nci
maddesine aşağıdaki (m) bendinin eklenmesini say
gılarımızla arz ederiz.
Tülay öney
İstanbul

Enver özcan
Tokat

Kadir Narin
Diyarbakır

İhsan Gürbüz
Hatay

Mehmet Kara
Trabzon

s
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Yüce Mecliste görüşülmekte bulunan Toplu Ko
nut Kanunu Tasansmın 2 nci maddesinin (e) bendinin
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Hüseyin Mükerrem Hiç
Yozgat
Eşref Akıncı
Ankara

İsmail Şengün
Denizi?
Emin Alpkaya
Niğde

Ertuğrul Gökgün
İsmet Tavgaç
Bursa
Aydın
Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir

Yılmaz Demir
Bilecik

A^dın GüVen Gürkan
Antala

1

Beyannameye tabi gelir vergisi mükellefle
rinin 1984 yılından itibaren tahakkuk edecek olan
vergi miktarlarına, Bakanlar Kurulu'mm enflasyon
hızına uygun olarak belirleyeceği bir miktarda ek ta
hakkuk ve tarhın yapılmasından sağlanacak olan ge
lirlerden.»

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına
Görüşülmekte olan «Toplu Konut Kanun Tasarı
sının 2 nci madde (1) bendinin kanun metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz.
Sağılarımızla,
Hasan Pertev Aşçıoğlu
Zonguldak

Mehmet Ali Doğuşlu
Bingöl

Ahmet Ekici
Kütahya

Mehmet özdemir
Elazığ

Abdullah Cengiz Dağyam
Antalya

Ziya Ercan
Konya

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasamızın 161 inci maddesi Devletin ve kamu
iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin
ttarcaımailaırınrn yılık bütçelerde yaplmasinıa .amir dlup,
bütçeyle ilgilendirilmeyen fonlardan harcama yapma
ya cevaz vermemektedir*
Devlet bütçesini bir bütün halinde (genellik pren
sibi) mütalaa eden Anayasamızın bu hükmü karşı
sında tasarının 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
«Bu işlemlerden hâsıl olan gelirler yılı büt
çesine irat ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı 'bütçe
sinde açılacak Kamu Ortaklığı fon hesabına ödenek
kadedjlmek suretiyle T.C. Merkez Bankasındaki fon
hesabına aktarılır.»
Fenni Islimyeli
Hüseyin Mükerrem Hiç
Balıkesir
Yozgat
Mehmet Arif Atalay
Adıyaman

Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir

Rıfat Bayazıt
Kahramanmaraş

İsmail Şengün
Denizli
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 15 sıra sayılı yasa tasarısının
2 nci maddesinin (k) bendi, içeriği itibariyle (d) ben
dinin kapsamı içinde bulunduğundan gereksiz 'bir tek
rar niteliğindedir.
Bu nedenle 'tasarı metninden (k) bendinin çıkarıl
masını saygılarımızla arz ederiz.
Aydın Güven Gürkan
Münir Sevinç
Antalya
Eskişehir
Mehmet Nuri Üzel
Eskişehir

Hayrettin Ozansoy
Diyarbakır

Şeyhmus Bahçeci
Diyarbakır

Kadir Narin
Diyarbakır

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına
Görüşülmekte olan 15 sıra sayılı Toplu Konut
Kanunu Tasarısında 2 nci maddeye, aşağıdaki yazılı
(m) ve (n) 'bentlerinin ilavesini arz- ve teklif öderiz.
Mehmet Nuri Üzel
Münir Sevinç
Eskişehir
Eskişehir
Abdullah Çakırefe
Manisa

Şeyhmus Bahçeci
Diyarbakır

Mehmet Kemal Gökçora
Bursa
Eklenecek bentler
m) Ticarî maksatla ithal edilen yabancı sinema
filmlerinin gösteri maksadıyla kira veya satış bedel
lerinin % 25'ine kadar alınacak vergilerden,
n) Yerli Sinema filmlerinin ticarî gösteri maksa
dıyla kira veya satış bedellerinin % 10'una kadar alı
nacak vergilerden,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 15 sıra sayılı Toplu Konut
Kanunu Tasamı 2 nci maddesinin (a) 'bendinde ve
(b) bendinde yazılı «istihsal vergisine esas matrahları
üzerinden en fazla» kelimelerinden sonra «alkollüler
için % '20 alkolsüzler için % 10» ifadesinin belirtil
mesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Nuri Üzel
Eskişehir

Münir Sevinç
Eskişehir

Mehmet Besim Göçer
Çorum

Mehmet Kemal Gökçora
Bursa

İlhan Dinçel
Malatya

Abdullah Çakırefe
Manisa
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 15 sıra sayılı Toplu Konut Ka
nunu Tasarısının 2 nci maddesi (e) bendinde kayıtlı
turistik çıkış başına alınacak karşılık 150 Amerikan
Doları miktarına alit (150 Amerikan Doları karşılığı)
kaydın kaldırılmasını arz ve teklif eyleriz.
Mehmet Nuri Üzel
Münir Sevinç
Eskişehir
Eskişehir
İdris Gürpınar
Abdullah Çakırefe
Muğla
Manisa
• Mehmet Hayri Osmanlıoğlu
Gaziantep
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Toplu Konut Fonu Tasarısının
2 nci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiş tirilmesini arz ve teklif ederiz.
e) Yurt dışına yapılacak turistik seyahatlerde
çıkış başına alınacak ençok 60 000 Türk Lirası ve
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti için çıkış başına en çok
30 000 Türk Lirasından (Bu hadleri aşmamak üzere
her yıl alınacak miktarları ve bu harçtan Hac çıkış
ları dahil kimlerin muaf tutulacağını veya istisnadan
yararlanacağını Bakanlar Kurulu tespit eder.)
1.3.1984
Ülkü Söylemezoğlu
Ferit Melen
Kahramanmaraş
Van '
Mustafa Çorapçıoğlu
Rıfat Bayazıt
Balıkesir
Kahramanmaraş
M.
Arif Atallay
Hüseyin Mükerrem Hiç
Adıyaman
Yozgat
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemde görüşülmekte bulunan Toplu Konut
Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinin son paragra
fındaki (a), (b) bentlerinin çıkarılmasını yerinde gör
mekteyiz.
Recep Ercüment Konukman
Barlas Doğu
İstanbul
Ankara
* Hikmet Bicentürk
Göksel Kalaycıoğlu
tçel
Ankara
Hasan Pertev Aşçıoğlu
Zonguldak
BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre
okutup, İşleme alıyoruz :
«2 nci maddenin (e) bendinin metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz.
Yozgat Milletvekili Hüseyin Mükerrem Hiç ve ar-.
kadaşları»
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BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılamıyoruz.
BAŞKAN— önergeye Hükümet katılıyor mu?
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARIKAN (İzmir) — Katılamıyoruz.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet
katılmıyorlar,
Önerge sahibi bir açıklamada bulunmak ister mi?
HÜSEYİN MÜKERREM HİÇ (Yozgat) — Kısa
bir açıklama yapacağım efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim; süreniz 5 dakika
dır.

selecek. Bu yükselmenin M nedeni var : Birinci ne
den, dolar diğer dövizlere kıyasla da yükselebilir.
'Böyle bir durum şüphesfc hiç gereksiz yere harcın
reel yükünü artırıyor; fakat daha önemlisi Türkiye
içinde oluşan enflasyona paralel olarak da bu harç
yükselecektir. Niçin? Bunu izah edeyim : «Canım
enflasyona paralel olarak döviz fiyatı da yükselecek,
neticede bu harcın reel yükü aynı kalacak» diyecek
siniz. Hayır öyle değil. Çünkü orta gelirli, yahut ço
ğu sabâ geliınli 'ritelikte olan gruplarım geffiMıeri
enflasyon oranında artmayabilir ye bu durumda da,
reel ölçülerle 'sabit kalan harç karşısında reel ölçü
lerle gelirleri azalan orta sınıf açısından harem yükü
aslında yükselmiş oluyor.

HÜSEYİN MÜKERREK HİÇ (Yozgat) — Sayın
Başkan ve sayın milletvekillerine bu husustaki kana
atlerimizi çok kısa olarak arz etmek istiyorum.
İlk nazarda turizmde, dışarıya giden turistler üze
rinden alınacak harcın akla yakın olduğu düşünülebi
lir, çünkü mesele şu : Parası olan dışarıya turis ola
rak çıkar, parası olan ve dışarı çıkan da konut fo
nuna katkıda bulunabilir. Bu fon ise düşük gelirlilerin'in konut ihtiyacının karşılanmasına katkı sağla
mış o&uır. Tabiî yine Hac, tehalük, kurs gibi sebep
lerle dışarıya çıkacaklar Hükümet tarafından muaf tu
tulacaktır.
4
Şimdi, kısaca her bakımdan ilk bakışta sosyal
adalete uygun gibi geliyor; fakat kanaatimizce me
seleyi 'biraz daha yakından yahut derinden incelemek
gerekir. Ben şahsen bu konudaki itirazlarımı şu nok
tada toplamak istiyorum ;

Nihayet üçüncü bir nokta : Harçtan muaflıklar
hususunda eminim çok makul davranılmaya çalışı
lacaktır; ama yine de bir bakıma harçtan istisna kim
tutulacak, kim tutulmayacak, bir bakıma bir süb
jektiflik ve bir bakıma da hatta bürokrasi getirilmiş
olabiliyor.

Her şeyden evvel, daha önceki dış seyahat kısıt
lamalarında görüldüğü gibi, Ibu madde suiistimale mü
saittir, suiistimal edilecektir. Şöyle ki : iş ilişkileri do
layısıyla dışarıya çıkanlar genellikle bu vergiyi öde
meyeceklerdir. Türkiye'de şirketlerin çok büyük bir
kısmı aile şirketleri niteliğindedir ve onların fertleri
bu aile şirketlerinde yönetici durumundadırlar, fiilen
çalışmasalar dahi onlar da yine iş için dışarıya çık
ma imkânını elde etmiş olacaklardır. O halde harç
vermek suretiyle fona katılmak suretiyle dış seyahata
gitmek, sadece hu imkânlardan mahrum olar* orta
gelirli halka düşecektir. Birinci itirazım bu.
'İkinci itirazımız şu : Enflasyon 'ile bu harç, bu
söylediğim grup için, yani dışarıya çıkacak olan orta
gelirli kişiler için gittikçe ağtrlaşacafctır. Niçin? Çün
kü konulan hüküm, «150 Amerikan Doları karşılığı
Türk Lirası üzerinden» şeklinde . kayıtiandırılmıstır.
Şimdi dikkat buyurulursa doların fiyatı zamanla yük

Şimdi, son olarak da bir hususa daha temas etmek
istiyorum : Dışarıya çıkan turistlerden harç alınması
bir bakıma kısrtlamadır. Yani bir yerde eskiden yıl
bakımından kısıtlama vardı, bu sefer de harç suretiy
le kısıtlama getirmiş oluyoruz. Şimdi şunu unutma
mak lazımdır ki; dışarıdan bize gelen turist akımı ile
bizden dışarrya giden turist akımında bir bağlantı
vardır. Bizden giden turist akımı çok olduğu sürece,
aynı zamanda bize gelen turist akımında da bir artış
olabilir. Nitekim, ben size buna benzer başka ilişki
leri de kısaca belirtmek istiyorum, faraza özel yaban
cı sermayeyi teşvik ediyoruz, özel yabancı sermayeyi
teşvik etmenin çok çeşitli faydaları var, dozunu dik
katli ayarladığımız takdirde.
BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır.
HÜSEYİN MÜKERREM HİÇ (Devamla) — Te
şekkür ederim.
Bir başka dolaylı faydası da şu : Özel yabancı
sermaye geldiği zaman aynı zamanda içeriye turizm
akımı da artabilir.
Şimdi, bütün bu mülahazalar muvacehesinde öneri
miz şu olmaktadır : Bü maddedeki bu fıkranın tama
men kaldırılması. Eğer bu yola gidilmeyecekse o za
man daha alt seviyede bir ikinci grup teklifimiz, öne
rimiz şu olabilir :
1. îş seyahatları da harç konusu yapılmalı ve
bu suretle sosyal adalet sağlanmalıdır.
2. Harcıın l'SO dollaır karışıılıi&ı Türk Lirası üzerin
den alınacağı kaydı kaldırılmalı, Türk Lirası esası
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getirilmeli ve bu miktarın her yıl tespiti yetkisi ise
Bakanlar Kuruluna verilmelidir.
3. Harçtan istisna edilen dış seyahatler daha ay?
rıntılı olarak tespit edilmelidir.
Saygılarımla takdirlerinize arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir.
Sayın Mükerrem Hiç ve arkadaşlarının vermiş ol
duğu bir diğer önergeyi aynı mahiyette görüyoruz ve
bu nedenle işleme almıyoruz.
Bir diğer önergeyi okutup işleme alıyorum :
«Tasarı metninden (k) bendindin' çıkarılmasını say
gılarımızla arz ederiz.
Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşları.»
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
MALİYE'VE GÜMRÜK BAKANI
ARIKAN (tzmir) — Katılmıyoruz.

VURAL

BAŞKAN — önerge sahibi açıklamada bulun
mak ister mi? İstemiyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..
Etmeyenler..^ Önerge reddedilmiştir.
Diğer bir önergeyi okutup işleme alıyorum :
«(l) bendinin kanun metninden çıkarılmasını arz
ve teklif ederiz.
Zonguldak Milletvekili Hasan Pertev Aşçıoğhr ve
arkadaşları»
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?

1.3,

1984
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| nuzsa konuluş şekilleri ve müzakereleri hakkında;
tamamen usul hakkında efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri arkadaşlarım; şu anda
I kabul edilen önerge ile tasarının 2 nci maddesinin
(1) bendi tasarıdan kaldırılmıştır. «Video klüplerince kiralanan her video - kasetin kira bedelinin % 50
oranında alınacak vergilerden» Bu madde kaldırılI mıştır.
Şimdi, bu madde ilk tasarıda teklif edilmemiş,
koyulmamış. Bakıyoruz tasarıya, bu madde yok; fa
kat Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonunun kabul ettiği metinde de yok. Bu arada SaI ym Maliye Bakanıyla koridorda karşılaştım ve bu
video - kasetlerinin yaygınlaşmakta olması dolayısıy
la bu Toplu Konut Kanununa bir kaynak temin et
mek üzere bu konuyu kendisine ben hatırlattım ve
şimdi tasarıda bu (L) bendi halinde böylece gelince
I anladım ki konu komisyonlarda müzakere edildi ve
I Maliye Bakanının iştirakiyle, Komisyonun da işti
rakiyle bu fıkra buraya koyuldu.
Şimdi bir kısım milletvekilleri arkadaşlarımız ta
rafından bu bendin kaldırılması hakkında teklif ge
lince, kendilerinin ısrarla kovdukları bir fıkrayı, bu
defa kendi gruplarından gelen arkadaşlarımızın tekI lifi olduğu için kaldırıyorlar. Bu acaba uygun mu?
(ANAP sıralarından «Uygun uygun» sesleri)

MEHMET NURİ ÜZEL (Devamla) — O za
man neden evvelce metinde yoktu da benim hatır
latmam üzerine geldi tasarıya ve şimdi neden çıkarılıvor sizlerin talebiniz üzerine? Bu, sadece iktidar
partisi grubu arkadaşlarımızın isteği olarak geliyor
(ANAP sıralarından gürültüler) Bu tamamiyle açık
seçik bövledir arkadaşlar.
BAŞKAN — Sayın Üzel bir saniye efendim.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
Şimdi usul hakkında konuşmanın mahiyetini bir
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz.
tespit edelim efendim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
Biz zannediyoruz ki, bir tüzük hatası yaptık, siz
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
sayın
milletvekili bizi uyaracaksınız. Onun için de
ARIKAN (tzmir) — Katılıyoruz.
size söz veriyoruz efendim ve bu manada anlıyoruz.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Şimdi siz kalkıyorsunuz, bununla ilgili olmayan bir
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
açıklama yapıvorsunuz. Başkan sözünüzü kestimi de,
miştir.
diyeceksiniz ki «Benim sözümü kesiyorsun.»
MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın
MEHMET NURİ ÜZEL (Devamla) — DemiyeBaşkan, usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Hangi hususta konuşmak istiyorsu I ceğim efendim, söz kesebilirsiniz.
BAŞKAN — Değil mi efendim.
nuz efendim?
Şimdi birbirimize yardımcı olamadığımız takdirMEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — önerge
lerin sıraya konulup konulmadığı hakkında. Koydu- I de bu çalışmaları yürütmemiz mümkün değildir. Ya372 —
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rın haklı bir talebiniz olsa, âdetiniz veçhile böyle ha
reket ederseniz, size söz vermeyeceğimi şimdiden, pe^şinen söyleyebilirim.
MEHMET NURİ ÜZEL (Devamla) — Buna hak
kınız yok Sayın Başkan. Böyle bir âdet yapmış deği
lim Sayın Başkan. Bütün arkadaşlarımız ifade edebi
lirler. Bu âdete tenezzül de etmem. Ancak fikirleri
mi ortaya atarım.
BAŞKAN — Bir saniye...
MEHMET NURİ ÜZEL (Devamla) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bunu âdet haline getirmeyiniz efen
dim. Bir evvelki görüşmenizde de aynı hatayı yaptı
nız. Usul hakkında konuşacağım dediniz, bütün Ge
nel Kurulu ve Başkanlık Divanını haksız olarak suç
ladınız.

BAŞKAN — Ben, sayın milletvekillerinden «Usul
hakkında konuşma yapacağım» dediklerinde, acaba
biz Başkanlık olarak bir hataya mı düştük düşünce-.
siyle söz veriyorum efendim; ama bakıyorum ki bu
nun haricinde konuşuluyor ve gereksiz yere Meclis
çalışmaları önleniyor efendim. Buna meydan verme
yelim. Hep beraber buna meydan vermeyelim sayın
milletvekilleri.

MEHMET NURİ ÜZEL (Devamla) — Suçlamadım efendim.
BAŞKAN — Evet efendim.
MEHMET NURİ ÜZEL (Devamla) — Rica ede
rim.
BAŞKAN — Suçladınız.

a) Tekel idaresi ve Tekel dışında kalan gerçek
ve tüzelkişiler tarafından imal edilen alkollü ve al
kolsüz içkiler, tütün mamulleri, ispirto ve ispirtolu
içkiler ve her türlü içki imalinde kullanılan alkollü
ve alkolsüz özütlerin istihsal vergisine esas matrahla
rı üzerinden en fazla % 15 nispetinde hesaplanacak
ve istihsal vergisinden ayrılacak miktardan (Bu mad
delerin istihsal vergisinin fona ödenecek meblağı kar
şılamaması veya istihsal vergisinin mevcut olmaması
halinde de yukarıda açıklanan şekilde hesaplanacak
miktarlar Tekel İdaresi ve Tekel dışında kalan ger
çek ve tüzelkişiler tarafından Fona ödenir.)
Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşları»

MEHMET NURİ ÜZEL (Devamla) — Suçlamı
yorum efendim.
BAŞKAN — Size o hareketinizin vasfını, Yüce
Heyetten çekinmiş olmam nedeniyle açıkça belirte
medim.
MEHMET NURİ ÜZEL (Devamla) — Bunu da
anlamadım Sayın Başkan?
BAŞKAN — Ama anlamanıza sığınıyorum. Bi
raz dikkat ederseniz anlayacaksınız.
Lütfen buyurunuz efendim.
MEHMET NURİ ÜZEL (Devamla) — Anla
dım Sayın Başkan, teşekkür ederim. (ANAP ve HP
sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar)
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan,
eğer mümkünse Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet,
kendi getirdiği metnin bu -paragrafının neden çıkarıl
masına rıza gösterdiğini izah ederse biz de tatmin
oluruz. (ANAP sıralarından «Oylandı» sesleri)
BAŞKAN — Sayın Fırat, bu bizim Başkanlığımı
zın müdahale edeceği bir konu değildir, takdir eder
siniz, değil mi efendim?
AYHAN FIRAT (Malatya) — Tatmin etmesi
bakımından efendim.
BAŞKAN — Ama bizim yapacağımız bir konu
var mı efendim?
AYHAN FIRAT (Malatya) — İçtüzüğün hatası,
bu içtüzükle bu müzakereler yapılamaz efendim.
%

İSA VARDAL (Zonguldak) — Başkanlık da hissî
davranmasın Sayın Başkan.
BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutup, işleme
alıyorum efendim:
«2 nci maddenin (a) bendinin aşağıdaki biçimde
düzenlenmesini ve (b) bendinin metinden çıkartılma
sını saygılarımızla arz ederiz.

BAŞKAN— Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz.
Hükümet katılıyor mu?
MALİYE 'VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (izmir) — Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz.,
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. (Alkışlar)
Bir diğer önergeyi okutup işleme alıyorum efen
dim.
«(e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
arz ve teklif ederiz.
e) Yurt dışına yapılacak turistik seyahatlerde
çıkış başına alınacak en çok 60 COT Türk Lirası ve
Kuzev Kıbrıs Türk Devleti için çıkış başına en çok
30 000 Türk lirasından (bu hadleri aşmamak üzere
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her yıl alınacak miktarları ve bu harçtan Hac çıkış
ları dahil kimlerin muaf tutulacağını veya istisnadan
yararlanacağını Bakanlar Kurulu tespit eder.) .
Van Milletvekili Ferit Melen ve arkadaşları.»
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Melen, açıkla
mada bulunmak için buyurun efendim.
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım; maddenin bu fıkrasında fona alına
cak gelirler arasında, «turistik dış seyahat yapanlar
dan da alınacak paralan» diye ifade edilmiştir. Yal
nız burada benim dikkatimi çeken bunun ölçüsünün
dolara dayandırılmış olmasıdır, 150 Amerikan Dola
rına tekabül eden Türk parası.
Değerli arkadaşlarım, bunun dolara dayandırıl
ması esasının nedeni, sanıyorumki devamlı enflasyon
lar sebebiyle Türk parasının değerinde vuku bulan
düşmeler olmaktadır, öyle bir sebeple dolara da
yandırılmak doğru değildir, benim kanaatime göre,
Bir defa dolar da Türk parası gibi değişebilir, dolar
da Türk parası gibi değer kaybedebilir, dolar sabit
bir şev değildir ki, Türk parasının değeri devamlı ola
rak düşüvor; binaenaleyh, sabit yere bağlıyorum denUemfiZ. Çünkü dolar da Türk Darası trı'bi dıisphn<V
Buna mukabil başka bir sakıncası daha var, Şim
di Türk parası bir devletin parası, milletin parası
dır, her devletin olduğu gibi, bağımsız her memle
ketin olduğu gibi. Para, bildiğiniz gibi, aynı zaman
da 'bir değer ölçüsüdür. Şimdi fou madde ile böyle
bir kanun tedvin ettiğimiz takdirde, Türk parasını
bir değer ölçüsü olarak kanunen kabul etmiyoruz,
reddediyoruz demektir. Bir memleketin kendi para
sına bu şekilde bir muamele yapması hiç şüphesiz ye
rinde olmaz. Yani kendi tedavülde 'bulunan parası
nı, resmen tedavül etmekte olan parasını bütün ala
cak ve borçların edasında kullanılan parasını, kıy
met ölçüsü olarak kullanılan parasının bu vasfını ka
nunen kaldırmak, sanıyorum ki çok yanlış olur. Ha
kikaten, tam bağımsız bir memleketin yapmayacağı
bir muamele olur.
Bu husus Komisyonda da konuşulduğu zaman,
itiraf edeyim, bu metin karşısında büyük sinirli
lik gösterdim, asabiyet ıgösterdim ve kendimi haklı
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görüyorum.; Enflasyon siebebiyle para değerinde tahavvül olursa bunun yolu var, yani bunu dolara
bağlamak değil, bunun yolu var, neden başka mem
leket tarafına bağlayalım Türkiye'deki bir vergiyi?
Kaldı ki, bağladığımız memleketin parası da bizim
paramız gibi iner kalkar, düşer kalkar; o da sabit
bir şey değildir.
Ben yolunu şöyle buldum: Türk parası ile ifade
edelim, metinde «150 dolar» demiş. Bugün 150 do
ların karşılığı 45 - 46 bin liradır, 60 bin lira ola
rak koyalım, her sene Bakanlar Kurulu 60 bin lira
yı geçmemek üzere alınacak miktarı enflasyon vesaireyi dikkate alarak tespit etsin ve böylece bir ya
bancı paraya bağlanmaktan kurtarırız. Daha doğru
su dahilde aldığımız vergiyi bir ya'bancı paraya bağ
lamak suretiyle bir nevi kendi bağımsızlığımızı da
inkâr etmemiş oluruz.
Müstemleke idarelerinde tou var. Faraza, Fransanın eski müstemlekelerinin bütün paraları Franka
bağlıdır; o müstemlekeler bunu yaparlar veyahut
İngiliz müstemlekelerinin birçoğunun parası sterlinge
bağlıdır; oralarda 'bunu yaparlar, ama biz, Allah'a
şükür müstemleke değiliz. 'Binaenaleyh, vergimizi bir
başka memleketin para birimine bağlayamayız.
Belki biraz sonra Maliye Bakanı kürsüye çıka
rak şunu söyleyebilir, «Efendim, vaktiyle bir Dış Se
yahat Vergisi vardı, o da Ferit Melen'in Maliye Ba
kanlığı zamanında ihdas edilen bir vergidir, orada
da bu var» der; orada bu yoktur.
Orada şu vardır değerli arkadaşlarım, bizim pa
ramız Para Fonuna tescil edilmiştir. Biz, iki kur tat
bik etmek istedik, Para Fonu haklı olarak kabul et
medi. «Paranız tespit edilmiştir, çift kur tatbik ede
mezsiniz» denildi. O sdbeple 9 liralık doları 13 li
raya satabilmek için, seyahatlerden yüzde 50 fark
almak için bir vergi ihdas ettik. Bu vergi orada
da dolara bağlanmamıştır, Türk, parasıyla ifade edil
miştir.
Yine Sayın Maliye Bakanı belki, «Bir süre önce
çıkarılmış olan Dış Ticaret Kararnamesinde bazı lüks
ithalattan fon alınmaktadır; bu fon da yabancı para
ile alınmaktadır» diyebilir. Orada durum farklıdır,
o da şudur:
«Bİz, ithalatın bazılarından, dolayısıyla döviz ge
tirmek istiyoruz memleketimize. Binaenaleyh şu nevi
ithalatı yaparsan şu kadar döviz getirmek şartıyla sa
na müsaade ederim» diyoruz, ama orada vergimizi
bir yabancı memleket parasına bağlayıp, istiklalimi
zi kayıt altına almıyoruz.
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Teşekkür ederim.; (MDP ve HP sıralarından al- i vurgulamamız gerekirdi, önergeyi biraz daha uçarak.
Şimdi imkân bulmuşken bunu da açıklamama mü
kışlar)
saade ediniz.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza
sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenleri., önerge redde- I
Bu maddeyi tetikik ettikten sonra ben özellikle araş
dilmiştir.
tırdım, Kıbrıs'ta şu anda iki bölüm var; Güney Kıb
Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum:
rıs, Kuzey Kıbrıs. Güney Kıbrıs'ta Rum Devleti
«2 nci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şekil
kurulu, Kuzey Kıbrıs'ta Türk Cumhuriyeti var ve
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Yunanistan Güney Kıbrıs'a turist gönderebilmek
Madde 2. -—. e) Yurt dışı turistik çıkışlardan
için teşvik tedbirleri uygulamakta, bir bağlaşmayı,
«Kıbrıs'a turistik çıkışlar hariç» çıkış başına alına
bir beraberleşmeyi, dolayısıyla orayı takviye etmeyi
cak en çok 200 Amerikan Doları karşılığı Türk Li
amaçlamakta bunda. Deriz ki biz, eğer imkân varsa,
rasından, (Bu harçtan haç çıkışları dahil, kimlerin
biz Kuzey Kıbrıs'a gidişleri böylesine vergiye tabi
muaf tutulacağını veya istisnadan
yararlanacağını
tutmayalım da hatta oraya bir teşvik tedbiri uygula
tespite Balkanlar Kurulu yetkilidir.)
I yalım. Çünkü gelişmekte olan bir Türk Devleti var
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar
orada ve yavru vatan diyoruz Sayın milletvekilleri,
kadaşları»
hem yavru vatan diyoruz, hem oraya gidişleri ver
giye
bağlıyoruz. Çok affedersiniz ama bunun mantı
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
ğını
anlamak
biraz zor oluyor, insan için.
yor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI
VURAL
ARIKAN (îzmir) — Katılmıyoruz.

Aynı zamanda sayın milletvekilleri, hepinizin bil
diği bir husus daha var, ama hatırlatmama müsaade
ediniz. Kıbrıs Harekâtına katılmış olan ve orada şe
hit olan 'kimselerin yakınlarına ve aynı zamanda Kıb
rıs Devletinin davetlisi veya Kıbrıs Devletinin hazırla
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon
mış olduğu bir imkândan istifade ederek Anadolu'dan
katılmıyor^
orada'ki boş evlere ve arazilere idkân ©dilmek üzere
Önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi?
vatandaşlarımız gitti. Yan'i bizden gönderdik. Şu an
Buyurun efendim, süreniz 5 dakikadır.
I da onlar orada iskân ettiler ve oraya intibak etmeye
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teşekkür ederim
çalışıyorlar. Şartlar kolay değil. Birçoklarını dinle
Sayın Başkan.
dim, ben, büyük ıstıraplar çektiler ilk zamanlarda.
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; biz bu
Ne de olsa yılların bizden uzaklaştırmış olduğu bir
önergeyi verirken aslında biraz daha değişik vermeyi I hars, bir kültür, bir özellik değişikliği var; ona in
de düşünüyorduk. Prensipte biz Kıbrıs'ın diğer dev
tibak: etmeye çalışıyorlar ama, bunu yaparlarken özel
letlere veya diğer yurt dışına çıkışlardan 'biraz farfclikle de anavatanla, 'burada kalmış olan ailelerinin
lı mütalaa edilmesini düşünüyorduk. Müsaade eder
diğer bölümleriyle irtibatım kesmemeye çalışıyorlar.
seniz onu şöyle açıklamaya çalışayım..
Hafızanızı şöyle lütfedip bir yoklayınız, Balkanlardan
Türkiye'ye
göçmen olarak gelmelerine müsaade et
Biliyorsunuz Kıbrıs Harekâtı sırasında orada bir
tiğimiz
veya
teşvik ederek getirdiğimiz, orada yaşaya
çok şehitler verdik, dolayısıyla o şehitler şu anda
madıkları için getirdiğimiz Türk asıllı bölünmüş aile
orada medfundurlar ve onların ailelerinin çoğu şu
lerin bir kısmı orada kalmış idi, bunları birleştirmek
anda Türkiye'dedir ve bunlar ileride oraya gidip me
için biz devlet politikası olarak çok uğraştık. Şimdi
zarlarını ziyaret etmek isteyecekler. Bizde bir gelenek
de Kıbrıs'a gidişi vergiye tabi tutuyoruz. Elbette ki
vardır; önemli günlerde, bayram günlerinde, dinî
günlerde mezarlar ziyaret edilir. 'Bu gelenek hâlâ ya- I gelir sağlama bakımından önemli. Yani, bu fonu kuv
vetlendirmek bakımından gerekli ama, bir şeyi yapar
salmaktadır ve uzun süre de yaşamasını sağlamak
ken yanında 'kaybedeceğimiz manevî değerlere de çok
için elimizden geleni yapmak durumundayız. Gerçi
önem vermek lazım. iBiz bunu koyduğumuzda; genel
Bakanlar Kurulu hangi çıkışların vergiden muaf ola
likle Kıbrıs'a iskân etmek üzere gönderdiğimiz o ai
cağını tespit etmekle yetkili kılınmaktadır, ama biz
leler
gelir düzeyi bakımından çok düşük ailelerdir.
deriz ki; Kıbrıs bunun dışında mütalaa edilmeli. Do
Ben
yaJkmdan
tanıyorum değerli milletvekilleri, genel
layısıyla Kıbrıs'ın bunun dışında mütalaa edilmesini
likle Doğu Karadeniz bölgesinden, Doğu Anadolu bölisteyişin ikinci bir esprisi de var, aslında bunu da
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gesinden, Güneydoğu bölgesinden gitmiş kimselerdir
bunlar. Bunların Türkiye'de kalan aileleri geçimini zor
sağlayabilecek kimselerdir. Biz bunlardan 30 bin lira,
20 bin ••lira veya en azından 3 bin lira da olsa vergi
alacağız, oradaki akrabalarını ziyarete veya görmeye
gitmek durumunda olduklarında. O balkımdan ben bu
güne kadar uygulamamız gereken bütünleştirici ve
dolayısıyla kendimizi kabul ettirici özelliğe biraz ters
buluyorum. O yüzden de, aslında önergede onu vurgulayamadık; ama kesinlikle bu verginin kaldırılma
sını, hatta hatta mümkün ise bizim Kıbrıs'a gidiş ge
lişleri biraz daha teşvik eder mahiyette, Yunanistan'ın
Güney Kıbrıs'a gidişlerde yaptığı gibi teşvik tedbirleri
uygulamayı öneriyorum.
Diğer taraftan bir konuya tekrar değinmeme mü
saade ediniz.v Çak liberal, bir sistem uyguluyoruz. El
bette ki görüş farkıdır, saygı duymak gerekir, neti
cesinin de iyi olması için dua etaekten başka şu
vaziyette yapacak bir şey yok zaten. Bir taraftan teş
vik ediyoruz, bir taraftan engel koyuyoruz. Böylesi
ne liberal davrandığımız bir dönemde, biraz önce siz
lere arz etmeye çalıştığım o özellikleri taşıyan ora
daki toplumla irtibatlarımızı koparıyoruz. iNerede
kaldı bunun bütünleşme imkânları?. Hani biz bir nok
tada Kıbrıs'ı geliştirebilmek, yavru vatanı kuvvetlendirebilmek, Türkiye'nin beraberinde mütalaa etmesi
ve olması gereken ve şehitlerimizin medfun bulundu
ğu bu toprakları kendimizinki kadar kuvvetlendir
mek için Devlet bütçesinden yardım ettik. Gerçi be
nim konum değil, oma gazetelerden ve günlük basın
dan talkip ettiğim kadarıyla onların sulama tesisleri
ni bizini Devlet Su İşleri kendi imkânlarını kullana
rak yaptı; onları niye yaptık o zaman?.
Bütün bu açıklatmalarım ve bunun yanında da
söylenebilecek daha birçok şeylerden mütevellit; öner
gemizde gerçi bunu vurgulayamadık, gene onu özür
dileyerek arz edeyim, ben bu maddede Kıbrıs'ın bu
işten tamamen mua'f tutulmasını öneriyorum.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.
Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum :
«(e) bendinin (yeni (d) bendi) aşağıdaki biçimde
düzenlenmesini saygılarımızla arz ederim.
d) Hac çıkışları ve yurt dışında çalışanların ya
kınlarının ziyaretleriyle ilgilimuafiyet ve istisnalar
Balkanlar Kurulunca düzenlenmek üzere, Kuzey Kıbrıs
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Türk Devleti hariç yurt dışına yapılacak turistik ve
ticarî çıkışlardan çıkış başına alınacak 400 Amerikan
Doları karşılığı Türk Lirasından.
Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşları.»
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?.
PLAN VE BÜTÇE KOMJGYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.
MALÜYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (izmir) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılma
dıklarını beyan ettiler.
Önerge sahibi bir açıklamada bulunacaklar mı
efendim?.
istemiyorlar.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.
Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum :
«(e) bendinin (yeni (d) bendi) aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
MADDE 2.—
d) Yurt dışı çıkışlardan çı'kış başına alınacak en
çok 100 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası ve
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti için çıkış başına en çok
bunun yarısı kadar Amerikan Doları karşılığı Türk
Lirasından. (Bu harçtan, hac çıkışları dahil, »kimlerin
muaf tutulacağına veya istisnadan yararlanacağını tes
pite Bakanlar Kurulu yetkilidir.)
Zonguldak Milletvekili Hasan Pertev Aşçıoğlu ve
arkadaşları.»
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katilıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir.
Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum :
«(e) beninde kayıtlı turistik çıkış başına alına
cak karşılık 150 Amerikan Doları miktara ait (150
Amerikan Doları karşılığı) kaydın kaldırilmasım arz
ve teklif eyleriz.
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel ve ar
kadaşları»

— 376 —

T. B. M. M.

B : 40

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılıyor
mu?.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
/(LAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKA'N (İzmir) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önerge sahibi açıklamada bulunmak
ister mi efendim?.
MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel,
MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; konuşmam
kısa olacak, fazla işgal etmeyeceğim.
Bu (e) fıkrası, Komisyonun ve Hükümetin oyu
gereğince önergemiz reddedildiği için burada kalaca
ğı anlaşılıyor. Yalnız, bir katkıda bulunmak istiyo
ruz; zaten kabul edilecek olan bu kanunun daha mü
kemmel çıkması ve memleketimizde daha iyi uygulana
bilmesi için.
Aynı konu benden evvel konuşan arkadaşlarım ta
rafından izah edildi. Maksadımız şu; «150 Amerikan
Doları karşılığı» sözünün buradan çıkarılması... Bu
suretle Bakanlar Kuruluna verilen yetkide Bakanlar
Kurulu bunu Türk parası karşılığı olarak her sene
tespit edebilecektir. 'Bu tespiti yaparken Türk parası
olarak yapacağı cihetle çıkışların mahiyetine de ba
kacak. Belki yapacağı tespit liste itibariyle biraz uzun
olabilecektir. Şöyle k i :
Bugün en fazla giriş - çıkışların olduğu Edirne
ve Kapıkule Kapısından Türk işçilerinin ve ailelerinin
giriş - çıkışları var. Turistik maksatla çıkarken, (Tu
ristik maksat değil halbuki) bir işçimiz yurt dışında
ölüyor, işçimizin annesi, babası, kardeşi cenazesini
almaya gitmek istiyor, kendisine verilecek olan pa
saport turist pasaportudur. Şimdi ona 150 Amerikan
Doları deyip de, 45 bin lira, 60 bin lira, paranın
daha sonra değer kaybetmesi sonucu 75 bin, 100 bin
lirayı zarurî görevi yapmak için, ailevî görevini yeri
ne getirmek için bu kadar parayı kendisine yükleyelim mi?.
«150 Amerikan Doları karşılığı» lafının çıkarıl
masının uygun olacağını söylüyoruım. Yoksa diğer
taraftan tespit edilecek miktarlarda Bakanlar Kurulu
hadiselere göre bir tespitte daha serbest kalacaktır.
Bu serbestliği Bakanlar Kuruluna verelim diyorum sa
yın arkadaşlarımı.
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Tahmin ediyorum ki, belki bana şimdi hak vere
ceksiniz; fakat Hükümet ve Komisyon, çok af bu
yurun, reddettikleri için önergemiz reddedilecektir.
Çok teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.
Diğer bir önergeyi okutup, işleme alıyorum :
2 nci maddesinin (a) bendinde ve (b) bendinde ya
zılı... «istihsal Vergisine esas matrahları üzerinden en
fazla» kelimelerinden sonra : «alkollüler için yüzde 20,
alkolsüzler için yüzde 10» ifadesinin belirtilmesini arz
ve teklif ©deriz.
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel ve arka
daşları.
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI I. SAFA
OİRAY (İstanbul) — Katulmıyoruz efendim,
BAŞKAN — Önerge sahibi açıklamada 'bulunmak
ister mi?.
MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Hayır efen
dim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.
Diğer bir önergeyi okutup işleme alıyorum :
Tasarının 2 nci maddesinin (g) bendinin yeni (f)
bendi, sonuna eklenecek cümle :
«Çıkartılacak tahvil miktarı, her sene Bütçe Ka
nunu ile tespit edilecek miktarı geçemez.»
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli ve arkadaşla
rı.
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI t. SAFA
GİRAY (İstanbul)— Katılıyoruz.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. (MDP sıralarından alkışlar.)
Sayın millet vekilleri; ancak bu eklenecek cümle yeni
(f) bendinin sonuna eklenecektir.
Sayın Nuri Üzel ve arkadaşlarının önergesini tek
rar okutup işleme alıyoruz:
377 —

T. B, M. M.

B:40

2 nci maddeye, aşağıda yazılı (m) ve (n) "bentleri
nin ilavesini arz ve teklif ederiz,
Eklenecek bentler :
«m) Ticarî maksatla ithal edilen yabancı sinema
filimlerinin gösteri maksadıyla kira veya satış bedel
lerinin yüzde 25'ine kadar allanacak vergilerden,
n) Yerli sinema fii'mlerinin ticarî gösteri maksa
dıyla kiraya veya satış bedellerinin yüzde lO'una ka
dar alınacak vergilerden»,
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel ve ar
kadaşları.
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor mu?.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İ. SAFA
GİRAY '(İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — önerge sahibi açıklamada bulun
mak ister mi?.
MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Hayır efen
dim.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.
Sayın Aydın Güven Gürkan ve arkadaşlarının öner
gesini tekrar okutup işleme alıyorum :
Yasa Tasarısının 2 nci maddesine aşağıdaki (im)
bendin'in eklenmesini saygılarımızla arz ederiz.
«m) Beyannameye tabi gelir vergisi mükellefleri
nin 1984 yılından itibaren tahakkuk edecek olan ver
gi miktarlarına, Bakanlar Kurulunun enflasyon hızına
uygun olarak, belirleyeceği bir miktarda ek tahakkuk
ve tarhın yapılmasını sağlayacak olan gelirlerden.»
Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşları.
BAŞKAN — Okunan önergeye Komüsyon katılı
yor mu?.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.
BAYINDIRİLIK VE İSKÂN BAKANI İ. SAFA
GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — önerge sahibi açıklamada bulun
mak ister mi?.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Müsaa
de ederseniz efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürkan.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; verdiğim önergenin iki
tane amacı vardır.
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Bunlardan bir tanesi, Toplu Konut Fonuna ger
çekten sağlam bir kaynak bulmaya yöneliktir. Toplu
Konut Fonunun bu yasa tasarısında gösterilen kay
nakları, gerek Hükümetinizin, gerekse muhalefetin
gönüllerinin istediği ölçüde bir konut seferberliğini
'başlatmaya ne yazık ki yeterli değil gibi gözükmek
tedir.
Asıl ikincisi ise, bir ekonomist olarak, bir mali
yeci olarak uzun zamandan beri yüreğimi yakan bir
haksızlığın bu vesileyle tedavisine, Yüce Meclisin te
davi etmesine fırsat vermektir. Haksızlık şuradadır :
Bilindiği üzere, Gelir Vergisinin iki türlü mükellefi
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, vergilerini pe
şin ödeyen, stopaj yoluyla ödeyen ücretlilerdir; diğeri
ise, verginin elde edildiği kazanç yılı bittikten sonra,
yıl bittikten sonra beyanname vermek suretiyle ver
gilerini ödeyen beyannameli mükelleflerdir. Enflas
yon oranlarının yüksek olduğu ülkelerde ve dönem
lerde bu büyük haksızlık yaratmaktadır ki, aslında
dünyanın her yerinde, her çağdaş ülkede müterakki
olan; yani giderek artan oranlarda olan gelir vergisi
tarifesi müterakki olmaktan çıkmakta, aksine eşit oran
lı olmakta ya da, eğer enflasyon hızı çok yükselmiş
ise tersine müterakki olmaktadır; yani düşük gelir
lilerden daha yüksek, yüksek gelirlilerden ise daha
az vergi alınmasına yol açan çok haksız, çok gayri
adil, çok çağ dışı bir tarife niteliğini almaktadırj
Takdir edersiniz ki, biz vergi oranlarını tespit eder
ken, örneğin; 1 milyon liradan yüzde 30 alırken, ora
dan sonra gelen 1 milyondan yüzde 35, ondan sonra
yüzde 40, yüzde 45 alırken, vergi mükelleflerinin ver
gilerini hep aynı anda ödediklerini düşünmek duru
mundayız. Eğer bizde olduğu gibi vergiler aynı anda
ödenmiyorsa, vergilerini peşin ödeyen ücretliler ile ver
gilerini beyanname ile ödeyenler arasında fevkalade
haksız bir işleme neden olmaktayız.
Verdiğimiz önerge ile stopajla vergilerini ödeyen
lerle beyanname ile vergilerini ödeyenler arasında belli
ölçüde bir eşitlik sağlayabilmek için Hükümete, enf
lasyon oranını da dikkate alarak beyanname ile ver
gilerini ödeyenlerin tahakkuk eden vergilerine belli
'bir oranda zam yapılmasını ve bu zammın Toplu Ko
nut Fonuna tahsis edilmesine yöneliktir.
Yüce Meclisin hem Toplu Konut Fonuna sağlam
bir kaynak bulmak, Ihem de Devletimizi sosyal dev
let olmaktan, vergi tarifemizi artan oranlı bir vergi
tarifesi olmaktan çıkaran bu haksızlığı giderecek bu
önergeye oy vermelerini, tasvip etmelerini arz ede
rim.
Saygılarımla. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir.
Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum :
2 o d maddesinin son paragrafındaki «(a), (b)»
ibaresinin çıkarılmasını yerinde görmekteyiz.
(istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman ve arkadaşları)
BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon katılı
yor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI I. SAFA
GtRAY (tstan'bul) — Katılıyoruz,
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye
katılıyor.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Sayın Mükerrem Hiç ve arkadaşlarının önergesi
ni tekrar okutup işleme alıyorum :
Tasarının 2 noî maddesinin sonuna aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz..
«Bu işlemlerden hâsıl olan gelirler yılı bütçesi
ne irat ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde
açılacak Kamu Ortaklığı Fon Hesabına ödenek kay
dedilmek suretiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasındaki fon hesabına aktarılır.»
Yozgat Milletvekili Hüseyin Mükerrem Hiç ve
arkadaşları.
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI t. SAFA
GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılmıyor.
önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi?
HÜSEYİN MÜKERREM( HİÇ (Yozgat) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
HÜSEYİN MÜKERREM HİÇ (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamızın 161
inci maddesi tamamen ilmî görüşlere göre hazırlan
mıştır. Buna göre, tüm devlet gelir ve giderlerinin
bütçede yer alması gerekmektedir. Bunun tek istis
nası 167 nci maddeyle ithalattan fon alınmasıdır.
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Gerek Kamu Yatırımlarının Artırılması ve Tasar
rufların Teşviki ile İlgili Kanun Tasarısı, gerek ha
len incelemekte okluğumuz Toplu Konut Kanunu
Tasarısı hakkında Meclis grubumuz adına konuşan
arkadaşlarımız, tasarılarla ilgili diğer önemli noktalar
yanında, tesis edilecek fonun Anayasamıza aykırılığı
Üzerinde hassasiyetle durmuşlardır.
Sayın milletvekilleri, şüphesiz tüm gelirlerin büt
çede yer alması halinde bu kere Maliye Bakanlığı,
bütçe gelirlerinin yetersiz bir seviyede kalması, diğer
giderlerin ise ağır basması dolayısıyla belirli bir gaye
için yeterli bir tahsis yapamama güçlüğü ille karşı kar
şıya kaknaşltır. Bu sebeple de, Maliye ve Gümrük Baikaniimıız Sayın Vural Arıkan'un daha önceki cdıseıde
işaret etötüği gibi, fiilen bütçe dışı birçok fontlarım iteısüs edildiği görufaüştür. Ancak, bu ıgi'bi fontlar kana
atimce Anayasamızın 161 inci maddesine aykırıdır.
Kaildi ki, bu kanun (tasarısındaki fon meblağ ola
rak daha önce verilen misallerle muikayese edilmeye
cek ıboyultlara ulaşmaktadır. 'Bu ibakımdan mesele ay
rı ıbir ağırlık kazanmaktadır.
'îşjte 'burada sunduğumuz tadil önergesiyle iki hu
susu; yani Anayasaya uygunluk ile taitlbi'klaıt kolaylı
ğını bağdaştırmak, böylece Hükümete yaırdiumcı olmak
gayesini gütmekteyiz. Telli! edeceğimiz hususlar şun
lardır :
1. İncelemekte olduğumuz kanun tasarısının ve.
Toplu Konut Fonunun Anayasamıza uygunluğu ve
Anıayaısayı ihlali dtmıemesıi,
İ4 Toplu konut yapjçnnın aırtıaimıasıı gayesinin
ıgerçeMeşitMebıillmiesıi için yine de Toplu Konut Fo
nuna bu kanun tasarısının öngördüğü işlerliği ve fii
len Ifcatlbik kalbiliyetinİ kazandıırmak.
Bu hususta yenli Anayasamız bazı imkânlar ver
mektedir, O hallide, bu imkânlardan yararlanmak ka
naatimizce akılcı bir davranış olacaktır. Nitekim,
Anayaısaımıızıa uygun olarak ve 161 inci maddede de
öngörüldüğü veçhlille TopHu Konut Fonu büitçede yer
alabilir ve faikalt Ibu harcamalar için yine özel usuller
konabilir. Şöyle k'i:
Toplu Konut Fonuna tahisfe edilen gelirler, gelir
bütçesinde toplu konut gdlirferi oıi^rak göstıerMıir. Top
lu konut gelirleri olarak toplanan meblağlıar bütçe gi
derlerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı kısmında top
llu konult ödeneği adılylia açılacak bir tertibe ödenelk
kaydedilir ve harcamalar buradan yapılabilir.
Tadüll önerimliz ile bu usulün getirilmesi hedef
alınmışjtıır; isayigılarımızlıa takdirlerinize arz edeniz.
(MDP ısırallarından alkışlar)
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BAŞKAN — Önergeyi aylarınıza sunuyorum :
Kabul ©deriler..,. Etmeyenler... önerge reddedilmiştir.
Maddeyi Jcıabül ©dülen 5 önergedeki değişik sekiy
le loylarıirııza ısunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenfer... Ma'dlde Ikabul edilmiştir.
3 ündü -maddeyi okutuyorum :
Toplu Konut Fonunun kullanıma siahalst
MADDE 3. — Toplu Konut Fonu; ferdî ve topllu konut kred^i, konut kredfei faiiz 'sübvansiyonu,
toplu konut 'iskân sahalarına arsa temini, altyapı ve
ya dkül, karakol, ibadethane, sağlık tesislera, spor te
sisleri, posltane, çocuk parkları ve benzeri tesisler ille
kionut sektörü (sanayiini teşvik için yatıran ve işlet
miş kredisi alanlarımda kullllannlır.
Fonun ne şelk'îlde (kullanılacağı Toplu Komut ve
Kamu Ortaklığı Kurulunun hazırlayacağı önemler de
dikkate alınarak, Ba'kanlar Kurulunun tanzim edece
ği tüzükle tespit edilir.
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz alimalk isteyen
lerin 'Isimllenirii okuyorum :
ŞatasIlan adına Sayın Türkân Arıkan ve Sayın
Nuri Üzel
Buyurun ISaıyın Arıkan.
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa
yın Başkan, Ideğer! milletvekilleri; maddenin ayrıntı
sına girmeden önce 1980'd'en öncekli bir durumu çok
kısaca yan'sıtınak işitiyorum.
Daha önce İstanbul Üniversitesi İktisat Fakülte
sinde öğretim üyesi idim. öğrencilerim'iz anarşinin
ıkucağında idiler ve bunu ,4»zı öğrenelerimldlen araştırmıaik iilsitedüm. Aldığım cevaplardan biri şu idi :
Öğrenıoileriimıiz çeşıiltl yerlerden İstanbul'a geliıyorlardı ve kendilerine yurtlarda yer bulamııyorlkrdı, bat
ta kiralayacak ev bulamıyorlardı. Bunılar, tloplu 'Ola
rak geldilklDerİ için, aşırı akımların yöneticieriniin eline
düşüyorlar, kendilerime ilik .başta ev sağlamıyordu ve
böylece beyinleri yıkanmaya başlıyordu. Bu madde
yi okurken bu konu üzerinde özellikle durdum. De
mek ki, anarşinin bir medeni de ıkonut oluyordu; özel
likle gençlenimiz arasımda.
Şfimidii maddeye feçıiyorum.
Maddede ferdî kredi var, toplu ıkonut kredisi var;
fonlarım Ikuılllanıllacağı yerlerden biri. Ferdî kmedilerde k'işlîsel 'konut yapmak (isteyenlere kredi sağlanacak.
iBu bizıîm örf ve âdetlerimize de uygun düşüyor. ÇünIk'ü herkes ülkemizde toplu Ikonultta da yaşamıalk iste
meyebilir, örf ve âdetlerimlilze göre bağımsız biır evde
yaşamak ilsteyebilür.

1

4

3 . 1984

0:2

İkincisi; ferdî kredi birlikte oturan aileler 'için de
yararlı olabilir. Gerçi çekirdek aileler türemiştir;
ama hâllâ annesiyle babasıyla veya akrabalarıyla bir
likte oturmak (isteyen Iküslileır bulunabilir. Bunlara da
böylece blir kreldıinin sağlanması örf ve âdetlerimize
4e uvguın düşecektir.
Üçüncüsü; Iköylerde oturan yurttaşılarımıızı da belki
bu krediden yararlandırma imkânı sağlanmış olacak
tır ve böylece onlar hem komultılianınıı, hem de gerekir
se konuta bağlı abımiarını, sarnanlllklaıriinı yapma ola
nağını bulacaklardır. Toplu konut kredisinden kullanııiacakltıır, toplu oilaralk yapılacak binalardan birçok
kişinin yaraırlaınma imlkânı olacaktır.
Yine maddeye baktığımız zaman, toplu konut is
kân salhalarana arisia temini, altyapı yapılması; okul,
karakol, ibadethane gibi bir sistem yaklaşımı içinde
'her şeyiyle biıltikte toplu konutların yapıilmasını sağılaya-calktır.
Ayrıca tabiî, yililardan beri hepimizin birlikte çi
lesini çektiğimiz altyapı tesisleri ayrıca düzene girmiış
olacaktır. 'Bu arada IkonUt selktöru sanayii de teşvik
edilecektir. Bunlarla yatınım kredilileri ve 'işletme ser
maye (kredilerine yardımcı olunacaktır. Bunun etki
leri ne oliacaktıır?
Bir kere linşaat ı&dktbör'ü ekonominin lokomotifi ol
duğu için, inşaata bağlı 30O'ün üzerinde sanayi kolu
harekete geçmiş olacaktır, millî gelir üzerinden ve
vasıfsız liseleri çalıştıran inşaat sektörü işsizliğin önlenimesinde büyük katkılarda bülunıacalktır.
Bu amada konut sanayi sektöründeki teknolojik
gellşmıellere de yardımcı olacaktır. Ayrıca konutların
çabuk bitirilmesi nedenliyle mafcro açıdan maliyet ta
sarrufuna da yardımcı olacaktır. Bir örnek vermek is
tiyorum :
Yılda 12 bin konut 'yapabilen, prefabrik ıkonut in
şa eden demıonıtabl fabrikaların maliyeti 1 milyar 200
milyon llira. Bunlar bir yılda 12 bin Ikonut yapabiliyor.
Buna bir ıkredi sağlandığı zaman; 10 tane böyle fabırikaya Ikredi sağlandığı zaman, demek ki, bir yıl 'için
de 120 bin konutu çözme imkânımız olacaktır. Üs
telik bu fabrikalaırı Iherhanıgi bir yerde kurup o böl
gede Ibunlaran 'fonksiyonunu gördükten sorara sökerek
başka bir bölgeye nakletmemiz imkânı dıa olabile
cektir. Bu balkımdan da bu Ikonult sektörü sanayiinin
teşviki çok dlumılü bir durum arz edecektir.
Değer1!! mffllefcvöfcffleri, son olarak şunu arz etmek
islöyorum : Anavaltan 'Partisi miillletvekiılılerS olarak
bizler paritimiitzin pragramını, Seçim1 Beyannamesıiini
ve Hükümet Programmı göz önüınıde tutarak yapıa
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öleşitiırllerinii yapan değeri muhalefet mlMetveldierMn
edeştüTiIöninıi daima göz önünde tultmaya çalışıyoruz.
Bu madde üzerinde özelikle Sayam Üılikü Söylemıezöğlu'na ben kıLşölsföl olarak teşekkürlerimi arz etimde
istiyorum. Çünkü, kendMmiınfcekmiilkotlamak verdiiğü bir
izahata dayanarak Plan ve Bültoe Komisyonumda bîr
pnerge vermek suretiyle gerekli düzeltmeyi yapmış
bulunuyorum. özelikle 'burada tekrarlatmak istiiyorum; sayın milletvekilimize çok teşekkür eder say
gılar sunaırımiı. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Üzel, buyurun efendim.
MEHMET NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Sayım
Başkan, muhterem arkadaşlarım; benden evveli konu
şan çok sayım mliıllletvelkili arkadaşıma özelllikle te
şekkür etmek istiyoruma. Demek ki, «Muhalefetteki
arkadaşlarım» diye belirtıtiği hususta bizim fıilfclderimize de değer verdiğini özelikle belirttiği için, ben
ona teşıekkür edÜyorum. (Aİkışılaır)
Hiçbir zalmaın tereddüt edilmesin ki, Halkçı Parti
mtöMvekiileri arkadaşiarınııız da, görüşülen klanunila1rım daiima mükemmel çılkmıası, memleket ve m'üllet
yararına ollmıası içıiın çaba sarf ettiklerimizi billmenizi
özellikle ıriica ediyorum. Bu zihnliyetle şimdi bu 3 üncü
madde üzerindeki birkaç sözcüğe temas edeceğim.
Toplu IKonut Fonunun kulilamılma siahalsı tadat
edilirken bir kaç kelimeciMe belirtilen tesisler var iki,
onları arz etmek işitiyorum. Bunlardan bir tanesi «İba
dethane» keîıimeisii; gayet yeninde, gayet uygun, ÖzeîjÜlkilıe içten tasvip ediyorum; ama acaba bunu ibadethane gibi genel mainia'sıyla değil de, uygulamıada çok
daha farklı 'imkânları sağlayablillmek üzere, bunu iki
kelimeye ayırıp «cami» ve «mescit» kelimeleriyle açsak ve takviye etsek acaba uygun olmaz mı?
Ikincıi kellime, «Spar teslisleri». Şıilmdii, «Fonun kay
naklara» kısmında spor tesislerimi temlin »edecek cilan
bir Ifcaynalk görmüyoruz. Spor - Toto Teşlkiilâtınım ken
disine mahsus kaynağından toplu konuta da eğer bîr
fon ayırmak mümkün olsaydı veya öyle görülmüş ol
saydı, bu. aisiil mıaiksaidımıız olan konut mevzuunda ha
reket ederken, spor tesislerine de bir foın ayırmak ve
onları yapmiaik İçin biır ödenek ayırmak, o 'Jstdlkaimdtte uygulamak mümkün olabilirdi. O ımlümkün ollmasa bile, acaba yine de «Spor telislerime ayıralım mı,
o kullanıma sahasına allatan mı?» derken, ispor teslis
lerimin mahiyeti itibariyle konutla bağdaşmıyor; ge
nel sistematik içerisinde konultlia 'bağdaşmıyor.
Kaldı ki, spor tesisleri mevzulmuzu, Spor - Toto
Teşlklaltının çalışması neticesinde hâsıl olan meblağı,
zaten spor telislerine tahsis etlmek medbıMyerinde-
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yiz. Çok kiıymetli, çalışkan, dlinaımik ve hakikaten eli
me laildığıını tutturmakta, yürütmekte otlan, çok yakın
olduğumu zannettiğim arkadaşım Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı bu Spor - Toto konusunu ele aılidığı valkit her hailde onun meblağımdan, spor ıteisilslerine de çok büyük ehemmiyet verecekltıir.. Buna da
'inanıyorum, kendisinin çalışması itibariyle 'de buna
şahit oluyorum. Kendisini hakikaten tebrik ederüm;
fakat bu konu (itibariyle konut yapımı mevzuunda
,'sfetemıaltiğe uymaması (itibariyle ve ayrıca spor tesisllerime zaten kendisiinlin mevcut olan kaynağını, hatta
daha fazla layıkıyla ayırmak İmkânıL.rımiıZ da Var
ken, !o açıklan onu 'fculllanalım ve bu konut mevzuun
da spor tesislerini buradan alalım diyorum.
Diğer bir şey de çocuk parkları mevzuu. Pek
tabÜidlir İki, konutların yapıldığı yerlerde çocuklarımı
zın oynayabileceği, nefes alacağı yerlere, çocuk paırkılarıma da elbette ki ihtiyaç var. 'Buraya konulması
gavet iyi. Ancak, çocuk parkları o kadar geniş bir
uğraşı alanı kü, buna belediyelerin el koymıası lazmm
geliyor. Yani, kanunun Ve faaliyetlerin sistematiği
(itibariyle ve yapıılmalsı itibariyle belediyderin el koy
ması .lazım geliyor ve belediyelere bırakıldığı tekdirde
çocuk bahçelerimin tahakkuku çdk daha kusa zaman
da, çok daha 'kolay olur diye düşünüyorum,. Eğer,
Toplu Konut Fonu 'içerisinde alacak olursak, önceli
ği olam durumlar itibariyle çocuk bahçelerime sura gelmieyecek veyahut çok cüzi şekiı%rde yapılacak; asıl
maksadımızı, Hükümetimizin ıbu konudaki ticraaltımda çocuk bahçeleri de yapılmıyor gibi bir fikirle beî!kü licraatımızı, Hükümetimizin tasarru'flaiiunı zayıfla
tabilecek, O itibarla derim kli, çocuk parkları konu
sunu da buradan çıkaralım.
Muhterem arkadaşlarımı, maruzatımı bumdan iba
ret 'Bu konuda kahulünüze mazhar olacak olursak,
Sayım Komiisyonuh ve Hükümetim önergeme önceden
«Hayır» deylipte hepinizin reddine mıazhar ollrnıaması
içlin önergemıi şimdi veriyorum.
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI SUDÎ N. TÜREL (Antalya)
— Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım;
arkadaşımızın tenkit ettiği husus, Komisyonda da
it

konuşulmuştu. Bunu arz edeyim efendim.
Bu maddeye spor tesisi, ibadethane, okul vesairenin konmasının sebebi, meselenin bir bütün olarak
düşünülmesinden ileri gelmektedir. Yani bir toplu
konut sahası açılıp toplu konut yapıldığı zaman, ora-
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da yaşayanların ihtiyaçlarını 'gerektiren spor tesisi,
kütüphane, okul, ibadethane gibi şeyleri de, imkân
lar müsait olduğu takdirde yapabilelim diye getiril
mişti; bu bir.
İkincisi, arkadaşlarım bana Komisyonda biraz
istihza ile ıbaikmıslardı; ama, toplu konutu inşallah
4 - 5 sene içerisinde çözersek, ondan sonra toplaya
cağımız paralarla Türkiye'nin her yerinde bu tip te
sisleri yapabilme imkânına sahip olalım diye; yani
ileriye matuf bir kanun, yaşayan bir kanun olsun diye
düşünülmüştü.
Ayrıca 'arkadaşlarımızın verdiği ve biraz sonra ıt
tılaınıza arz edilecek olan teklifle de, Millî Piyango,
at yarışları, Spor - Toto gibi talih oyunlarından da
Toplu Konut Fonuna para aktarılacağını arz etmek
için söz aldım.
Saygılar sunarım efendim.
alkışlar)

(ANAP sıralarından

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak
isteyen var mı? Yok.
Madde hakkında verilmiş olan değişiklik önerge
lerini geliş sırasına göre okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan «Toplu Konut Kanunu Tasa
rısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz.
MADDE 3. — Toplu Konut Fonu; ferdî ve top
lu konut kredisi, konut kredisi faiz sübvansiyonu,
toplu konut iskân sahalarına arsa temini, araştırma,
turizm altyapıları, konut altyapıları veya ökuİ, ka
rakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, pos
tane, çocuk parkları ve benzeri tesisler ile konut sek
törü sanayiini teşvik için yatırım ve işletme kredisi
alanlarında kullanılır.
Fonun ne şekilde kullanılacağı Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı (Kurulunun hazırlayacağı önerileri
de dikkate alınarak, Bakanlar Kurulunun tanzim
edeceği tüzükle tespit edilir.
Saygılarımızla.
Hasan Pertev Aşçıoğlü
Zonguldak
(Mehmet özdemir
Elazığ
Abdullah Cengiz Dağyar
Antalya

Mehmet Ali Doğuşlu
Bingöl
Ahmet Ekici
Kütahya
Ziya Ercan
Konya
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 15 sıra sayılı Toplu Konut
Kanununun 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Hilmi Nalbantoğlu
Ömer Kuşhan
Erzurum
Kars
Kâzım ipek
Halis Soylu
Amasya
Kars
Veysel Varol
Vecih'i Ataklı
Erzincan
Urfa
MADDE 3. — Toplu Konut Fonu; ferdî ve top
lu konut kredisi, konut kredisi faiz sübvansiyonu, ar
sa temini, altyapı veya okul, karakol, ibadethane,
sağlık tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk park
ları, çocuk trafik eğitim pistleri, konut sektörü sana
yiini teşvik için yatırım ve işletme kredisi ile bu ko
nutlarda ısı ve ısı izalasyonu, şehirde merkezi teshin te
sisi, biyogaz tesisleri ve atık maddelerden enerji üre
tim tesisleri, çöplerden gübre ve enerji üretim tesis
leri, soğuk hava tesisleri ile konut sektörü sanayiini
teşvik için yatırım ve işletme kredisi alanlarında kul
lanılır.
Türkiye Büyük Mille*. Meclisi Başkanlığına
Konuşulmakta olan Toplu Konut Yasasının 3 ün
cü maddesine, «Fonun kullanma sahaları içerisine
«Tabiî afetlere karşı dayanıklı olduğu tespit edilen,
gecekondu semtlerindeki ve köylerdeki mevcut ko
nutların güçlendirilmesi» alanının da ilavesini teklif
ederiz.
_
Mustafa Kani BürkC
Nuri Korkmaz
Denizli
Adana
Ömer Nafiz Cengiz
Bilal Şişman
Istaribul
İstanbul
Vecihi Ataklı
Urfa
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına
Görüşülmekte olan tasarının 3 üncü maddesinin
ıbaşına aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif
ederiz.
Madde 3. — Toplu Konut Fonu :
1ÖQ metrekareyi aşmayan konutlar için ferdî ve
toplu konut kredisi...
Tülay öney
İbrahim Ural
İstanbul
İstanbul
Halil İbrahim vŞa'hin
Mahmut Akkılıç
Denizli
İzmir
Reşit Ülker
Mehmet Kafkaslıgil
İstanbul
İstanbul
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Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkanlığına
Görüşülmekte olan 15 S. Sayılı Kanun Tasarısı
nın 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına «... arsa te
mini» sözcüklerinden sonra «araşürma,» sözcüğü
nün eklenmesini, konutla ilgili proje, standart, inşaat
teknolojisi, araç ve gereçler, ısı tasarrufu gibi konu
lardaki araştırmaları teşvik bakımından, eklenmesini
arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
A. Mazhar Haznedar
Ordu

Işılay Saygın
İzmir

iRıfat Bayazıt
Kahramanmaraş

Ülkü Söylemezoğlu
Kahramanmaraş

Kadri Altay
Antalya

Vecihi Akın
Konya
İsmail Şengün
Denizli

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüce Meclisin gündeminde 15 S. Sayısıyla görü
şülmekte olan Toplu Konut Kanun Tasarısının 3 ün
cü maddesine 1 inci fıkradan sonra aşağıdaki fıkra
ların eklenmesini ve 3 üncü maddenin 2 nci fıkra
sının son fıkra haline gelmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Toplumun yaşama şartlarına, örf ve âdetlerine uy
gun, düşük maliyetli ve nitelikleri bu maddenin son
fıkrasında sözü edilen tüzükte 'belirlenecek olan sos
yal konutlar için bankalardan ve Toplu Konut Fo-*
nundan verilecek kredilerin toplamı inşaat maliyeti
nin yüzde 75'inden az olamaz. Bu kredilerden yarar
lanmak isteyenler konut maliyetinin en çok yüzde
25'ini 3 yıl içinde hesap açtırdıkları bir millî banka
da biriktirirler. Zamanından önce yatırma halinde
teşvik primi ödenir. Bankalardan alınan kredilerin
faizini ucuzlatmak için Toplu Konut Fonundan faiz
sübvansiyonu ödenebilir.
Toplu Konut Fonundan-verilen konut kredileri
nin başlangıç faizi yüzde 113'den fazla ve vadesi 15
yıldan az olamaz. Kredilerin ödeme süresi içinde
Toplu Konut Fonunun enflasyon etkisiyle erimesini
önlemek üzere kademeli faiz uygulanabilip Kade
meli faiz oranlarını, başlangıç faizi dışında, tespite
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
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Kredi geri ödemeleri konut inşaatları tamamla
nıp, hak sahiplerince iskân edildikten sonra haşlar.
Ülkü Söylemezoğlu
Ali Mazhar Haznedar
Kahramanmaraş
Ordu
Feyzufflah Yıidırıır
Mustafa Çorapçıoğlu
Gaziantep
Balıkesir
Haydar Koyuncu
İsmail Şengün
Konya
Denizli
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Halen görüşülmekte olan 15 S. Sayılı Yasa Ta
sarısının 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini saygılarımızla arz ederiz.
Aydın Güven Gürkan
Enver özcan
Antalya
Tokat
Tülay öhey
İsmet Turhangil
İstanbul
Manisa
Seyit Hüsamettin Konuksever
Edirne
«Ancak fonun en az yüzde 80'i toplu sosyal konut
lar için arsa temini, altyapı hazırlanması, inşaatlarının
yapılması, kredilendirilmesi ve faiz sübvansiyonları
nın karşılanmasında kullanılır. Bunun en az yansı
da yapı kooperatifleri ve birlikleri ile kâr amacı
gütmeyen ve toplu sosyal konut üreten diğer kuruluş
ve kurumlara tahsis edilir.»
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 15 S. Sayılı Toplu Konut
Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesinde yazılı «İba
dethane» kelimesi yerine daha açıklayıcı olarak «Ca
mi, mescit» kelimelerinin yazılmasını, «özürlü ve
düşkünler bakımevlerinin eklenmesini, «Spor tesis
leri», «çocuk parkları» kelimelerinin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz.
Mehmet Nuri Üzel
İlhan Dinçel
Eskişehir
Malatya
Mehmet Kemal Gökçora
Hayrettin Ozansoy
Bursa
Diyarbakır
Kadir Narin
Şeyhmus Bahçeci
Diyarbakır
Diyarbakır
BAŞKAN —• önergeleri aykırılık sırasına göre
okutup işleme alıyorum :
'(Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğ
lu ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon katı
lıyor mu?
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Katılmıyor.
Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI SUDI N. TÜREL (Antalya)
— Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Katılmıyor.
önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi?
Buyurun.
ALİ MAZHAR HAZNEDAR • (Ordu) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz kanunun 3 üncü maddesi «Toplu Konut Fonu
nun kullanma sahası» başlığını taşıyor. Kullanma
sahası tarif edilmiş; arka tarafında da son fıkrası
olarak, «Fonun ne şekilde kullanılacağı, Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun hazırlayacağı öne
riler de dikkate alınarak, Bakanlar Kurulunun tan
zim edeceği tüzükle tespit edilir» diyor.
Bu hususu iki bakımdan noksan bulduğumuzu
arz etmek istiyorum. Birincisi, Anayasa yönünden,
Anayasanın 115 inci maddesi tüzükleri tarif ediyor:
Tüzükler Kanunun uygulamasını -gösterir, bir; ka
nuna aykırı olamaz, iki ve Danıştaydan geçeceğini,
Bakanlar Kurulunca teklif edileceğini falan gibi di
ğer hususları da düzenliyor.
Bir hükmün bir şeye uğun olabilmesi için evvela
uygun olacağı kısımda bazı kaidelerin vaz edilmiş
olması gerekir. Aksi takdirde uygunluk nasıl anlaşı
lacak? Burada bakıyoruz, sadece fonun kullanılacağı
alanlar tasrih edilmiş. Onun dışında bu fonla ilgili
fevkalade önemli bulduğumuz bazı hususlar katiyyen
mevcut değil. Yani Meclisin iradesi buraya aksetmemiş, tecelli etmemiş vaziyette. Bunu doğrudan
doğruya Bakanlar Kuruluna ve onun çıkaracağı tü
züğe 'bırakır gibi bir vaziyet almışız ki, bu Anayasa
nın o hükmüne kanımca uygun bir tutum ve davra
nış değil.
İkincisi; yine Anayasanın 115 inci maddesinde,
kanunun uygulanma tarzını gösterir diyor. Tüzük
neyi uygulayacak; hiçbir şeyi koymamışız ki?.. Uy
gulanacak olan hükmü hangisidir, o hüküm burada
vaz etmemişiz. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ku
rulu bunu kararlaştıracak; Bakanlar Kurulu dahi
değil. O nedenle Anayasa yönünden kanunun bu
şekilde çıkmasını mahzurlu gördüğümüzü de arz et
mek isterim.
İkinci husus, Meclisin iradesinin kanuna akset
mesi, temayüllerinin belli olması bakımından bazı/
düzenlemelere ihtiyaç olduğunu arz etmek istiyorum.
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Miktarının ne olacağını Sayın Maliye Bakanı bu
rada maalesef ifade edemedi. Toplu Konut Fonunun
1984-1985 yıllarındaki gelirinin ve mertebesinin ne
olacağı hususunda kesin bir rakam veremedi. Sade
ce Tekel hâsılatından tahsil edilecek meblağın tak
riben 22 milyar düzeyinde kalacağını, bir de dışarıya
çıkışlar için, bir milyon kadar çıkış olduğunu, 150'şer
dolardan, (ki, şimdi 100 dolara indirildi) 100 mil
yon dolar tutacağım, onun da 30 milyar seviyesinde
olabileceğini ifade etti.
Onun dışında, yine kendilerinin bir ifadesi, «Akar
yakıta zam yapmayacağız» diyor. Akaryakıta zam
olmayacak ise, Toplu Konut Fonuna para nereden
gelecek?. Akaryakıt Fiyat istikrar Fonundan kısmen
karşılayacağız diyorlar. Akaryakıt Fiyat İstikrar Fo
nundan bu karşılanabilecekse, akaryakıta son 20 gün
içinde niçin iki defa yüzde 3 seviyesinde zam yapıl
dı? Bunun izahı kabil değil; ama buradan şu anlaşı
lıyor: Ta'biî bu fonun bir anda sarf edilme imkânı
ve ihtimali mevcut değil. Şu anda belki 20, 30, 40, 50
milyar lira dahi başlangıç için yeterlidir ve fazla
dır. Zaman içinde bu ihtiyaçlar artacaktır ve arttığı
zaman da pekâlâ akaryakıta zam gelecektir, hatta
Söyleyeyim; mutlak surette, her ne kadar İstihsal
Vergisinden alınmakta ise de Tekel ile ilişkili kısım
lar için de Tekel maddelerine bir zam ileride kaçınıl
mazdır.
Bizim düzenlemek istediğimiz husus şudur : Ka
nunun gerekçesinde bankalar sisteminden bahsedile
rek, bankalar sisteminin devreye sokulacağı ifade edi
liyor. Bankalar sistemi nasıl devreye sokulacaktır?
Geneli üzerinde yapılan konuşmada anlaşıldığına
göre Türkiye'nin millî gelirden (Dünyada da bu
böyle, onu da arz edeyim) takriben yüzde 4 seviye
sindeki bir meblağı bu maksatla kullanmak kabil.
Bunun üzerine çıkmak bugünkü ekonomik gelişmiş
lik düzeyimizle mümkün değil. Onu hesap ediyorsu
nuz; son millî gelir hesaplarına göre bu 450 milyar
lira tutuyor. Demek ki, 300 bin seviyesinde konut
yapabilmek için bizim millî gelirden ayırabileceği
miz pay 450 milyar lira. Bunu nerelerden temin ede
ceğiz? Üç kaynak var; şahısların tasarrufu, Toplu
Konut Fonu artı bankalar sisteminden temin ola
cak meblağ. Ama bankalar sistemi hangi ölçüde dev
reye girecek? 2487 sayılı Kanunda bu hususu, ban
kaların plasmanlarının yüzde kaçının bu maksatla
kullanılacağı hususunu tayin eden hükümler mevcut
tu. Bunlar burada yok. Bu kredinin mutlaka hem
bankalardan, hem Toplu Konut Fonundan verilmesi
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gerekiyor. Bunların nispetleri ne olacak; ne kadarını
bankalar verecek, ne kadarını o dar gelirli hatta
orta alt gelirli grubuna mensup olan konutsuz va
tandaşlarımız verecek ve verebilecek? Bu hususta
hiçbir düzenleme, hiçbir işaret mevcut değil.
Ayrıca, verilecek olan kredinin faizi ne olacak,
vadesi ne .olacak, ne zaman geri alınacak, nasıl geri
alınacak? Hiçbir düzenleme keza mevcut olmadığı
gibi, bazı ürkütücü yanları var.
Saym bakanlarımızdan bir tanesi geçmiş günler
de yapmış olduğu bir beyanda, bu maksatla verile
cek olan toplu konut kredileriyle ilgili faizin yüzde
15-20 seviyesinde olabileceğini ifade etmişti. Ben he
sap ettim;-'yüzde 15 ve yüzde 20 seviyesinde bir faiz
verildiği takdirde, o bahsettiğimiz gelir grubunun
sureti katiyede bu faizin taksitlerini ödemesi ihtimali
ve imkânı mevcut değildir.
BAŞKAN — Sayın Haznedar, bir dakikanız kal
mıştır efendim.
ALÎ MAZÎHAR HAZNEDAR (Devamla) — Bi
tiyor Sayın Başkan.
Şöyle arz edeyim : Eğer yüzde 15 faiz ve 20 yıl
vade düşünülürse, o takdirde aylık ödemeleri 1983
yılı fiyatlarıyla 30 500 lira olması lazım. Eğer bu faiz
miktarı yüzde 20'ye çıkarsa, ödemesi iktiza eden
meblağ-«yük olarak 40 600 lira tutuyor. 40 600 lira
yı dar gelirli dediğimiz, dar gelirlinin de altında or
ta alt gelir grubuna, hatta alt gelir grubundaki vatan
daşlarımızın; yani bugüne kadar hiçbir surette ko
nut sahibi olamamış olan vatandaşlarımızın ödemesi
ihtimalini ben göremiyorum. O zaman bunu yürüte
cek olan Hükümet çevrelerindeki genel temayülün
bu şekilde olması beni şahsen ürkütüyor. Çünkü
başlangıçtan daha işİemez halde bir sistem getirmiş
olacağız. Buna meydan vermeyelim. Mutlak surette
Yüce Meclis bu konudaki iradesini ve ölçülerini, sı
nırlarını mutlaka koymalıdır, İki sebeple; hem tam
bir teslimiyet içinde bulunmaması, hem de Anaya
saya mümkün mertebe uygun hareket etmiş olmak
bakımından.
Bir noktayı daha arz edeyim. Bunu lütfen mev
cut Hükümetin yapacağı tasarrufların bizim düşün
düğümüzün dışında veya temayüllerimizin dışında
olabileceği endişesinden veyahut da böyle bir dü
şünceden kaynaklandığını düşünmeyin. Ben bunu
doğrudan doğruya Yüce Meclisin yetkilerinin devri
anlamında telakki ettiğim için mutlak surette Yüce
Meclisin temayüllerini ve ölçülerinin kanunda belirt
mesi lüzumuna işaret ediyorum.
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Hepinizi saygıyla selamlarım. (MDP sıralarından
alkışlar)
j
BAŞKAN— önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir.
I
Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum :
I
Erzurum Milletvekili Hilmi Naîbantoğlu ve arkaI daşlarının önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Okunan bu önergeye komisyon kaI tılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılıyor mu?
DEVLET BAKANI SUDİ N. TÜREL (Antalya) •
— Katılmıyoruz Sayın Balkan.
Önerge sahibi herhangi bir açıklamada bülunI mak ister mi?
I
Buyurun Sayın Naîbantoğlu.
HİLMİ NAL'BANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, sayın arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selam
larım.
tik önce, Sayın Türkan Arıkan'a çok teşekkür
I ederim; çünkü benden önce Toplu Konut Fonunun
I kullanma sahasını dile getirdiler. Ancak, tabiî bu
I kullanma sahası içinde benim önerilerim yer almaI mıştı; hiç olmazsa bu Toplu Konut Fonunun kulI lanma sahasını sizlere izah etmek için zamanınızı alI madan, bu hususta kendi eklemiş olduğum hususları
I arz edeceğim.
I
Her şeyden önce, çocuk trafik eğitim pisti ilaveI sini istiyorum. Malum, Türkiye'de trafik kazalarınI dan dolayı ne kadar ölü vardır... Toplu konut yeri
I yapıldığı zaman okulu, çocuk parkı olacak; belki
çocuklar küçük yaşta okullarda trafik dersleri göI recektir; ama trafîk eğitimlerini trafik eğitim pist1 lerinde almadıkça, her halde kazalar daha çok vefata
I sebep olacaktır. Çocuklarımızı bu gibi trafik kazaI larından korumak için bu öneriyi ilave ettim.
Diğer taraftan, bu fonun kullanılması suretiyle
I birçok toplu konutlar yapıldı; çok sağolun, benim de
I bir evim yok, inşallah onlardan bir daire de bana
I nasip olur. Tabiî, siz bunları kaloriferli yapmayaI caksınız. Kaloriferli yaparsanız, fuel - oil veya köI mür lazım; bu konutları sobalı olarak bize verecekt siniz. 5 sene sonra bu konutlara yerleşince, bu ihti.1 yar halimizle soba yakmak ve kömürü alt kattan
I çıkarmak için uğraşacağız; «Bana kat kaloriferi yapI mak için 150 - 200 bin lira da kredi ver.» diyerek,
I bu ısı ve ısı izolasyonu tesislerinin bu madde içerisinI de yer almasını istedim.
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Ayrıca, uydu kent şeklinde köylerde yahut da şe
hirlerin civarında toplu konut yaparsanız, burada da
ısıyı düşünmek lazım. Türkiye'de malum, enerji dar
boğazı var; taşkömürü az, linyit az, fuel - oil az. Biyogaz tesisi kurup, merkezî teshin sistemiyle bu ko
nutları ısıtırız; atık maddelerden veya çöp ve gübre
fabrikalarını da kurmak suretiyle enerji üretebiliriz.

BAŞKAN —• önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge redde
dilmiştir.
Sayın Mustafa Kani Bürke ve arkadaşlarının
önergesini tekrar okutup işleme alıyorum.(Denizli Milletvekili Kani Bürke ve arkadaşla
rının önergesi tekrar okundu)

Netice itibariyle, bu binalardan ısının da kaçma
ması lazım; çünkü bu binalar ince tuğla duvar ile
yapılmış olabilir. Bu bakımdan pencerelerde duble
cam kullanılması lazımdır. Isı izolasyonları bakımın
dan da tedbir alınırsa; yani enerji kaybı olmaması
için, parasını verirseniz ben bunları yaparım. Hiç
olmazsa enerji kaybı olmasın ve ısı devamlı 16 - 20 de
recede kalabilsin.

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bir dakikanız
kalmıştır efendim.
HİLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu ba
kımdan, ben önerimi sundum. Kaldı ki, Devlet Plan
lama Teşkilatından gelmiş arkadaşlarımız bilir, Tür
kiye'de soğuk hava tesisleri kapasitesi çok azdır; bu
yüzden meyvelerimiz, sebzelerimiz değer bulamamak
tadır. Buna da kredi verilmezse, birçok kişi yatırım
yapmayacaktır. Belki kredi verilirse, bu tesisleri de
meyve, sebzesi olan yörelerde yapacaklar çıkacak
tır. Soğuk hava tesisi kapasitesinin artırılması
da memleketin yine yararına olacaktır. Onun için
önerimi vermiş bulunuyorum. Bu kısımlar da ekle
nirse memnun olurum. Sağolun.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil
miştir.
Sayın Tülay Öney ve arkadaşlarının önergesini
tekrar okutup işleme alıyorum :
(istanbul Milletvekili Tülay öney ve arkadaşla
rının önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?..
DEVLET BAKANI SUDI N. TÜREL (Antalya)
— Katılmıyoruz.
BAŞKAN — önerge sahibi açıklamada bulun
mak ister mi?
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkanım,
önerge açıktır. Meclisin temayülü de belli, o nedenle
konuşmayı gerekli görmüyorum; teşekkür ederim.

DEVLET BAKANI SUDt N. TÜREL (Antalya)
— Katılmıyoruz.
BAŞKAN — önerge sahibi açıklamada bulun
mak ister mi?
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Denizli) — Hayır
efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge redde
dilmiştir.
Diğer bir önergeyi okutup işleme alıyorum :
(Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI SUDt N. TÜREL (Antalya)
— Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul
edilmiştir.
Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum :
(Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI SUDt N. TÜREL (Antalya)
— Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — önerge sahibi açıklamada bulun
mak ister mi?
MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Katılmı
yorum efendim,

— 386 —

T. B. M. M,

B : 40

BAŞKAN — önerge sahibi «Katılmıyorum» ifade
sini kullanmakla, bize göre önergesini geri almıştır
efendim.
MEHMET NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Evet.
BAŞKAN — O halde önergeyi işleme koymuyo
ruz efendim.
Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum.
(Zonguldak Milletvekili Hasan Pertev Aşçıoğlu
ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI SUDI N. TÜREL (Antalya)
— Katılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılıyor.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir.
Maddenin, son şeklini okutuyorum :
«MADDE 3. — Toplu Konut Fonu; ferdî ve
toplu konut kredisi, konut kredisi faiz sübvansiyo
nu, toplu konut iskân sahalarına arsa temini, araş
tırma, turizm altyapıları, konut altyapıları veya okul,
karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, postahane, çocuk parkları ve benzeri tesisler ile konut
sektörü sanayiini teşvik için yatırım ve işletme kre
disi alanlarında kullanılır.
Fonun ne şekilde kullanılacağı Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı Kurulunun hazırlayacağı öneriler de
dikkate alınarak, Bakanlar Kurulunun tanzim edece
ği tüzükle tespit edilir.»
BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutup işleme
alıyorum.
(Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI SUDI N. TÜREL (Antalya)
— Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet
katılmıyor.
önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Çok
kısa olmak üzere, evet. •
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürkan.
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Efen
dim, Yüce Meclisi fazla meşgul etmemek için çok
kısa olarak önergemi açıklayacağım.
Türkiye'deki konut sorununun, zannediyorum bu
güne kadar üç noktasında, toplumun her kesitinde,
her sosyal grupta, her uzmanlık dalında ittifak sağ
lanmıştı.
Bunlar şu idi : Türkiye'de bugüne kadar uygu
lanan ferdî konut yapımı, Türkiye'yi konut yapımı
alanında bir çıkmaza götürmektedir. O halde, mut
laka toplu konut yapımı teşvik edilmelidir. Bu, top
lum olarak ittifak ettiğimiz olgulardan, biriydi.
İkincisi ise; Türkiye'de gereksiz yere lüks konut
yapımı teşvik edilmiş, ya da diğer bir deyişle, sos
yal konutla lüks konut arasında bugüne kadarki ya
sal düzenlemelerde yeterince ayırım yapılmamış; iki
si eşit muamele görmüş, dolayısıyla bilmeden ve farkedilmeden ya da istenilmeden lüks konut yapımı
teşvik edilmişti.
Toplumun her kesitinin ortak olduğu noktalar
dan biri de, mutlaka ve mutlaka sosyal konutun,
ki bunun tanımı 2487 sayılı Yasada yapılmıştır, 100
metrekare ve basit inşa elemanlarının kullanılmasıyla
sosyal konut yapılmasının mutlaka teşvik edilmesi, ay
rıcalıklar tanınmasıydı.
Üçüncü ittifak ettiğimiz nokta ise; tıpkı sağlık
hizmetleri gibi, konut yapımını da mümkün olduğu
ölçüde icarî olmaktan çıkartmak, insanın çok doğal
hakkı olan barınma ihtiyacının ticarî kurallara göre
mümkün olduğu ölçüde sağlanmamasına yol açmak
tı, bunu sağlamaktı. Toplumun her kesidinin bugü
ne kadar ittifak ettiği bu 3 noktanın izini bu yasa
da görmemiz mümkün değildir. Adı «Toplu Konut»
olmasına rağmen, aynı ölçüde bu haliyle ferdî ko
nut yapımını da teşvik eder gözükmektedir, sosyal
konuttan tek bir kelimeyle bahsetmemektedir. Ko
nut yapımının, insanın barınma hakkının, mümkün
olduğu ölçüde ticarî bir meta olmaktan çıkarılması
yolunda da hiçbir ize raslanmamaktadır. Bu, gayet
açık bu belgede mevcuttur.
Verdiğim 1 paragraftık önergeyle, mümkün ol
duğu ölçüde, yine Bakanlar Kurulunun takdir hak
kı saklı kalmak kayıt ve koşuluyla, ayrıntısını onun
düzenlemesi kayıt ve koşuluyla, toplumun ittifak et
tiği bu 3 noktayı dikkate alacak bir düzenleme ge
tirdim ve toplanan fonun yüzde 80'inin toplu sosyal
konutlara ayrılmasına, (yüzde 2Ö'si yine ferdî konuta,
yine lüks konuta ayrılabilir) bunun da yarısının kâr
amacı gütmeyen konut kooperatiflerine ve bunların
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birliklerine tahsil edilmesi yolunda Yüce Meclisin j ce vatandaşlarımızın imkânlarına sunulması, darbo
ğazların aşılmasında en önemli etkenlerden biri oladikkatini ve tasviplerini almak istedim.
\ çaktır.
Saygılar sunarım.
Yeni yeni yerleşme alanlarına dağıtmaktansa, bil
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
hassa eski şehirlerde, şehrin içinde kalmış, arsası ve
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir.
parseli imara müsait olmayan, imardaki 42 nci mad
Maddeyi, kabul edilen 2 önerge doğrultusunda ve
denin çok aktif bir şekilde kullanılarak, ufak ufak
biraz evvel okuttuğumuz şekliyle oylarınıza sunuyo
evlerin yerine, çok katkı binaların kurularak bu böl
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde
gelerde ,orada oturan nüfusun en az on misli daha
• kabul edilmiştir.
fazla nüfusun iskân edilmesi; bilhassa eski şehirler için
4 üncü maddeyi okutuyorum :
dikkate alınması gereken konulardan da biridir.
tskân Sahalarının Tespiti, Kamulaştırma ve Ka
I
Ayrıca, ülkemizin önemli sorunlarından ve arsa
dastro
ların
önemli sorunlarından bir tanesi de, kadastro me
MADDE 4. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklı
selesidir. Toplu konutun ve ferdî konutun çok tıkan
ğı Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde top
mış olduğu bu noktayı aşması bakımından, ben bu
lu konut iskân sahaları Valiliklerce belirlenir. Bu sa
4 üncü madde konusunda oylarınızın müspet olma
halar gerektiğinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü eliy
sını rica eder, hepinize saygılar ve sevgilerimi suna
le kamulaştırılabilir. Toplu Konut iskân sahalarının
rım.
kadastro çalışmalarının yapılması ve imar planının
hazırlanması ile ilgili esasları Toplu Konut ve Ka
Sağolun.
mu Ortaklığı Kurulu tespit eder.
BAŞKAN — Sayın Orhan Ergüder...
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) —. HakBAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen
kımdan vazgeçiyorum.
lerin listesini okuyorum : Şahısları adına Sayın Barlas Doğu, Sayın Fahrettin Kurt, Sayın Orhan ErBAŞKAN — Sayın Orhan Ergüder'in konuşmak
güder, Sayın Hakkı Artukarslan.
istemeyişi nedeniyle, sıradaki Sayın Hakkı Artukars
Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı?
lan; buyurun efendim.
Yok.
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
Sayın Barlas Doğu; buyurun efendim.
kan, Yüce Meclisin muhterem milletvekilleri; Toplu
Konut Kanun Tasarısını görüşüyoruz, kürsüye çıkan
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın
bazı arkadaşlarımızın tavrı bizleri üzmektedir.
Başkan, çok teşekkür ederim, imtina ediyorum; vaz
I
Biz, meseleye şöyle yaklaşmak istiyoruz; istiyo
geçtim efendim.
ruz
ki; Millet Meclisinde birlik ve beraberliğimiz,
BAŞKAN — Sayın Barlas Doğu, konuşmak iste
karşılıklı
münasebetlerimiz, konuşan arkadaşlarımızın
mediği nedeniyle, sıradaki Sayın Fahrettin Kurt'a söz
tavırlarının
esas üzerinde kalması ve birbirimize otur
veriyorum; buyurun efendim.
duğumuz yerden veyahut kürsüden hiç sertleşmeden
FAHRETTİN KURT (Trabzon) - Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; gecenin bu saatinde vak I konuşalım ve anlaşabilelim.
Bir arkadaşımız, «Bu kanun, bazı şirketleri kur
tinizi fazla almamak için, çok kısa konuşmaya gay
tarmak için getirilmiştir» dedi, peşinden kapalı tence
ret edeceğim.
reden bahsetti. Anlayamıyorum; isim verilmiyor, İs
Çarpık yapılaşma ve bozuk şehirleşmenin,* kaçak
tanbul'da bip sürü muhayyel firmalar, şirketlerden
inşaatların en önemli sebeplerinden bir tanesi; top
bahsediliyor. Nedir, nereden çıkıyor? Hep mücerret
lumumuzun binaya ve konuta olan İhtiyacının çok ge
iddialar. Âlemi nasıl bilirsin? Kendim gibi. Daha ta
risinden Devlet imkânlarının gitmesi, imar planlarının
sarı görüşülmekte; daha ne harcanan, ne verilen, ne
yıllarca bakanlıklarda beklemesi ve konut için çok
kayrılan yok. Bu itimatsızlık, bu kırılmaz inat nedir?
önemli olan arsaların altyapısının yapılamayışından
Aslında, kürsüden itham ayıptır. Zanla, şüpheyle
dolayı, vatandaşlarımız bu ihtiyaçlarını giderebilmek
konuşulmamalıdır. İtham kolay,* hizmet zordur. Bu
için kaçak inşaat yoluna gitmişler ve son derece sağ
lıksız şehirleşme bu ana ııki nedenden doğmuştur.
I kürsüye gelen, tasarıya karşı teklif getirsin, çare söy
lesin. Suyun başındaki kurt misali, suyu bulandırBina yapımından çok önemli bir hammadde olan
arsa; şehrin mücavir alanlarında altyapısıyla beraber J mak çok eski bir oyun. Vatandaş, laf yerine hizmet
imar planlarının bir an önce yapılabilmesi ve üzer
istiyor. Bahsi geçen kanunu liyi okuyunuz. Kimisi
lerinde sağlıklı konutlar yapılacak şekilde bir an ön- | «Bu kanunun harcamalarında belirli bir hal yok» di<
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yor. Halbuki kanun, açık ve seçik, Hükümetin bir tü
zükle meseleyi halledeceğini ve mesuliyeti yüklenece
ğini getiriyor.
«Bu kredi, yalnız şirketlere, kooperatiflere verili
yor» deniyor; şahıslara da olabilir. Eğer şirketler, koopratifler mevzubahis olsa, ben BingöTlüyüm; Doğu
Anadolu'nun birçok ilinde ne şirket var, ne koope
ratif var. Bu, yalnız İstanbul'a, Ankara'ya, îzmirle is
tihdaf etmiyor, Türkiyenin 67 iline hizmet verecek.
Bahusus, gerice yöreler bu esprinin içindedir. Biz
burada ferdî krediyi de görüyoruz. Burada yalnız
beş, on tane şirketi saymak, olmayan şeyleri söyle
mektir.
Allah rızası, vatan aşkı olanlardan rica ediyorum;
her milletvekili milletin temsilcisi olarak buradadır.
Doğruluk, namusluluk, vatanseverlik kimsenin inhi
sarında değildir. Buradaki bulunan her Meclis üye
si şerefli ve yücedir. Bu nasıl bir anlayış? Hükümet artniyetli, grup artniyetli, kanunlar kasıtlı, hizmetler
maksatlı zannıyla konuşuluyor. Kızma nedir bilme
yen Sayın Maliye ve Gümrük Vekilimizi bile bir ar
kadaşımız burada hiddete getirdi.
Millet, Anavatanı iktidar etti. Millete verilen sö
ze taahhüde uyarak, verilen sözü taahhüt alarak hiz
met edeceğie. Bu, burada Meclisin ekseriyetiyle ola
cak. Sizin itirazınız mükemmel yapılıyor; bir mevzu
da 10 sefer konuşuyorsunuz. Bu hakkınız, elbette ko
nuşacaksınız. Bu tasarı kanunlaştıktan sonra Riyase
ti Cumhura gidecek, oradan geçtikten sonra Anayasa
Mahkemesi var. Allah razı olsun götürürsünüz, bili
rim. Anayasa Mahkemesinden çıktıktan sonra, mil
letin iradesi tebeyyün etmiş olacak. Şimdi biz, bu
kanunu çıkarttık diye, kimisi bize ip gösteriyor, ki
misi bizi tehdit ediyor, kimisi bize tehlikeler gösteri
yor... Şimdi, milletin iradesi ya vardır ya yoktur. O,
korkuyla, tedhişle, ihtimalle tehdit edilemez. Kanun
lar, prosedür ortadadır. Böyle hareket etmek gereği
ne inanıyoruz. Aksi takdirde ikide bir burada milleti
tahrik edecek, birbirimize gireceğiz..
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, bir dakikanız
kalmıştır efendim.
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan.
Buraya hepiniz gibi hizmet için geldim. Allah şahidimdir, özal Hükümeti, sizin bahsettiğiniz 10 -15
ithamın dışında birinin yarısını yaparsa, ilk yakasına
yapışacak ben olacağım. Anavatan Partililer hiç kim
senin tehdidi, taahhüdü altında değildir.
Dolayısıyla benim istirhamım, birbirimizi sevelim,
sayalım; karşılıklı saygılı olalım.
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Hürmetlerimi, saygılarımı sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. Madde hakkında verilen değişiklik
önergesi var, okutup işleme alıyoruz :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 15 Sıra Sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin 1 inci cümlesinin aşağıda yazıldığı gibi
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Kemal Gökçora
Yılmaz Demir
Bursa
Bilecik
İhsan Gürbüz
Münir Sevinç
Hatay
Eskişehir
M. Hayri Osmanlıoğlu
Ömer Kuşhan
Gaziantep
Kars
Salim Erel
Mehmet Sait Erol
Konya
Hakkâri
Salih Güngörmez
Kocaeli
Madde 4. — Topİu Konut ve Kamu Ortaklığı
Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde toplu
konut iskân sahaları, Tarım Orman ve Köy İşleri
Bakanlığının yetkili kılacağı, kurum ve kuruluşların
muvafakati alındıktan sonra, valiliklerce belirlenir.
* BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE .KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI SUDİ N. TÜREL (Antalya)
— Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — önerge sahibi açıklamada bulunmak
ister mi?
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz.
Sayın Gökçora, müddet 5 dakikadır efendim.
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri, muhterem huzurla
rınızda geceyarısına yakın, çok geç bir zamanda söz
aldığım için üzgünüm.
Takdir buyuracağınız gibi, imar planlarının veya
fiziksel planlamanın temel unsurlarından biri me
kândır. Mekân, genellikle ülkemizde kentleşmede
kötü kullanılan, pervasızca kullanılan bir araç haline
gelmiştir. Takdir buyuracağınız gibi, arazi planlama
sı, fiziksel planlamanın temelini oluşturmaktadır;
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ama ülkemizde çarpık kentleşme, sade kendi özel
likleri değil; fakat bunun çok üstünde arazi varlığı
mızı, en değerli doğal varlığımızı kemirici, tahrip edi
ci, imha edici bir yönde gelişmiştir. Ben, muhterem
huzurunuzda küçük bir - iki örnekle durumu açıkla
maya çalışacağım.
Şu, Meclisin koridorunda asılı olan kabartma ha
ritayı gözden geçirdiğimiz zaman, Türkiye'nin çok
değerli, verimli, yüksek tarım potansiyeline sahip
olan arazisinin, ağır makineler altında altüst edildi
ğini, beton ormanları altında kaybolduğunu, yok ol
duğunu, heba olduğunu üzülerek gözlemliyoruz.
Yine çok yakından bir örnek arz. edeyim. Mürtet
Ovası gözlerimizin önünde; günbegün beton orman
ları altında kaybolmakta.
Yüksek malumları olduğu gibi, dünyamızda 1 cm
toprağın oluşması için yüzlerce yıl geçmesi gerek;
ama bizim bu pervasızca, kaygısızca, hatta, beni ma
zur görün, yağma eder derecede topraklarımıza yap
tığımız bu haksız tasarruf, ülkemizi gerçekten gele
cekteki kuşaklar için de düşündürücü boyutlara eriştirmiştir.
Şükranla işaret etmek isterim ki, Türkiye'de son
25 yılda ileri ülkeler derecesinde toprak haritaları
hazırlanmıştır. Çok mükemmel denebilecek bir alt
yapı vardır. l/8Cfl 0(00 istikşaf haritalarından başla
yan bu hizmet, bugün 1/25 gibi çok yüksek mikyasta,
hatta detay haritaları sayılabilecek derecede gelişti
rilmiştir. Bu topografik haritalar elde mevcutken, bu
kanunun uygulamasında bizim imar planlarımızın,
arazi kullanma kabiliyetlerine göre hazırlanması, ge
liştirilmesi olanakları vardır.
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Takdir buyuracağınız gibi, bu doğal kaynağımız, I
ileriye dönük projeksiyonlarda, planlamada ülkemiz I
için çok önemli boyutlarda bir ehemmiyet kazan I
maktadır.
I
Yine ben, zamanınızı almazsam, çok küçük bir
misalle düşüncemi özetlemeye çalışayım.
I
Türkiye'de tarım, günbegün pervasızca, ölçüsüz
ce ve kaygı verici derecede problem alanlarına ile
tilmektedir sayın milletvekilleri. Bugün Avrupa ile
Türkiye'nin topografisini kıyasladığınız zaman, bizim
çok mümbit olan, verimli olan ovalarımızın çok az
sayıda olduğunu görebiliriz. Biz, Kocaeli Yarımadası,
Bursa Ovası, Çukurova ve diğer birçok değerli birin
ci, ikinci, üçüncü sınıf topraklarımızı beton ormanları
ile kaplamak suretiyle, tarımı gittikçe problem alanı
na itiyoruz. Yani, Anadolunun 15 kadar ili, yağmuru
az, iklim ve su gibi abiyotik faktörlerle çok sınırlı
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imkânlara sahip iken, biz yılda iki veya üç ürün alma
bahtiyarlığında bulunduğumuz Çukurova gibi, Kocaeli Yarımadası gibi ve Mürtet Ovası gibi birçok ovalarımızı elden çıkarmakta, yitirmekteyiz.
Sayın milletvekilleri, takdir buyuracağınız gibi,
bu değerler geriye dönülmez nitelikte bir hatadır.
Benim temennim, bu geriye dönülemez nitelikteki
hatalardan kaçınılması, bu kanun tasarısı yürürlüğe
girerken Sayın Hükümetimizin bundan böyle bu hatalara yer vermemesi, dondurması ve imar planlarında peyzajı bozmayacak, verimli topraklarımızı el
den çıkarmayacak ölçülerde disiplinlerarası, mükemmel, fiziksel imar planları hazırlamalarıdır. îşte benim gerekçem, bu maddeye Tarım Orman ve Köy
İşleri Bakanlığının ilgili kurum ve kuruluşlarının da
konması suretiyle, bunu disiplinlerarası bir platform
da planlamak, geliştirmek ve çarpık, doğal kaynaklarını tahrip edici, yağmacılığa meydan veren doğa
kaynak tahribatını önlemek ve bundan böyle imar
planlarını kriterlerine göre planlama unsurlarına uy
gun olarak ve özellikle ülkemizde bundan böyle ge
riye dönülemez olan bu doğal kaynak tahribatının
önleyici nitelikte yapılmasının sağlanmasıdır.
BAŞKAN — Sayın Gökçora, bir dakikanız kaldı
efendim.
*
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) —
Bağlıyorum efendim.
Onun için ben, yine kendimi şanssız buluyorum,
sizin yorgun zamanınızda söz aldım ve bu çok geniş
konuyu, çok küçük bir paket içerisine sığdırmaya çalıştım. Yalnız, benim gönülden istirhamım ve temeli'
nim; Sayın Hükümetimizin, ülkenin sade bugünü değil, fakat geleceğine uzanan, gelecek kuşaklarımızın
sosyo - ekonomik varlığı ile eşdeğerde bulunan bu doğal kaynak istismarını doğru planlama ile ve değerli
müdahaleleriyle yörüngede tutmaları, korumaları,
gözetlemeleri ve hatta sadece bunun ile sınırlı kal
mayarak, ileride bunları geliştirici ve rasyonel kullanıcı imkânların da temelini hazırlamalarıdır.
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi suna
rım, saygılar arz ederim.
DEVLET BAKANI SUDİ N. TÜREL (Antalya)
— Sayın Başkan, mutat değil ama, bir kelime ile
söylemek istiyorum. Tarım arazilerimiz 1617 sayılı
Kanun ile korunmakta, organlarımız da Orman Ka
nunu ile korunmaktadır. Endişeyi mucip bir hal yoktur efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, tasarıya yeni bir 5 inci mad
de eklenmesine dair bir önerge verilmiştir, okutuyo
rum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 15 S. Sayılı Toplu Konut Ka
nunu Tasarısına aşağıdaki maddenin 5 inci madde
olarak eklenmesini ve madde numaralarının ona göre
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla,
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun
Toplu Konut Fonu ile İlgili Görevleri :
MADDE 5. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
Kurulu bu kanunla ilgili olarak aşağıdaki görevleri
yapar.
a) Fonun kullanılış esaslarıyla ilgili olarak Ba
kanlar Kurulunun tanzim edeceği tüzükte yer alma
sını istediği önerileri tespit etmek,
b) Kamu Konut Fonunun kullanılması ve kal
kınma planı ile yıllık programlara göre, konut sek
törü çerçevesinde, toplu konut faaliyetlerinin yönlendirilmesiyle ilgili genel ilke kararlarını almak ve top
lu konut inşaatlarının yer alacağı yöreleri ve önce
likleri belirlemek,
c) Tüzük esaslarına göre Toplu Konut Fonunun
yıllık uygulama programını karara bağlama, tahsis
alanlarını ve oranlarını tespit etmek,
d) Bu Kanunla belirlenen ölçeklerin dışındaki
uygulamalar ve konut kredisi olarak kullanılan diğer
kaynaklar ile ilgili olarak İmar ve İskân Bakanlığın
ca yapılacak önerileri karara bağlar,
e) Toplu Konut Fonunun uygulanmasıyla ilgili
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak yönet
melikleri onaylamak,
f) Toplu Konut Fonunun kullanımı ve uygulama
programlarının gerçekleşme durumlarını kontrol et
mek,
g) Toplu Konut Fonuna kaynak sağlamak için
tahvil çıkarılmasını kararlaştırmak,
h) Bu Kanunla gerekli kıldığı diğer görevleri ye
rine getirmek.
Ülkü Söylemezoğlu
Ali Mazhar Haznedar
Kahramanmaraş
Ordu
Feyzullah Yıldırır
Mustafa Çorapçıoğlu
Gaziantep
Balıkesir
Haydar Koyuncu
İsmail Şengün
Konya
Denizli
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BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANİ A. MESUT YILMAZ (Rize)
— Katılmıyoruz.
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon
katılmıyor.
Önerge sahibi, söz istiyor musunuz?
Buyurun Sayın Söylemezoğlu.
' ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mademki bir
kanun tasarısı üzerinde görüşmeye devam ediyoruz,
sabah ile gecenin bir farkı yok, kanun önemini koru
yor ve verdiğimiz önergeleri açıklamak görevimiz
devam ediyor.
Sayın Arıkan'a, lütufkâr ifadelerinden dolayı te
şekkür ederim, benim moralimi artırdılar. Verdiğim
her önergenin reddedilmesinin bende yarattığı bez
ginliği ve bedbinliği kaldırdıkları için teşekkür ede
rim.
Ben burada aslında, kanuna bir katkıda bulunmak
ve Komisyona bir konuyu hatırlatmak için bu öner
geyi vermiştim. Arz etmek istediğim husus şu : Ta
sarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlan
dırılması Hakkında Kanun, Toplu Kortut ve Kamu
Ortaklığı Kurulunun görevlerini sadece o kanunla
ilgili olarak ifade etmiştir. Aynen şöyle der : «Toplu
Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun, bu kanunun
kapsamına giren konularla ilgili görevleri aşağıda be
lirtilmiştir. «Yani, sadece Tasarrufların Teşviki ve
Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki
Kanundaki görevleri sayılmıştır, Toplu Konut Ka
nunuyla ilgili görevleri belirlenmemiştir. Tasandan,
bu Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu da çıka
rıldığı için, bu kurulun toplu konutla ilgili görevi, sa
dece fonun ne şekilde kullanılacağını yönetmeliğe
bağlamak iken, bu da tüzüğe çevrilmiştir, sadece bir
öneri yapan yeT haline getirilmiştir. Oysa ki, bu ku
rulunun, Toplu Konut Fonunun idaresinde bir fonk
siyonunun, olması gerekir; elimizdeki mevcut tasanda
bu husus yer almamıştır.
Benim önerimi uzun bulabilirsiniz. Bir başka bi
çimde düzenlemekte yarar vardır. Kurulun Toplu Ko
nutla ilgili yetki ve görevleri ortada kalmıştır, açık
ta kalmıştır.
Bunu özellikle belirtir, saygılar sunarım. (Alkış
lar)
*
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BA§KAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum :
Projelerin Teşviki
MADDE 5. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde teşvik
edilen projeler, teşvikle ilgili mevzuat hükümlerine
tabidir.,
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen
var mı? Yok.
Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi bu
lunmuyor.
Bu nedenle, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum :
Uygulanmayacak kanunlar
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerine göre yapı
lacak işlemlerde, 70 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 38 ve 50 inci maddeleri, 10150 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu
ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygu
lanmaz.
•
BAŞKAN —".Madde hakkında söz almak isteyen
var mı? Yok.
Madde hakkında verilmiş değişiklik
var, geliş sıralarına göre okutuyorum :

önergeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 15 Sıra Sayılı Toplu Konut
Kanununun 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
Kâzım İpek
Amasya
Veysel Varol
Erzincan

Ömer Kuşhan
Kars
Halis Soylu
Kars
Veçihi Ataklı
Urfa

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerine göre ya
pılacak işlemlerde ve yaptırımlarda 70 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 38 ve 50 nci madeleri, 1050
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayış
tay Kanunu hükümleri uygulanır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Halen görüşülmekte olan 15 Sıra Sayılı Yasa Ta
sarısının 6 ncı maddesinin aşağıdaki biçimde düzen
lenmesini saygılarımızla arz ederiz.
Aydın Güven Gürkan
Tülay öney
Antalya
İstanbul
Halit Barış Can
Şeref Bozkurt
Sinop
Çanakkale
Mahmut Akkılıç
İzmir
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerine göre ya
pılacak işlemlerde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye
Kanunu uygulanmaz.
BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sıralarına göre
okutup işleme alıyorum.
(Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALA ATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN —- Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize)
Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye
katılmıyor.
önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi?
Buyurunuz.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; biz, özel
likle bu önergenin üzerinde bir hayli tartıştıktan son
ra bu önergeyi verdik, önergeyi verdikten sonra ben,
şu anda huzurunuzda bulunurken veya söz alırken de
biliyordum, bunu da kabul etmeyeceksiiniz. Bu da bu
radan «Ret» diye çıkacak; ama biz teşv'Â görevini yap
makla mükellef milletvekillileri olarak, elbettekd ge
rekli ikazları yapmakla mükellefiz. Biz ikazları yapa
rız, siz reddedersiniz ve böylece devam eder gider; ne
zamana 'kadar gider; bunu gelecek tayin edecek.
Değerli milletvekilleri, 1050 sayılı Muhasebe-i
Umumiye Kanununun dışına çıkarıyorsunuz; birçok
sakıncalar getirir bu. Böylesine bir fon ihdas ediyor
sunuz ve çok özel 'bir düzenlemeyle (ki, bundan sonra
ki maddelerde dilimin döndüğünce, bilgimin bana mü
saade ettiği ölçüler ve boyutlarda sizlere onu da arz
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etmeye çalışacağım) özel kurduğunuz bir yönetim bi
çimi ile de bunu yönetiyorsunuz ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun dışına çıkıyorsunuz.
Ayrıca, 832 sayılı Sayıştay Kanununa da tabi tut
muyorsunuz bunu ve ayrıca, 70 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnamenin 38 ve 50 nci maddelerinin
dışına da çıkarıyorsunuz ve 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununu da bunda uygulamıyorsunuz.
Ço'k değerli •milletvekilleri, aynı konulara benzer
konular daha evvel de tartışıldı ve Sayın Hükümet,
sayın iktidar kanadı milletvekilleri bu konularda ba
zı açıklamalar yaptılar; ama tatmin edici değil. Ka
bul edildi, o şekilde geçti omlar; bu da geçecek, bi
liyoruz, ama lütfediniz, biraz düşününüz; dünyada
hiçbir şey sonsuz değil. Kanunlar, milletlerin yapı
sı ile uzun ömürlüdür. Sizlin varlığınızla kaim de
ğil bu kanun; yani siz iktidar olduğunuz sürece bu
uygulanacak, siz ayrıldıktan sonra bu uygulanma
yacak!... 'Böyle bir kural yok. Kanunlar çıkarılır ve
bu, yeniden değiştirilinceye kadar yürür, uygulanır.
Siz diyorsunuz ki, «Bizim kendimize güvenimiz
var. »Biz, alabildiğine dürüst, alabildiğine bu memle
keti çok süratli kalkındırmak için gereken her şeyi
yapacağız. Gerekirse bütçenin dışında fon kuracağız.»
Kurarsınız, kurdunuz da, kuruyorsunuz da, -belki ku
racaksınız da. «Bunları İstediğimiz "şekilde yönetece
ğiz ve bunları istediğimiz kimselere yönettireceğiz.»
Saygı duyuyoruz; neden saygı duyuyoruz?. Çünkü,
birçok gerçekleri parmak gölgesinin arkasında gör
mek mümkün değil bizim için, anlatmak da mümkün
değil, olmadı, olamıyor; ama arz ettiğim gibi, teşriî
görevimizi de yapmak mecburiyetindeyiz. Onun için,
gecenin bu geç saatinde şu anda huzurunuzdayım; ama
sabaha karşı da olsa, ama iki gün sonra da olsa biz
bunu yapacağız, yapmakla mükellefiz. Onun 'için lüt
fediniz, sabırla dinleyiniz, çünkü söylemek durumun
dayız.
Sayın Milletvekilleri, kabul ediniz iki, Anavatan ik
tidarı sonsuz olmayacağına göre, ayrıldıktan sonra da
bu kanun uygulanacak ve yine kabul ediniz ki; Tanrı
nasip etmesin memleketim/ize böyle bir şeyi ama, si
zin kadar bu meseleye hüsnüniyetli yaklaşmayacak
olan 'bir hükümet iktidara gelmiş olsun ve işte o za
man bunun vebalini sizler çekeceksiniz sayın milletve
killeri. Bugün İşiniz acele; biz de sizin kadar bu mem
leketi seviyoruz, biz de inanınız bu memleketi sizin
kadar çok kısa zamanda kalkınmasını istiyoruz.
özellikle, söylediğim şeylerin hiçbir tanesi, tek bir
kelimesi dahi esasın dışında değildir sayın milletvekil
leri; lütfediniz dinleyiniz. Parlamenter, Türkiye Cum
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huriyetinin parlamenteridir ve Türk Milletini temsil
eder; ama bir de kendisini seçip buraya gönderen ve
temsil ettiren insanların sorumluluğunu birinci planda
taşımak mecburiyetindedir. O bakımdan bunu özel
likle vurgulamak istiyorum.
Özellikle, çok kalkınması gereken bir yörenin mil
letvekiliyim ve inanınız sizin aktarmayı söylediğiniz;
fakat benim inanmadığım; inşallah sizin yaptığınız be
ni utandırır bugünkü kelamlarımdan, bugün söyledi
ğim şeylerden; ama sonuna kadar da söylemeye de
vam edeceğimi, lütfediniz, kabul ediniz, biliniz.
Kuracağınız bu fonu neden 1050 sayılı Muhase
be-! Umumiye Kanunun dışına çıkartıyorsunuz?. Tar
tışılması çok rahatlıkla mümkün. Neden 832 sayılı Sa
yıştay Kanununun dışına çıkartıyor, Sayıştay deneti
minden uzaklaştırıyorsunuz?.
BAŞKAN — iSayın Kuşhan bir dakikanız kalmış
tır efendim.
t ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan, bitirmek üzereyim.
Özellikle leonuyu, zaman zaman Anavatan Parti
si milletvekili arkadaşlarımla tartıştık. Sayıştaydan
meseleyi çıkarmak zor; bazı noktalarda bürokratik
engeller var yapısında denildi. Sayın milletvekilleri,
eğer orada bir bürokratik engel var ise, şu anda yetki
niz var; parmak sayınız yetiyor, o kanunu da değişti
riniz ve orayı da işler hale getirintiz. Neden onu ora
dan kaldırıyor da, Başbakanlığa bağlı bir başkanlık
kuruyorsunuz ve yine Başbakanlığa bağlı bir kurula
denetletiyorsunuz?. O kurul üyelerini kötü düşünceden
tenzih ederim, onlara en az kendim kadar, sizler ka
dar güveniyorum; ama mümkün değildir, eşyanın ta
biatına aykırı bir şey. Emreden kimsenin emrindeki,
kendisini tam manasıyla denetleyemez sayın milletve
killeri. Bu gerçeği gözden uzak tutmamak lazım. İşte bu
nun için ısrar ediyoruz; yoksa, «Sizin kötü niyetiniz
var, başka şeyleri başka yerden kaçırmak istiyorsu
nuz» demiyoruz, bunu demek istemiyoruz.
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, sözlerinizi lütfen ta
mamlayınız efendim. '
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ederim
Sayın Başkan.
Ama «Mutlaka ve mutlaka bunu bu şekilde tea
mül haline getirmeyin» demek istiyoruz ve ısrarla onun
üzerinde duruyoruz.
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, sözlerinizi tamamlayı
nız efendim. Saat 24.00'e yaklaşıyor, verilmiş olan bir
önerge var, onu görüşmemiz lazım. Lütfen sözlerini
zi tamamlayınız.
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ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Saatime baktım,
biliyorum Sayın Başkanım, hemen tamamilıyorum.
2886 sayılı Devlet îhale Kanunun da dışına çı
karmanız fci inanınız namı hesabınıza çok üzülüyo
rum, başınızda çok şaibe bulutları dolaşması ihtima

1

1984

O: 2

li var ve bu sizi üzeceği kadar, parlamenter olarak
bizi de üzer. Onun için ikaz etmek istiyorum.
Saygılar sunanım. (HP sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
önergeyi oylarınıza sunuyorum .: Kabul edenler...
Etmeyenler... önerge reddedilmiştir.

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU RULA SUNUŞLARI (Devam)
B). DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam)
2. — Görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresi
nin uzatılmasına dair Danışma Kurulu önerisi.
BAŞKAN — Sayın milletvekiller'i, süremiz dol
mak üzeredir. Sürenin uzatılması hakkında verilmiş
olan bir önerge var, bu önergeyi okutup oylarınıza
sunacağım.
önergeyi okutuyorum :
Danışma Kurulu önerisi No. : 12

Görüşmelerin 'bitimine kadar çalışma süresinin
uzatılması önerilmıişüir.
Ercüment Konukman
Necmettin Karaduman
Türkiye Büyük
Anavatan Partisi
Millet Meclisi Başkanı
Grubu Başkanvekili
Feridun Şakir öğünç
Arif Atalay
Milliyetçi Demokrasi
Halkçı 'Parti
Partisi Grubu Başkanvekili
Gru'bu Başkanvekili
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1. — Toplu Konut Kanunu Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm: Plan ve Bütçe Ko
misyonu raporları. (1/452) (S. Sayısı : 15) (Devam)
BAŞKAN — Madde üzerindeki diğer önergeyi
okutup, işleme alıyorum :
(Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Okunan önergeye Komiisyort katı
lıyor mu?.
IİLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize)
— Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önerge sahibi açıklamada bulunmak
ister mi?.
Buyurun Sayın Gürkan.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Çok
kısa olarak önergemin gerekçesini söylemek istiyorum.
10 uncu madde ile 105Ö sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun, bu yasanın' işlemleriyle ilgili olarak
uygulanmamasıı isteniyor. Verdiğimiz önergede biz ds
buna katılıyoruz; Muhasebei Umumiye Kanunu
ayakbağlayıcı bir yasa olarak görülebilir, itirazımız
yok.

832 sayılı Sayıştay Kanununun, yasada uygulanma
ması öneriliyor. 832 sayılı Sayıştay Kanunu, bu fon
katma ve genel bütçeye intikal etmediği, Merkez
Bankasında toplandığı için, zaten uygulanmaz, uygu
lanması düşünülmez. Onun için gerek görmüyoruz.
«2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uy
gulanmaz» hükmü ise, fevkalade sakıncalı ve anlaya
madığımız bir hüküm. Bu yasa, henüz daha birkaç
ay önce bu Yüce Meclis tarafından çıkartıldı ve daha
dün Plan ve Bütçe Komisyonunda bu yasayı daha
mükemmel hale getirmek için değişiklikler yaptık. O
halde kendi yaptığımız yasayı kendimiz, düzelttiği
miz ve mükemmel hale getirdiğimiz günün ertesi günü
uygulamama kararı veriyoruz. Devletin sürekliliği, bü
tünlüğü ve tutarlılığıyla uzaktan yakından ilgisi ol
mayan bir hukuk yanlışlığıdır. Buna izin vermememiz
gerekli.
Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri bu
radalar; dün mesai sarf ederek Plan ve Bütçe Ko
misyonu Devlet 'İhale Yasasını mükemmel hale getir
meye çalıştı ve bugün bu yasanın uygulanmaması ko
nusunda biraz sonra parmaklarımızı kaldıracağız.
Sayın milletvekilleri, bundan daha önemlisi, 70
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 ve 50 nci
maddelerinin uygulanmasına ait hükümdür. Hiçbir
parti farkı 'gözetmeden istirham ediyorum; 70 sayılı
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| fıkrasında var- Hükümetimiz lütfedip hangi fıkranın
Toplu Konut Yasasının uygulanmasına engel oldu
ğunu dahi araştırmak ihtiyacını duymuyor, maddeyi
tümüyle kaldırıyor; maddenin öyle fıkraları var ki,
I bu yasayla uzaktan yakından ilgisi yok; «olsun, ama
kalksın» deniliyor ve kaldırılıyor.
I
Daha önemlisi 50 nci madde. 50 nci madde, d'aha
I önce MDP'li değerli üye arkadaşımız açıkladılar,
I bankaların gayrimenkul alım satımlarında kredi açmamasıyla ilgili bir maddedir özünde; ama sosyal konut
ve toplu konut yapımlarında istisnasını zaten getir
miştir. 50 nci madde, bugün kaldırılan, uygulanması
I istenmeyen 50 nci madde, toplu konut ve sosyal konut
yapımında bankaların kredi açmasına zaten izin
vermektedir, niçin kaldırılmaktadır, anlamamaktayım.
Kaldırılıyorsa, o halde bu yasa ile aslında teşvik edil
mesi gereken toplu konut ve sosyal konut değil, başka
konut türleridir de; ama her halükârda üstünde Önemle
I durduğum ve üzülerek vurgulamak istediğim şudur:
38 ve 50 nci maddelerin niçin kaldırıldığı konusunda
kanunda
tek bir gerekçenin, tek bir satırın olmamasıdır.
38 inci ve 50 nci maddeler niçin uygulanmamakta- I
BAŞKAN — Sayın Gürkan, bir dakikanız kal
dır? Sayın Hükümet, niçin bu konuda madde gerek- I
çelerinde ufacık, iki satır da olsa bilgi vermiyorsunuz? I mıştır.
Ben size söyleyeyim; 70 sayılı Kanun Kuvvetinde I
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bitti
Kararnamenin 38 inci ve 50 nci maddeleri sununla
Sayın Başkanım.
Bu vesile ile verdiğim önergeye vereceğiniz oylar,
ilgilidir:
I
38 inci madde 12 Eylül Hükümetinin son zaman- I Hükümetin bize karşı gösterdiği kayıtsızlığı reddedici
larında çıkartılan
ve holding bankalarının kendi I ve bu Yüce Meclisin Hükümet karşısındaki bağımsız
anaşirketlerini besleme konusundaki suiistimallerini j lığını ve üstünlüğünü koruyucu oylar olacaktır.
Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından alkış
önlemeye yönelik bir maddedir ve bir özel ya da I
tüzelkişiye açılabilecek kredi miktarını belirlemektedir I lar) .
ve tüm amacı, yakın tarihlere kadar hep 'birlikte şikâ- I
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
yet ettiğimiz holding bankalarının tüm kredi hak I bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiş
edenleri değil, yalnızca sahiplerine kredi açma olgusu- I tir.
nu elden geldiğince liberal ekonominin kurallarına I
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
sadık. kalarak önlemeye çalışan bir maddedir. Şimdi I Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
bu maddeyi kaldurmak suretiyle toplu konut yapımına, I
Yeni bir 7 nci madde eklenmesine dair önerge var,
en azından holdinglerin toplu konut yapımına büyük I okutuyorum:
ölçüde el atmasını ve kendilerine ait bankaların kredi- I
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
lerinin hemen hemen tümünü bu esneklikten yarar- I
Yüce Meclisin gündeminde 15 Sıra Sayısıyla gö
lanarak kendilerine çekmesini sağlayacaktır.
rüşülmekte olan Toplu Konut Kanunu Tasarısına
Bir 'banka düşününüz ki, çok çeşitli kesimlerden I aşağıdaki 7 nci maddenin eklenmesini ve tasarının
gelen mevduatları toplamakta ve yalnızca ait olduğu I madde numaralarının buna göre değiştirilmesini arz
holdingim kredilendirilmesinde kullanmaktadır. Bu I ve teklif ederiz.
38 inci maddenin kalkması buna izin vermektedir I
Saygılarımızla.
ve Devletin sürekliliği ve bütünüyle tamamen çelişki I
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının toplu konut
içindedir. Kanun kuvvetindeki bu kararnameyi daha I faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevleri:
5 - 6 ay önce çıkarttık.
I
MADDE 7. — Bu kanun gereğince Toplu Konut
Kaldı ki, 38 inci maddenin bu yasanın uygulanması I Fonunun kullanlış esasları ile ilgili Bakanlar Kurulu
yönünden eğer aykırı hükümleri varsa, -belki birkaç | nun çıkaracağı tüzük hükümleri ve Toplu Konut ve

Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 ve 50 nci maddeleri ne demektedir? Bu konuda Meclisin bilgisi
var mıdır? Madde gerekçesini açıyoruz, orada «Bu
maddede naniği kanunların uygulanmayacağı gösteril
miştir» diyor; gerekçe bu kadardır. Adi geçen 70
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 ve 50 nci
maddelerinin bu yasanın uygulanması yönünden hangi
sakıncalar doğurduğu, hangi engellemeler getirdiği,
hangi terslikler getirdiğine dair bir tek satır, Hükümet
lütfedip, Meclisin bu sayın üyelerine bilgi vermek
ihtiyacını hissetmiyor. Bunu niçin kabul ediyorsunuz?
Bir paragraftık bir eklenti, «38 ve 50 nci madde şu şu
nedenlerle bu yasanın uygulanmasında güçlükler çıkartacaktır ya da aykırılıklar içermektedir ve bu nedenle
uygulanmamasını öneriyoruz» diye niçin yazılma
maktadır. Bu yazılmış olsa Hükümet güçlülüğünden mi
kaybeder? Ama bu yazılmış olsa biz Hükümetin
parti farkı gözetmeksizin bu Meclisin üyelerine karşı
saygı gösterdiğine, onları gerçekten aydınlatmak istediğine inanır ve saygımızı artırırdık.
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Kamu Ortaklığı Kurulunun vereceği kararlar çerçe
vesinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı; yönetmelikleri
ve Toplu.Konut Fonunun yıllık uygulama program
larını hazırlar, kredi taleplerini inceler ve teşvik edi
lecek projeleri tespit eder, kredi tahsis kararlarını
alır, gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taa
hhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin
eder. Toplu konut iskân sahalarının kamulaştırma
kararını verir; yapı malzeme ve tknolojisi geliştirme
çalışmalarını organize eder ve bu kanun kapsamın
da gerekli diğer hizmetleri yerine getirir.
Ülkü Söylemezoğlu
Ali Mazhar Haznedar
Kahramanmaraş
Ordu
Feyzullah Yıldırır
Mustafa Çorapçıoğlu
Gaziantep
Balıkesir
Haydar Koyuncu
ismail Şengün
Konya
Denizli
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMİR <Konya) — Kakılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI 1. SAFA
GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet
katılmıyor. Önerge sahibi açıklamada buiunmak is
ter mi?
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) —
Evet Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Söylemezoğlu.
ÜLKÜ'SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; şu anda
Hükümet adına «Bu önergeye katılmıyorum» diyen
Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanının bulunuşunu bir
tesadüf sayıyorum.
Çünkü, Ü80 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
yani bakanlıkların görevlerini belirleyen kararname
nin, yani bu dönemde çıkarılmış olan Bayındırlık ve
İskân Bakanlığının görevlerini belirleyen kararname
nin hükümlerini okuyorum : Buna göre Bayındırlık
ve İskân Bakanlığının görevi şu : Ülkenin bünyesine
uygun konut politikasının ilkelerini tespit etmek, ko
nut yapmak, yaptırmak ve hızlı konut inşaatı için
gerekli uygulama ve teşvik tedbirleriyle ilgili çalış
maları yapmak. Bu Bakanlığın bünyesindeki Mesken
Genel Müdürlüğünün görevi ise : Toplu konut mev
zuatından doğan görevlerin Bakanlık merkez ve taş
ra birimleriyle bağlı kuruluşlarca yürütülmesi konu
sunda üst seviyede gerekli yönetim ve koordinasyon
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çalışmalarını yapmak. Yani, bu tasarının içinde ko
nutla ilgili ne görev verilmişse, bu fonun kullanımıy
la ilgili ne görev verilmişse bu 18û sayılı Kanun
Hükmünde Kararname gereğince Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının görevidij..,
Fonun Merkez Bankasında toplanmasını anlıyo
ruz. Bu bir para ve kredi politikasıdır. Aslında bu
fondan verilecek krediler, bunların her türlü ipotek
işlemlerine bağlanması, tahsilatının takibi bir ihtisas
bankasının görevidir, Merkez Bankasının yapacağı
fonksiyonlar değildir, ama bu yapılmıştır. Fakat an
layamadığımız şey şudur : Bu iş için senelerdir bu
görevi yapan !bir bakanlık varken ve bu bakanlığın
son kanun hükmündeki kararnamede de görevleri de
sarih olarak sayılmışken, neden bu görevler Başba
kanlığa 'bağlı bir daire başkanlığına verilmektedir?
Çünkü, bu dairenin görevi Toplu Konut Fonunu
idare etmek, gerektiğinde her çeşit araştırma, proje
ve taahhüt işlemlerini yaptırmaktır. Bu daire bu
fonla ilgili uygulamaları ve yatırımları yaptıracaktır;
şaşkınlık içerisindeyim, hayret içerisindeyim ve mer
kezî idarenin çarpılışını, içinde senelerdir hizmet ver
diğim bir bakanlığın yavaş yavaş fonksiyonunu kay
bedişini izliyorum, üzüntüyle izliyorum ve Başba
kanlığın bir icra ünitesi haline dönüşmesini izliyo
rum. Bir görev yaptım, kendi bakanlığıma karşı bir
görev yaptım, bakanlığımın hakikî görevinin tekrar
kendisine verilmesini savunmak için bu önergeyi ver
dim, Bayındırlık ve İskân Bakanı katılmadı, kendi
leri bilir, takdirlerinize sunarım. Bir bakanlığın gö
revi elinden alınmıştır ve Başbakanlığa bağlı bir daire
icraya girmiştir. Nasıl uygun görürseniz parmakları
nızı öyle kaldırınız.
Saygılar sunarım, (MDP ve HP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedil
miştir.
7 nci maddeyi okutuyorum.
Toplu Konut Fonunun denetimi!
MADDE 7. — Toplu Konut Fonunun denetimi
2ı0.1O,1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulu Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararname esaslarına tabidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?..
Yok.
Madde hakkında verilmiş değişiklik önergeleri
var; geliş sıralarına göre okutuyorum.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 7 nci maddesi Kamu Ortaklığı Fonunu
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetle
mesine tabi tutmaktadır. Anayasamızın 160 inci mad
desi kamu mallarının, genel ve katma bütçeli daire
lerin gelir ve giderlerinin (fon idareleri dahil) Sayış
tayca murakabesini amir bulunduğundan, bu madde
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Saygılarımızla.
Toplu Konut Fonunun denetimi
MADDE 7. — Toplu Konut Fonunun denetimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştayca ya
pılır.
İsmail Şengün
Fenni Islimyeli
Denizli
Balıkesir
Ali Mazhar Haznedar
Ülkü Söylemezoğlu
Ordu
Kahramanmaraş
Mustafa Çorapçıoğlü
Rıfat Bayazıt
Balıkesir
Kahramanmaraş
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Toplu Konut Yasa Tasarısının 7 nci maddesi
Anayasamızın 160 ve 161 inci maddelerine aykırı bu
lunmaktadır,
Bu nedenle yasa metninden çıkarılmasını öneri
riz.
Saygılarımızla.
Reşit Ülker
Mahmut Akkılıç
İstanbul
İzmir
Yusuf Ziya Kazancıoğlu
Hüseyin Aydemir
Trabzon
İzmir
Mehmet Kafkasbgii
Hayrullah Olca
İstanbul
İzmir
BAŞKAN — Önergeleri aykırıhlk sırasına göre
okutup 'işleme alıyorum :
(İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker ve arkadaşları
nın önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMİR (Konya) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI I. SAFA
GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önerge sahibi açıklamada bulun
mak ister mi?
REŞİT ÜLKER (istanbul) — istemiyorum; çok
açıklandı.
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BAŞKAN — Önerge sahibi açıklamada bulun
mak istemiyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.
Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum :
(Denizi Milletvekili ismail Şengün ve arkadaşla
rının önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMİR (Konya) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İ. SAFA
GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önerge sahibi açıklamada bulun
mak ister mi?
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Evet Sayın Baş
kanım.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şengün.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkanım,
Türkiye Büyük Millet Meclisimin sayın üyeleri; ta
sarının 7 ncü maddesi Toplu Konut Fonunun dene
timini Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hak
kındaki Kanun Hükmünde Kararname esaslarına ta
bi kılmaktadır. İlk itirazımız bu şekil yönünden ola
caktır. Bu kanun hükmündeki kararname henüz Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin önüne gelip kanunlaşmamıştır, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi
ortaya konmamıştır. Kanun hükmündeki kararname-•
nlin aynen Meclisten geçeceğini bilemeyiz. Eğer, ge
çecektir dersek Türkiye Büyük Millet Meclisinin irade3İni bir ölçüde tapu altına almış oluruz. Buna hiç
bir milletvekilinin razı olacağım sanmıyorum ve fon
denetimi, henüz kanunlaşmamıış bir kararname hük
müyle Başbakanlık Yüksek Murakabe Heyetinin de
netimline önce bu itibarla bırakılmamalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bunun dışın
da Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkan
lığı genel bütçe içinde yer alan bir kuruluştur, bir
'kamu idaresi niteliğindedir; Başbakanlık Çevre Müs
teşarlığı gibi, Başbakanlık Devlet Planlama Müste
şarlığı gibi. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi
Başkanlığının kadroları bir cetvel halinde birkaç gün
önce de yayınlanmış bulunmaktadır, Resmî Gazete
de. Şu halde Anayasanın 160 inci maddesine tabi ol
ması gerekir bu kuruluşun ve bu Başkanlığın dolayı
sıyla denetiminin de Sayıştayca yapılması i'cap eder
kanısındayjz.
Ayrıca Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi
Başkanlığı Hazineye ait arsalarda tasarruf yapabile
cektir. Görüştüğümüz tasarının 2 nci maddesinin (i)
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bendine göre bunun böyle olması gerekecektrir. Hazi
ne arsaları üzerine yapılan konut ve işyerlerinıin arsa
maliyet bedellerinden katılma payı alınacaktır. O hal
de, Hazineyle ilgili bu madde nedeniyle de, bu hü
küm nedeniyle de murakabenin Sayıştay denetimine
tabi olması gerekir. Nihayet, Toplu Konılt Fonu 3
üncü maddeye göre altyapı, okul, karakol, ibadetha
ne, sağlık teslisleri, spor teslisleri, postane, çocuk park
ları gibi amme tesisleri için de kullanılabilecektir. Şu
halde, amme ile ilgili tasarrufların da Sayıştay denetümine tabi olması gerekir kanısındayız. Tasarıda Sa
yıştay yerine konulan Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve İktisadî
Devlet Teşekküllerini denetler. Şimdi ilk defa böyle
bir fonun denetlenmesi de Başbakanlık Yüksek Mu
rakabe Kuruluna bırakılmış bulunmaktadır. Halbuki
gene Anayasanın 160 inci maddesinin Danışma Mec
lisinden ve Millî Güvenlik Konseyinden geçen hük
müne ait gerekçelere bakarsanız fon şeklimde kuru
lan kurum ve teşebbüslerin Sayıştayoa Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına denetlenmesi gerekmektedir.
O halde fonu denetleyecek olan gene burada da Sa
yıştay olması icap etmektedir.
BAŞKAN — Sayın Şengün, bir dakikanız kal
mıştır.
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bitirmeye çalı
şacağım Sayın Başkan,
Denetim Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
luna verildiği takdirde Başbakan kendi maiyetindeki
bir kuruluşa denetimi yaptırmış olacaktır. Bu, hu
kukta «Hâkim de aynı, savcı da aynı» şeklindeki an
layışın bir tezahürüdür ki, tecviz edilmemelidir ve
batta Başbakanlık makamının kendi maiyetindeki
bir kuruluşça denetlenmesi onun manevî şahsiyetini
de zedeler kanaatindeyiz.
Burada Sayın Maliye Bakanına bir soru da yö
neltmek isterim. Kamu İktisadî Kuruluşları ve İkti
sadî Devlet Teşekkülleri ve tüzelkişilik kazanmış di
ğer kuruluşlar dışında, acaba Başbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulunun denetlediği bir başka kuruluş
var mıdır; bir örneği bize burada verebilir mi?
İfadeye çalıştığım nedenlerle fonun denetimi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay tarafından
yapılmalıdır. Önergemiz bu anlamdadır ve bu ne
denlerle verilmiştir. Takdir Yüce Meclisindir. Hepi
nizi en derin saygılarımla selamlarım Sayın Başkan
ve sayın milletvekilleri. (MDP sıralarından alkışlar)
'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler... Önerge reddedil
miştir.
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, Komisyonun yeni bir 8 inci
madde ilavesi hakkında önergesi vardır, okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Mleclisi Başkanlığına
Toplu Konut Kanunu Tasarısının, Komisyonu
muzun 27.2.1984 günlü 14 üncü 'Birleşimindeki gö
rüşmeleri sırasında sehven görüşülemeyen ve daha
önce ön havalesi uyarınca, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonunca da aynen kajbul edi
len tasarının 11 inci maddesi, Komisyonumuzun
28.2.1984 tarihli 15 inci Birleşiminde görüşülmüş ve
Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında Komisyonu
muz önerisi olarak tasarıya aşağıdaki şekilde 8 inci
madde olarak eklenmesi kararlaştırılmıştır :
Madde 8. — 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu
yürürlükten kaldırılmıştır. Kamu Konut Fonu ba
kiyesi Toplu Konut Fonuna aktarılmıştır.
Başkan
ıBaşkanvekili
ıMetin Emir oğlu
Ayçan Çakıroğulları
Malatya
Denizli
Sözcü
Kâtip Üye
Alaattin Fırat
'Kadir Demir
(Muş
Konya
Ahmet Akgün Albayrak
Mehmet Deliceoğlu
Adana
Adıyaman
Nabi Sabuncu
,Metin Yaman
Aydın'
Erzincan
Mustafa Rıfkı Yaylalı
İbrahim Fevzi Yaman
Erzurum'
İsparta
Mehmet Budak
İsmet Ergül
Kırşehir
'Kırşehir
Talât Zengin
Fahrettin Kurt
Malatya
Trabzon
Ahmet Sarp
Fehmi Memişoğlu
Diyarbakır
.
Rize
İbrahim Özbıyık
Cengiz Tuncer
Kayseri
Kayseri
BAŞKAN — Yeni bir madde ilavesine mütedair
olan bu önerge hakkında konuşmak isteyen var mı
efendim?
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Aleyhinde konuşmak
istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kuşhan.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; ye
ni bir önerge geldi Komisyondan, bir madde ilave
siyle ilgili; dinledik. Elbette ki, gerekli. Ben, mad
denin ilave edilmesi veya edilmemesi üzerinde tar-
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tışma açmadan evvel maddenin aleyhinde bulunmak
istiyorum. Onu şu bakımdan istiyorum : Bu metin
ilgili merci ve ilgili bakanlıkça hazırlandı; gerekli tet
kiklerden geçmiş olması lazım. Çünkü, eşyanın ta
biatı bunu emrediyor. Yani kanun yapma tekniği bu
nu emrediyor, yani çıkarılan kanunun ciddiyetine
inanmak bunu emrediyor, yani Parlamentoya saygı
bunu emrediyor, en azından Hükümetin kendiline
saygı bunu emrediyor. Ondan sonra Komisyona gel
di, Komisyonda görüşüldü, tartışıldı ve Genel Ku
rula geldi. Mümkündür ki şimdi yine Komisyon Söz
cüsü gelecek, geçen gün bir başka kanunun görüş
mesinde yaptıkları konuşmanın aynını yapacaklar :
«•Noksanları tamamlamak üzere zaten burada görü
şülüyor efendim, ne fark eder; ha orada ilave etmi
şiz, ha 'burada ilave etmişiz. Sayın Genel Kuruldan
bu böyle tamamlanmış olarak çıkacağına göre mese
le halledilmiştir.»
Evet, meseleye reel açıdan bakarsanız, yani kanu
nun tamamlanması açısından bakarsanız, doğru, si
zinle beraberim. Yalnız bir de bu işin bir ciddiyeti
vardır. Bu işin aceleye getirilmeden mütevellit or•taya çıkardığı sorunlar vardır, bu işin en azından
kendimize olan saygıda gerekli hassasiyeti gösterme
diğimizin işaretleri vardır.
Değerli milletvekilleri, çok kötü bir teamül hali*' ne gelmektedir bu. Neden kanun koyucu veya kanun
yapma tekniği bu kadar çok barajlardan, bu kadar
çok seleksiyondan geçirme ihtiyacını, duymuştur?
Mümkündür ki, «Hafızai beşer nisyan ile maluldür»
veya «Beşer hata yapmakla maluldür» demek de
mümkün; hazırlanmış olan kanuna, kanun vazıî bir
şeyi koymamış olabilir, gözünden kaçmış olabilir.
Onu tetkik eden uzmanlar^ tespit etsinler diye ikinci
'bir baraj konmuştur oraya. Üçüncü baraj, komisyon
dur; komisyon bunun üzerinde görüşür, tartışır, ila
ve eder, çıkarır, ondan sonra getirir Genel Kurula
ve Genel Kurul bunu görüşür.
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen madde hak
kında konuşunuz efendim.
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Madde hakkın
da konuşuyorum Sa^kı Başkanım. Başka bir şeyden
bahsetmiyorum.
BAŞKAN — Maddenin getiriliş biçimi hakkın
da konuşuyorsunuz. Bu usule müteallik bir konudur,
Siz öneri ve madde hakkında söz istediniz; lütfen
mevzu üzerinde konuşun efendim.
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başka
nım» madde hakkında konuşmak daha nasıl olur
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bilmiyorum yani. Kanun yapıyoruz, çok affedersiniz,
Başkanlık Divanına bu şekilde muhatap olmak ke
sinlikle benim siyasî ahlak anlayışıma terstir ama,
nasıl izah edip de bu işi tamamlayacağım, siz onu
lütfediniz.
BAŞKAN — İzah edeyim efendim.
Diyorsunuz ki, «Bu madde şu veya bu şekilde
Komisyonca daha evvel neden tetkik edilmedi, niye
şimdi geldi?» Konuşmanız bu mahiyette değil mi
efendim?
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Evet efendim,.
sonucunda söyleyeceğim.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
Tüzüğümüz Komisyonun böyle bir önerge ver
mesine müsaittir. O halde bunun müzakeresi usule
mütealliktir. Usulde de bunun yeri olduğuna göre
siz deseydiniz ki, Komisyon böyle bir önerge getire
mez» bu usule müteallik olurdu. Şimdi siz onu söy
lüyorsunuz. Usulde yer olduğuna göre, getirilen mad
denin mahiyeti hakkında konuşmanız iktiza eder,
lütfen bu doğrultuda konuşunuz efendim.
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Maddenin ilave
edilip edilmemesi hususunda konuşuyorum Sayın
Başkan ve neden «hayır» demek istediğimi, neden
menfî olduğumu, neden ters düşündüğümü lütfeder
seniz, müsaade edin izah edeyim. Onun için konu
şuyordum.
"
Saygılar sunuyorum efendim,
BAŞKAN — Bu yeni madde hakkındaki önerge
üzerinde başka konuşmak isteyen var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...;
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Önergeyi 8 inci madde olarak oylarınıza sunuyo-rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE . 1 . ' — a) ı2487 sayılı Toplu
Konut Kanununa göre kredilendirilmiş projelere,
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tespit
edeceği esaslar çerçevesinde 2487 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır.
b) 21487 sayılı Toplu Konut Kanununa göre hak
kazanmış projeler, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde bu
Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
•BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Orhan Ergüder, buyurun.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Vaz
geçtim, teşekkür ederim^
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BAŞKAN — Sayın Ergüder konuşmaktan vazgeç
mişlerdir.
Efendim, başka söz almak isteyen var mı? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
19 uncu maddeyi okutuyorum.
Yürürlük
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
ıBAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var
mı? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler...
Etmeyenler...: Madde kabul edilmiştir.
10 uncu maddeyi okutuyorum.
Yürütme
MADDE 1)Q. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın
üye var mı? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarıyı kesin olarak oylamadan evvel tasarının
leh ve aleyhinde olmak üzere birer sayın milletveki
line söz vereceğim efendim.
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
Aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Bozkurt buyurun efendim.
, ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
Sayın Başkan, Türkiye Büyük.-Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri, ülkemizde oldukça büyük boyutlara
ulaşan konut sorununa çözüm bulunması herkesçe
paylaşılan 'bir istektir. Ne var ki, oluşturulan ve gö
rüldüğü kadarıyla oldukça büyük parasal olanaklara
sahip olacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
Kurulu, statüsü, yetkileri ve denetim biçimi itibariyle
yeterince düzenlenmemiş olup, bu belirsiz haliyle da
hi kurul, işlevsel açıdan kamusal yönetimde birtakım
yetki karışıklıklarına yol açabilecek bir görünümde
dir.
Böylesi geniş olanaklara ve kaynaklara sahip bu
fonun kullanılması, dalha sağlıklı ve kapsamlı bir dü
zenleme ile getirilmediğinden ıbu haliyle gerçek ama
cı kaybettireceğinden ve özellikle fonun siyasal ikti
darlarca siyasal yatırım amacıyla kullanılması müm
kün bulunduğundan ve tasarıda bunu önleyici düzen
lemeler bulunmadığından tasarıya olumsuz oy vere
ceğimi saygıyla arz ederim. (HP sıralarından alkış
lar)
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HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Lehin
de söz istiyorum.
BAŞKAN — Lehte, Saym Barlas Doğu; buyurun
. efendim.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın
Başkan, muhterem milletvekilleri; şahsım adına oyu
mun rengini belirtmek üzere bir - iki cümle arz et
mek istiyorum.
Yüce Meclisimizin yüzde 50 oranında teknik eği
tim görmüş kişilerden oluşması, kanaatimce bu ya
sanın ve ülkemizin bu konuda büyük şansıdır. Ne
var ki, hayatında bir göz oda inşa etmemiş, yapma
mış bir arkadaşıma yılda 4010i bin konut yapmanın
zorluklarını ifade etmem, anlatmam mümkün değil
dir, maddenin tabiatına aykırıdır.
Bilmenizi istiyorum ki, Türk yapı sektörü tekno
lojik, bilimsel ve işgücü yönünden dünyada akla ge
len her sektörle yarışabilecek üstün bir düzeydedir
ve yine iddia ediyorum, ülkemizdeki diğer meslek
uygulamalarından da ileri düzeydedir. Bu nedenle,
mimarlarınıza, mühendislerinize, teknisyenlerinize,
kalfa ve düz işçilerinize itimat ediniz, sizlerin yü
zünü güldürecek ve güveninizi kazanacaklardır. Keza Anavatanın iş/bitirici yöneticilerine de güveniniz.
ıSosyal konut, krediye müstahak konut üzerinde
ibir miktar tartışıldı. Burada teknisyen arkadaşlarım
la tamamen 'hemfikirim. Bir küçük açıklama yapma
ma müsaade ediniz. Sosyal konut kavramı nicelikte
değil niteliktedir. Ben sizlere 35, 4tQ metrekarelik fev
kalade lüks konut yaparım, ama sağlıklı yaşam için
fert başına mutlaka 14, 15 metrekare ayırmanız ge
reğini ihmal etmezseniz. Türkiye'de de altı çocuklu
ailelerin azımsanamaz sayıda olduğunu da göz önün
de tutarsanız; öyleyse 1İ20 metrekarelik bir sosyal
konuta da mutlaka kredi vereceksiniz.
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu için de
bir - iki söz söylemek istiyorum. Bu konuda bir ger
çeği vurgulamak isterim. Konut üretimi işkolu gereği
nedeni sanki harp halinde bir birlik durumundadır.
Bir hedef vardır, güç planlanmıştır, programlanmış
tır, ikmal sağlanmıştır veyahut eksiktir. Burada yö
netici, komutan öyle bir karar verecektir ki, öyle bir
karar durumundadır ki planı**şlemez hale gelebilir
yalhut yapılanlar heder olabilir. Bu gibi ikilemler
mutlaka şaibe doğurur.
Bilmenizi istediğim bir husus var; böylesine bir
otoritenin sağlanması Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Kurulunu başarıya götürürken şaibe de getire
cektir. Hepimizin görevi onları bu şaibeden arıtmak
olmalıdır,
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Arkadaşlarım genelde bazı endişelerden bahsetti
ler. Bu fonun .uygulanmasına esas olacak yönetme
likler ve tüzüğün Bakanlar Kurulunca düzenlenip
Danıştayca onaylanacağından kimsenin en ufak bir
şüphesi olmasın.
Saygılarımı arz ediyorum.
alkışlar)

1.3.
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BAŞKAN — Tasarının tümü açık oylamaya ta
bidir.
Açık oylamanın, oy kuponlarının sıralar arasın
da dolaştırılarak oyların toplanması suretiyle yapıl
ması 'hususunu oylarınıza sunuyorum^ Kabul eden
ler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir.
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın.
(Oyların toplanmasına başlandı)

(ANAP sıralarından

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
C) TEZKERELER

VE ÖNERGELER

(Devam)

2. — 18.1.1984 Tarih ve 2972 Numaralı Mahallî
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun*Teklifinin gündeme alı
narak öncelikle görüşülmesi hakkında İçişleri Ko
misyonu Başkanlığı Tezkeresi.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, içişleri Ko
misyonu Başkanlığının bir önergesi vardır, okutu
yorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, İstanbul
Milletvekili İbrahim Ural ve Adıyaman Milletvekili
Mehmet Arif Atalay'ın, 18,1.1984 tarih ve 2972 Nu
maralı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
Komisyonumuzca görüşülerek sonuçlandırılmış ve
bu konudaki raporumuz Yüksek Başkanlığa sunul
muştur.
Komisyonumuz, Mahallî idare Seçimlerinin ya
pılmasına çok az bir zaman kalması ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin seçimler dolayısıyla çalışma
larına ara verecek olması nedenleriyle bu konudaki
teklifin, içtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca ön
celikle gündeme alınmasını ve görüşülmesini karar
laştırmıştır.
Gereğini saygı ite arz ederim,
Necat Tunçsiper
Balıkesir
içişleri Komisyonu Başkanı
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

B) DANIŞMA KURUL ÖNERİLERİ (Devam)
3.—• Gündeme alman 22 S. Sayılı 18.1.1984 Ta
rih ve 2972 Numaralı Mahallî İdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifinin bugünkü birleşimde -görüşülmesine
dair Danışma Kurulu önerisi.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Ku
rulunun bir önerisi var, okutuyorum:
DANIŞMA KORULU ÖNERtSt
Tarih : 1.3.1984
No. : 13'
Danışma Kurulunun 1.3.1.1984 Perşembe günü
yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür.
Necmettin Karaduman
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Recep Ercümen Konukman
Feridun Şakir öğünç
istanbul
istanbul
Anavatan Partisi Grubu
Halkçı Parti Grubu
Başkanvekili
Başkanvekili
Mehmet Arif Atalay
Adıyaman
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu
BaşkanvekiM
öneri : Gündeme alınması kabul edilen 22 sıra
sayılı 18.1.1984 tarih ve 2972 numaralı Mahallî ida
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin bugünkü Bir
leşimde görüşülmesi önerilmiştir.
BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler^.. Kabul edilmiştir.
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
2. — Zonguldak Milletvekili Pertev Asçıoğlu, İs
tanbul Milletvekili İbrahim Ural ve Adıyaman Mil
letvekili Mehmet Arif Atatay'm, 18.1.1984 tarih ve
2972 numaralı Mahallî İdareler üe Mahalle Muhtar
lıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/36)
(S. Sayısı : 22) (1)
BAŞKAN — Kanun teklifinin görüşülmesine baş
lıyoruz.
Komisyon?... Hazır.
Hükümet? Hazır.
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Raporun okunmaması kabul edilmiştir.
Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?
Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.., Etmeyenler... Kafbul edilmiştir.
Toplu Konut Kanunu Tasarısının açı'k oylamasına
oy kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oy verme işlemi bitmiştir.
(Oyların ayrımına geçildi)
BAŞKAN — 1 inci maddeyi okutuyorum.
18.1.1984 Tarih ve 2972 Numaralı Mahalli İdareler
ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 18.1.1984 tarih ve 29712 numaralı
Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
«İlgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren beş gün
içiride aday listesini tamamlayamazsa, o parti o se
çim çevresinden, eksik liste ile, ilgili seçime katılır.»
'BAŞKAN — 1 inci madde hakkında söz almak
isteyen sayın üye var anı? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler, .T
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. — 18.1.1984 tarih ve 2972 numara
lı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Siyasî partilerin aday listelerinde, yapılan itiraz
lar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, îlçe Se{7} 22 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir,.

çim Kurulunun tebliğinden itibaren beş gün içinde
bu eksikliklerini tamamlayamazlarsa, o partiler o
seçim çevresinde, eksik liste ile ilgili seçime katılır
lar.»
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?
Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..?
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. — 18.1.1984 tarih ve 2972 numaralı
Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.:
«En az altı aydan beri o mahalle veya köyde otur
mak şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı*
Bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer ka
nunlarda öngörülen hükümlere seçilmeye mani hali
olmamak kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar
heyeti üyesi seçilebilir. 'Bunlar için ilkokul mezuni
yet şartı aranmaz, okur - yazar olmak yeterlidir.»
iBAŞKAN — ıMadde üzerinde söz almak isteyen
var mı? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,..
Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 4 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 4. — 18.1.il984 tarih ve 2972 numara
lı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkra olarak
aşağıdaki fıkra etkilenmiştir.
«Bu seçimler için kullanılacak oy pusulaları, ba
sılabilir, teksir edilöbilir ve her türlü araçla çoğaltı
labilir.»
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen
var mı? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenleri..
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 5. — Bu Kanun 18.1.1984 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.,. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür^
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?... Yok,
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
1. —Toplu Konut Kanunu Tasarısı ve Bayındirlik^ İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe
Komisyonu raporları. (1/452) (S. Sayısı ; 15) (Devam)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Toplu Konut
Kanunu Tasarısının oylama sonuçlarını ilan ediyo
rum:
Kullanılan oy sayısı
Kabul
Ret
Çekimser
Geçersiz oy

1,3

B:40

: 287
: 180
99
6
:
2

Bu sonuca göre tasarı kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır; hayırlı olsun. (Alkışlar)
DEVLET BAKAM SUDİ N. TÜREL (Antal
ya) — Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI SUDÎ N. TÜREL (Antal
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; toplum
hayatımız için çok elzem olan kanunlardan bir tane
sini daha gecenin bu geç saatine kadar büyük bir
feragatla ve sabırla çalışarak kabul ettiğiniz için çok
teşekkür ederim.
Aynı zamanda, değerli muhalefet mensubu arka
daşlarımızın görüşmeler
esnasında bize gösterdiği
yoldan ve fikirlerden dolayı kendilerine ayrıca teşek
kür ederiz.
Kanunun milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını
diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
2. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, İs
tanbul Milletvekili İbrahim Ural ve Adıyaman Mil
letvekili Mehmet Arif Atalay'ın, 18.1.1984 tarih ve
2972 numaralı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtar
lıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu

1984
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nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu, (2/36)
(S. Sayısı : 22) (Devam)
BAŞKAN — Görüşmekte olduğumuz Mahallî
İdareler ite Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin tümü üze
rinde oyunun rengini belirtmek üzere konuşmak is
teyen sayın milletvekili var mı? Yok.
Teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Teklif kabul edilmiş ve kanun
laşmıştır; hayırlı olsun. (Alkışlar)
Buyurun Sayın Balkan.
ADALET BAKANI M. NEGAT ELDEM
(tMardin) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri; Zonguldak Milletvekili Sayın Pertev Aş
çıoğlu, İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ve Adıman Milletvekili Sayın Mehmet Arif Atalay'ın, 2972
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Olan Kanun Tek
lifi gerek İçişleri Komisyonumuzun ve gerekse Yüce
Heyetinizin oyları ile kanunlaşmış bulunrnaktaîlır.
Hükümet adına bu konuda şükranlarımızı arz etmek
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
Bu hâdise, muhalefetiyle iktidarıyla birlikte Yüce
Meclisin gerektiğinde bir araya gelebileceğinin, bazı
konularda ittifak sağlayabileceğinin güzel örnekle
rinden biridir. Dileğimiz, temennimiz bu birlik ve
beraberlik havası ve anlayışının devam etmesidir.
Şükranlarımı arz ediyorum.
Saygılarımla efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayım milletvekilleri, \ ü n a n karar
gereğince gündemdeki konulan sırasıyla görüşmek
için 2 Mart 1984 Cuma günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 01.00ı

um
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Toplu Konut Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu
(Kanunlaşmıştır.)
Üye Sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekimserler
Geçersiz Oy
Oya katılmayanlar
Açık Üyelik

400
287
180
99
6
2
112
il

(Kabul Edenler)
ADANA
Ahmet Akgün Albayrak
Ledin Barlas
Ahmet Remzi Çerçi
Ahmet Şevket Gedik
Nurettin Yağanoğlu
ADIYAMAN
Arif Ağaoğlu
Mehmet Deliceoğlu
AFYONKARAHİSAR
Metin Balıbey
Nihat Türker
AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan
AMASYA
İsmet Özarslan
Hasan Adnan Tutkun
ANKARA
Hüseyin Cahit Aral
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu
Hüseyin Bar) as Doğu
Nejat Abdullah Gülecek
Osman Işık
Göksel Kalaycıoğlu
Hazım Kutay
Alpaslan Pehlivanlı
Mehmet Sezai Pekuslu
Mehmet Sağdıç
ismail Saruhan
Oğan Soysal
Fatma Rezan Şahıinkaya
Halil Şıvgın
ANTALYA
Mustafa Çakaİoğlu •
Abdullah Cengiz Dağyar

ÇORUM
Ünal Akkaya
Ali Ayhan Çetin
İhsan Tombuş
DENİZLİ
Muzaffer Aracu
Ayçan Çakıroğulları

AK Dizdaroğlu
Sudi Neşe Türel
ARTVİN
Ahmet Doğru
AYDIN
Nabi Sabuncu
BALIKESİR
İsmail Dayı
Necat Tunçsiper
BİLECİK
Recep Kaya

DİYARBAKIR
Şehmuz Bahçeci
Özgür Barutçu
Cevdet Karakurt

BİNGÖL
Hakkı Artukarslan
M. Al'i Doğuşlu
BOLU
Seçkin Fırat
Ahmet Şamil Kazokoğlu
Kâzım Oksay
BURDUR
Necip Oğuzhan Artukoğîu
Ali Kemal Erdem
BURSA
Ahmet K. Alptemoçin
İlhan Aşkın
M. Memduh Gökçen"
Kemal İğrek
Fahir Sabunliş
Mustafa Ertuğrul Ünlü
ÇANAKKALE
.Nadir Pazarbaşı
Ayhan Uysal
ÇANKIRI
Ahmet Özkan
İlker Tuncay

EDİRNE
Türkan Turgut Arıkan
İsmail Üğdül
ELÂZIĞ
Mehmet Özdemir
Naci Taşel
Nevzat Yağcı
ERZİNCAN
Metin Yaman
ERZURUM
Sabahattin Araş
Togay Gemalmaz
Mustafa Rıfkı Yaylalı
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
Cemal Büyükbaş
İsmet Oktay
Mehmet Nuri Üzel
GAZİANTEP
Ahmet Ata Aksu
M. Hayri Osmanlıoğlu
Ünal Yaşar
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GİRESUN
Burhan Kara
Yavuz Köymen
Ahmet Yılmaz •
GÜMÜŞHANE
Akif Kocaman
Mahmut Oltan Sungurlu
İbrahim Turan
HATAY
Kâmran Karaman
Hamit Melek
İSPARTA
Metin Ataman
Fatma Mihri'ban Erden
Muslfcafa Kemal Toğay
İbrahim Fevzi Yaman
İÇEL
İbralhim Aydoğan
Hükmet Biçenıtürk
Rüşltü Kâzım Yücelen
İSTANBUL
Belhiç Sadi Abbaisoğlu
Bülertt Akarcalı
B, Doğanoan Akyürek
Yaşar Albayrak
M. Vehbi Dinçerîer
Hayretitin Elmas
Halil Orftan Ergüder
İsmail Safa Giray
Ömer Ferruh İlter
Alltan Kavak
R. Ercüment Konuıkman
Leyla Yeniay Köseoğlu
Turgut özal

T. ». M. M,
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İbrahim özdemir
Ali Tanrıyar
Mustafa Tınaz Titiz
Fazıl Osman Yöney

KOCAELİ
Osman Nuri Akyol
Mustafa Batgün

İZMİR
Vural Arıkan
îsmet Kaya Erdem
Burhan Cahit Gündüz
Özdemdr Pefhlivanoğlu
Süha Tanık

Abdurrahman Bozkır
Kadir Demir
Ziya Ercan
Altınok Esen
Nihat Harmancı
Kemal Or
Saffet Sert
Abdullah Tenekeci >

KAHRAMANMARAŞ
Alaeddin Kısakürek
Mehmet Onur
Ali Topçuoğlu
KASTAMONU
Erol Bülent Yalçınkaya
KAYSERİ
Nuh Mehmet Kaşıkçı
İbrahim özbıyık
Mustafa Şahin
Cengiz Tuncer
KIRKLARELİ
Cemal özbilen
KIRŞEHİR
İsmet Ergül

ADANA
Cüneyt Canver
Nuri Korkmaz
Metin Üstünel
ADIYAMAN
Mehmet Arif Atalay
Ahmet Sırrı Özbek
AĞRI
• Mehmet Yaşar
AMASYA
Kâzım İpek
ANKARA
Eşref Akıncı
Sururi Baykal
Ali Bozer,
H. İbrahim Karal
Mehmet Seyfi Oktay

KONYA

KÜTAHYA
Ahmet Büyükuğur
Ahmet Ekici
Mustafa Uğur Ener
Mustafa Kalemli
MALATYA
Metin Emiroğlu
MANİSA
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I
MARDİN
I Beşıir Çelebioğhı
I Mehmet Nejat Eldem
MUĞLA
I Mehmet Umur Akarca
I
MUŞ
I Alaattin Fırat
I Atilla Sin
I
NEVŞEHİR
I Ali Babaoğlu
I Faruk Dirik
I Hacı Turan öztürk
NİĞDE
I Haydar Özalp
I Birsel Sönmez
ORDU
Şükrü Yürür
RİZE
Arif Şevket Bilgin .
I Ahmet Mesut Yılmaz
SAKARYA
Nihat Akpak
I Mustafa Kılıçaslan

SİİRT
Aydın Baran
SİVAS
Mahmut Karabulut
Ahmet Turan Soğancıoğlu
M. Mükerrem Taşcıoğlu
TEKİRDAĞ
Ali Rıfkı Atasever
Ahmet Karaevli
TOKAT
Metin Gürdere
Selim Koçaker
Takt Sargın
Mehmet Zeki Uzun
TRABZON
Eyüp Aşık
Fahrettin Kurt
UıRFA
Mustafa Demir
YOZGAT
Mehmet Bağçeci
Mahmut Orhon

Mehmet Timur Çınar
İsmail özdağlar
Mekin Sanoğlü
Gürbüz Şakranlı
Münir Fuat Yazıcı '

Mümtaz Ozkök
SAMSUN
Mehmet Aydın
Berati Erdoğan
Gülami Erdoğan

ZONGULDAK
Hasan Pertev Aşçıoğlu
Veysel Atasoy
Engin Cansızoğlu

ANTALYA
Kadri Altay
Aydın Güven Gürkan

DENİZLt
Mustafa Kani Bürke
Halil İbrahim Şahin
İsmail Şengün

HAKKÂRİ
Mehmet Sait Erol
HATAY
İhsan Gürbüz

DİYARBAKIR
Mahmut Altunakar
Ahmet Sarp
EDİRNE
Muhittin Yıldırım
ERZİNCAN
Veysel Varol
ERZURUM
Hilmâ Nalbantoğlu

10EL
Ali îbJsan Elgin
Möhmeit Kocabaş
Edip özgenç

AYDIN
Ertuğrul Gökgün
' -t BALIKESİR
Davut Abacıgil
Mustafa Çorapçıoğlu
Fennî tslimyeli
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
BURSA
Mehmet Azizoğlu
M. Kemal Gökçora
ÇANAKKALE
Onura! Şeref Bozkurt

ESKİŞEHİR
Münir Sevinç
GAZİANTEP
Süleyman Koyuncugil
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İSTANBUL
Sabit Batumlu
Ümer Necaitıi Cengiz
Mehmet Kafkaskgü
Fertidun Şakir öğünç
Tülay öneıy
Kemal özer
Bilal Şişman
İbrahim Ural

T. B. M. M.
İZMİR
Mahmut Akkılıç
Hüseyin Aydemir
Durcah Emirbayer
Fikret Ertan
Hayrullah Olca
Yılmaz önen
Rüştü Şardağ
Ali Aşkın Toktaş
KAHRAMANMARAŞ
Rıfat Bayazıt
Ülkü Söylamezoğlu
KARS
Ömer Kuşhan
Halis Soylu
KAYSERİ
Mehmet Sedat Turan
Muzaffer Yıldırım
KIRKLARELİ
Erol Ağagil
Şükrü Babacan

B : 40

KIRŞEHİR
Tevfik Güneş
KOCAELİ
Salih Güngörmez
Orhan Otağ
KONYA
Vecihi Akın
Salim Erel
Emin Fahrettin özdilek
MALATYA
İlhan. Dinçel
MANİSA
Abdullah Çakırefe
Mustafa İzci
İsmet Turhangil
MARDİN
Kenan'Nuri Nehrozoglu
MUĞLA
Idris Gürpınar

1
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NİĞDE
Emin Alpkaya
Arif Toprak
ORDU
Ali Mazhar Haznedar
Hüseyin Avni Sağesen
RİZE
Turgut Halit Kunter
SAKARYA
A. Reyhan Sakallıoğlu
Turgut Sözer
SAMSUN
Hasan Altay
Fahrettin Uluç
SİİRT
Nejdet Naci Mimaroğİu
Rıza Tekin
SİNOP
Hilmi Biçer
Halit Barış Can

SİVAS
Yılmaz Altuğ
Şevki Taştan
TOKAT
Enver özcan
Cemal özdemir
TRABZON
Osman iBahadır
Mehmet Kara
Yusuf Ziya Kazancıoğlu
TUNCELİ
Musa Ateş
Ali Rıdvan Yıldırım
URFA
Vecihi Ataklı
VAN
Ferit Melen
YOZGAT
Hüseyin Mükerrem Hiç
ZONGULDAK
Fevzi Fırat

(Çekimserler)
ANTALYA
Ümit Halûk Bayülken
BURSA
A. Sabahattin Özbek

ÇANAKKALE
Cafer Tayyar Sadıklar
DİYARBAKIR
Hayrettin Ozansoy

İSTANBUL
Saim Bülend Ulusu
KONYA
Haydar Koyuncu

(Geçersiz Oylar)
BURSA
İsmet Tavgaç

SİVAS
Mustafa Kemal Palaoğlu
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(Oya Katılmayanlar)
ÇANKIRI
Saffet Sakarya
ÇORUM
Ali Rıza Akaydın
Mehmet Besim Göçer
DİYARBAKIR
AFYONKARAHISAR
Kadir Narin
Abdullah Altıntaş (tz.)
EDİRNE
Hamdı Özsoy
S. Hüsamettin Konuksever
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoglu]
ELAZIĞ
(t A)
Zeki Yavuztürk (B)
AĞRI
ERZİNCAN
Paşa Sarıoğİu
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.)
ibrahim Taşdemir
ERZURUM
AMASYA
Ebubekir Akay
Arsan Savaş Arpacıoğlu
İlhan Araş
ANKARA
Sabahattin Eryurt
Ahmet Kemal Aydar
GAZİANTEP
Necdet Calp
Galip Deniz ti.)
Neriman Elgin.
Mustafa Rüştü Taşar
Feyzullah Yıldırır
* ARTVİN
GÎRESUN
Nevzat Bıyıklı
Cevdet Karslı
Hüseyin Şen
Turgut Sera Tirali (t. A.)
AYDIN
HAKKARİ
İskender Cenap Ege
Lezgin önal
(Bşk. V.)
HATAY
Halil Nüshet Goral
Tevfik Bilal
Mehmet Özalp
Mustafa Çelebi
Osman Eskin Tipi
Abdurrahman
Demirtaş
BALIKESİR
M.
Murat
Sökmenoğlu
Şerafettin Toktaş
ADANA
Vehbi Batuman
Coşkun Bayram
Mehmet Erdal Durukan
Yılmaz Hocaoğlu

Cahit Tutum
BİLECİK
Yılmaz Demir
BİTLİS
Rafet İbrahimoğlu
Kâmran İnan
Faik Tarımcıoğlu
BOLU
Fuat öztekün
BURDUR
Fethi Çelikbaş

İÇEL
Dunmuş Fikri Sağlar
İSTANBUL
Mucip Ataklı
İmren Aykut
Hüseyin Avni Güler
Yılmaz thJsan Hastürfc
Doğan Kasaroğlu
Günseli özkaya
Namık Kemal Şentürk
Arife Necla Tekinel

Reşit Ülker
Ahmet Memduh Yaşa
İZMİR
Işılay Saygın
Turgut Sunalp
Ahmet Süter
KAHRAMANMARAŞ
Mehmet Turan Bayezit
KARS
İlhan Aküzüm
Sabri Araş
Aziz Kaygısız
Musa öğün
KASTAMONU
Sadettin Ağacık
Hüseyin Sabri Keskin
Şaban Küçükoğlu
KAYSERİ
Mehmet Üner
- KIRŞEHİR
Mehmet Budak
KOCAELİ
Abdulhalim Araş (Bşk. V.)
KONYA
Sabri Irmak
KÜTAHYA
A. Necati Kara'a
MALATYA
Ayhan Fırat
Ahmet tlhami Kösem
Fahri Şahin
Talat Zengin
MARDİN
Süleyman Çelebi
Abdülkerim Yılmaz Erdem
MUĞLA
Ahmet Altıntaş
Muzaffer ilhan
MUŞ
Nazmi önder
NİĞDE
Mustafa Sabri Güvenç

(Açık Üyelik)
BİNGÖL
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ORDU
Nabi Poyraz
İhsan Nuri Topkaya
Bahriye Üçok
RİZE
Fehmi Memişoğlu
SAMSUN
Ilyas Aktaş
Muhlis Arıkan
Süleyman Yağcıoğlu
SİİRT
M. Abdürrezak Ceylan
SİNOP
özer Gürbüz
SİVAS
Ruşan Işın
TEKİRDAĞ
Selçuk Akıncı
Salih Alcan
TRABZON
Necmettin Karaduman
(Başkan)
UıRiFA
Osman Doğan
Fahri Karakeçillı
Aziz Bülent öncel
UŞAK
Yusuf Demir
Mümtaz Güler
Mehmet Topaç
VAN
Hüseyin Aydın Arvasi
Fevzi Necdet Erdinç
Mirza Kurşunluoğlu
YOZGAT
Lutfullah Kayalar (İ. A.)
Selahattin Taflıoğlu
ZONGULDAK
Rıza öner Çakan
Cahit Karakaş
İsa Vardal
Muhteşem Vasıf Yücel
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1
BAŞKANLIĞIN GENEL' KURULA
SUNUŞLARI
2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI,YAPILACAK İŞLER
5
GENEÎL GÖRÜŞME VE MECLİS5 ARAŞ^
TIRMAST'YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ (SORULAR

4. — İstanbul Milletvekili İbralıim. Ural'ın, genel
ahlak ve adaba aykırı f tor ve yayınların denetimline
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/20)
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
Devlet İhale Kanununa ve bu Kanuna göre yayımla
nacak tüzük ve yönetmeliklere ilişkin Bayındırlık ve
İskân 'Bakanından sözlü soru! önergesi. (6/21)
6. — Manisa Milletvekili İsmet TurhangMn, tü
tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22)
7. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'nv dar ge
lirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/23)
8. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, af ko
nusundaki beyanına, ilişiklin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/24).
9. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan
Bayezit?inj.Kahramanmaraşspor'a iMşkin< Başbakandan
sözlü sortnüneı,gHasii(6/25)

1. — 'Denizli: MiiletvetoM Hali İbrahim Şahin'in,
bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvetolle*
rine ilişkmMBi^bafcandan; sözlü soru -< önergesin (6/14)
7
2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan' •
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
Bayezit'in, Enenjıi ve Tabiî Kaynafckr.Blkıannıın Af
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
şin - Elbistan-termik teslislerinde yaptığı inoetemeırge*
(X) 1. — Toplu Konut Kanunu Tasarısı ve Ba
zisine ilişkin Başbakandan sözlü söm^öneçgssi. ('6/48):«
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe
3. — Ottiu- Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen?rin,
Komisyonu raporları. (1/452) (S. Sayısı : 15) (Dağıt
Fındık Üretiminin Planlanması ve Dildim Alanlarının
ma tarihi: 28.2.1984)
Belirlenmesi Hâkkinda . Kanuna görer. yapmtanması
gereken yönetoreliğe ilişteki Tarım Gtmam VesKiöy
işleri Bakanmdan.^sözlü soru önaqpai.;(#l^y
(X) A çık oylamaca tabi işleri gösterir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 15

Toplu Konut Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları. ( 1 / 4 5 2 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : K.K.T.D. 181101-1678101437

3 Şubat 1984

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.2.1984 tarihinde kararlaştırılan «Toplu Konut Kanunu Tasarı
sı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Turgut ÖZAL
Başbakan

TOPLU KONUT KANUNU TASARISININ GENEL GEREKÇESİ
Nüfusumuzun süratle artışı ve düzensiz bir yerleşim sebebiyle şehirlerimiz kalabalıklaşmakta buna kar
şılık köylerimizin nüfusuda büyük bir hızla azalmaktadır.
Nüfusumuzun süratle artışı sebebiyle şehirlerimizde her yıl ortalama 400 bin konut yapılması gerekmek
tedir.
Bu yapılamadığı takdirde büyük şehirlerimizin % 40'ını gecekondular kaplayacaktır. Giderek artan gece
kondulaşmaya seyirci kalındığı takdirde bu düzensiz ve dengesiz yerleşmenin beraberinde getirdiği Sosyal
sıkıntıların artarak kalkınmamızı köstekleyeceği ortadadır.
Bu tablo içerisinde görüleceği üzere ülkemiz çözümü gereken bir şehir yerleşme sorunu ve kapatılması
gereken büyük bir konut açığı sorunu ile karşı karşıya bulunmaktadır.
Konut yapımına tahsis edilmiş arsa, alt yapı ve konut inşaat maliyetleri ve kiraları bilhassa alt gelir grup
ları ile orta gelir gruplarının gerek mülk olarak ve gerekse kiracı olarak barınmalarına imkân vermeyecek
derecede yükselmiştir.
Buna karşılık, konut inşaatı ve konut edinme bakımından yeterli ve müessir bir denetim de kurulama
mıştır.
Konut sorununa çözüm getirme ve konut açığını kapatma bakımından tek başına kamu kaynaklarının
yetersizliği ortadadır.
Ayrıca, mevcut kamu kaynakları da dağınıklık içindedir.
Konuta dönük krediler limit, vade ve faiz bakımından farklılıklar göstermektedir.
Sonuçta, konut bakımından arz ve talebi dengeleyen bir pazarın teşekkülü iktisadî hayatın darboğazları
nın çoğaldığı yıllarda mümkün olmamaktadır.
Konut açığının artacağı yıllardır bilindiği halde, uzun süre konut inşaatının üretken bir yatırım olmadığı
ve ölü yatırımı ifade ettiği düşünce ve gerekçesiyle konut konusunda gerekli, etraflı ve etkili tedbirler alın
mamıştır. Halbuki, konut yapımı bütün inşaat sektörü ve girdilerini harekete geçirerek iktisadî hayat için itici
güç niteliği taşımaktadır.
Konut inşaat sektörü kredi desteklenmesinden mahrum bırakılmış, çeşitli vergi yükleri ile meselenin çö
zümü ağırlaştırılmıştır.
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Diğer yandan, Türkiye'de konut inşaatının % 95 - 98'i özel kesim tarafından, % 5 - 2'si kamu kesimi ta
rafından inşa edilmektedir. Kamu kesimi, kamu inşaatlarını artırma politikasını uygulamış, ancak konut pi
yasasına * hâkim olacak kaynaklara Devletin imkânları sebebiyle kavuşamamıştır. Kamu kesiminin özel kesi
me yol göstermesi ve destek sağlaması konusu zaman zaman gündeme gelmiş, ancak alıcının piyasa şartla
rını karşılayabilmesi oranında bu konu ilgi çekebilmiştir. Özel kesim ise piyasa şartları ve kendi teknik gücü
oranında talebi karşılamaya çalışmıştır. Ancak, iktisadî bunalım dönemlerinde bunun defhal tasarruf eğili
mine ve konut piyasasına çeşitli şekillerde yansıması önlenememiştir. Bir destek mekanizması da devrede
bulunmadığı için vatandaş alım gücünü kaybetmiş ve özel kesimde görevini yapamaz duruma düşmüştür.
Nitekim bu sebeple, ülkemizde endüstrinin çeşitli dallarında ve tarımda belli ve önemli bir ölçüde geliş
me olduğu halde konut inşaat sektöründe gözle görülür bir gelişme kaydedilememiştir.
Vatandaşlarımızda özellikle konut konusunda mevcut olan tasarruf potansiyelinden ve eğiliminden ikti
sadî ve sosyal sorunların hallinde yeterince yararlanüamamıştır.
tşte bu gerçeklerden hareketle ve Hükümet Programındaki bir «Millî Konut Politikası» vazetme ve uy
gulama taahhüdünün ifadesi olarak bu tasarı ile tedbirler getirilmesi öngörülmüştür.
Bu Kanun Tasarısı ile :
1. Öncelikle ve özellikle alt gelir grjubu ile orta gelir grubundaki konut sahibi olmayan vatandaşların
ev sahibi olması,
2. Gecekondu bölgelerinde ıslah alanlarının genişletilmesi, mevcut gecekondu alt yapı hizmetlerinin süratlendirilmesi, tapulama imkânlarına pratik çareler getirilmesine dair kanunî tedbirlerin geliştirilmesi,
3. Konut inşasının öncelikle bir finansman meselesi olduğu gerçeği kabul edilerek, bir taraftan mevcut
kamu kaynaklarının dağınıklıktan kurtarılması ve bir bütünlük içinde müessir bir hale getirilmesi, diğer ta
raftan yeni kaynaklar sağlanması ve yerinde bir kullanımla konuta ayrılan bütün kaynakların harekete ge
çirilmesi, maksadıyla,
a) Vatandaşların konut edinmek için bankalarda yapacağı konut tasarrufunun teşvik edilmesi, mükafatlandırılması ve bankaların yapı tasarruf sistemi içine sokulması,
b) Ayrılabilen kamu kaynaklarının yetersizliği gerçeği karşısında, özel sektörü devreye sokma ve birlikte
çalışma görüşünden hareketle, özel sektörün gerek teknik ve gerekse organizasyon gücünden yararlanmayı
hedef alan tedbirlerin alınması,
4. Konut inşaatını artırarak vatandaşın konut sahibi olabilmesini kolaylaştırmak için diğer bir yolun da
konut maliyetinin düşürülmesi ucuz arsa sağlanması, yeni yerleşme alanlarının kurulması, bu arada yapı ve
bütün yapı elemanlarının standartlarının gözden geçirilmesi ve yeniden tespiti,
5. Altyapı hizmetlerinde Devletin yardımcı olması tedbirlerinin alınması,
6. Toplu konuta ve memleket şartlarına ve malzemelerine uygun bir teknolojinin gelişmesini sağlaya
cak şekilde endüstriyel inşaata öncelik verilmesi, teşvik edilmesi, desteklenmesi,
7. Şehirleşmenin ağırlıkla bir istihdam ve sanayileşme konusu olduğunun kabul edilmesi ile birlikte, ko
nut konusunun yerleşme ve şehirleşme politikalarından ayrı düşünülmemesi,
8. Şehir planlarının bu maksada uygun şekilde düzenlenmesi, açılacak yeni yerleşme alanlarında kendi
kendine yeterli şehirleşme düzenine gidilmesi,
9. Dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın vatanda kolaylıkla ve güvenle konut sahibi olmalarını gerçek
leştirecek tedbirlerin alınması,
10. Konut sektörüne gerekli olan bir düzen ve disiplinin ve müessir bir Devlet denetiminin getirilmesini
ve tedbirleri uygulayacak bir teşkilatlanmanın hukukî tedbirlerinin alınması,
11. Gerekli konut, malzeme ve düzen standartlarının geliştirilmesinin yönlendirilmesi öngörülmüştür.
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TOPLU KONUT KANUNU TASARİSİNİN MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Konut İhtiyacının karşılanması, konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların dü
zenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliş
tirilmesi ve Devletin yapacağı desteklemeler için Toplu Konut Fonunun meydana getirilmesi ve kullanılma
sı hakkında ibu Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir.
Madde 2. — Bu Kanunla Öngörülen hizmetlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası nezdinde «Toplu Konut Fonu»nun kurulması öngörülmekte ve fonun kaynakları belirtilmekte
dir.
Madde 3. — Başbakanın veya görevlendireceği bir Bakanın başkanlığında kurulacak Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı Yük'sdk Kurulunun 'kimlerden teşekkül edeceği, Kurulun sekreterya hizmetleri ile çalışma
usul ve esasları hükme bağlanmaktadır.
Madde 4. — İkinci maddede 'belirtilen kaynaklardan' sağlanan Toplu Konut Fonunun, kendi arsasına ken
di evini yapan şahıslara, ferJdS konut kredisi verilmek suretiyle dar gelirli vatandaşa konut edinme imkâm
sağlamaktadır.
Ayrıca Toplu Konut Fonunun, toplu konut kredisi, konut kredisi sübvansiyonu, arsa temini, altyapı veya
okul, karakol, cami, sağlık tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları ve 'benzeri tesisler ile konut sektörü
sanayiini teşvik İçin yatırım ve işletme kredisi alanlarında kullanılacağı hükme bağlanmaktadır.
Madde 5. — Başbakanlığa 'bağlı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığının kurulması ve
görevleri belirtilmiştir.
Madde 6. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
hükümlerine tabi olacağı, personelin atama şekli belirlenmekte, bu İdarede sözleşmeli personel çalıştırılma
esasları hükme (bağlanmaktadır.
Madde 7. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdarecinin bütçesinin fonlardan sağlanacak ve fonların !%
l'ini aşamayacak meblâğdan oluşacağı belirtilmektedir.
Madde 8. — Toplu Konut iskân sahalarının ne şekilde tespit edileceği ve kamulaştırılacağı 'belirtilmekte,
kaldastro çalışmalarının yapılması ve 'imar planlarının hazırlanması ile ilgili esaslar hükme bağlanmaktadır.
Madde 9. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde teş
vik edilen projelere, teşvikle ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı 'belrtiHmektedir.
Madde 10. — Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerde uygulanmayacak kanunlar gösterilmiştir.
Madde Tl. — Bu madde İle 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu yürürlükten 'kaHdırılmakita «Kamu Konut Fo
nu» bakiyesi «Toplu Konut Fonu»na aktarılmaktadır.
Geçici Madde 1. — 2487 sayılı Toplu Konut Kanununa göre kredilendirilmiş projelere, Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde 2487 sayılı Kanun hükümlerinin uygu
lanması öngörülmektedir.
Geçici Madde 2. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin özel bütçesi hazırlanıncaya kadar gi
derlerinin Başbakanlık bütçesinden karşılanacağı hükmü getirilmektedir,
Madde 1'2, 1'3. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir,

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu
Esas No. : 1/452
Karar No. : 3

17.2.1984

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI
Toplu Konut Kanunu Tasarısı, Bayındırlık ve İskân Bakanı i. Safa Giray ile Devlet Bakanı Sudi Tü
rel ve diğer ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü.
Bilindiği gibi hızlı nüfus artışı ve düzensiz şehirleşme sonucunda ülkemizde büyük bir konut açığı sorunu
ortaya çıkmıştır. Mevcut kamu kaynaklarının yetersiz ve dağınık bulunması, konut inşaatının ölü yatırım
olduğu düşüncesi sorunun çözümünü güçleştirmiştir. Tasarı gerekçesinde de belirtildiği gibi konut sorununun
çözümü amacıyla; dar gelirlilerin konut sahibi yapılması, gecekonduların ıslah edilmesi, finansman soru
nunun çözümü, maliyetin düşürülmesi gibi tedbirlerin alınması gerekli görülmektedir.
Komisyonumuz bu geerkçe ile hazırlanmış tasarının tümünü uygun mütalaa ederek maddelerin incelenme
sine geçmiştir.
Tasarının amaç ve kapsamını 'belirleyen 1 inci maddesi uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.,
Toplu Konut Fonunu düzenleyen 2 nci maddenin (d) bendinde yapılan değişiklikle «kararnamelerle»
de Toplu Konut Fonu için para verilebileceği açıklığa kavuşturulmuştur.
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun kuruluşunu belirleyen 3 üncü maddenin başlığında, birinci
ve üçüncü fıkralarında yer alan «Yüksek» kelimesi metinden çıkarılmıştır,
Tasarının 4, 5, 8, 9 ve Geçici 1 inci maddelerinde de 3 üncü maddeye paralel düzenleme yapılmıştır.
Personel rejimini belirleyen 6 nci madde ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin Bütçesini düzen
leyen 7 nci madde aynen kabul edillmiştir.
Tasarının 10 ve 11 inci maddeleri ile geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
12 ve 13 üncü maddeler yürürlük ve yürütme maddeleridir.
Raporumuz havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere saygıyla sunulur.
Başkan
İbrahim Özdemir
istanbul

Başıkanivdkili
Yasar Albay rak
İstanbul

Üye
Altınök Esen
Konya
Bu raporda sözcü

Kâtip
Ayhan Uysal
Çanakkale

Üye
İsmail Saruhan
Ankara
14/F Mıihalfim

Üye
Osman Esgin Tipi
Aydın
Muhalifim

üyö

Üye
Behiç Sadi Abbasoğlu
'İstanbul

Üye
Bedrettin D. Akyürek
İstanbul

Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
Muhalifim, şerhim eklidir.

Üye
Ali Mazhar Haznedar
Ordu
Muhalifim
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Üye
Hüseyin Barlas Doğu
Ankara
(S. Sayısı : 15)
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MUHALEFET ŞERHİ
Tasarının 2, 4, 10 uncu maddelerine aşağıdaki nedenlerle muhalifim.
Hilmi Nalbatttoğlu
Erzurum Milletvekili
Madde 2. — (e) fıkrasında Kıbrıs'a yapılacak Turistik seyahatlardan para alınmamalı.;
Madde 4. — Kapsamına konutlarda ısı ve ısı izolasyonu tesisleri, şehirlerde merkezî teshin tesisleri, köy
lerde biyogaz tesisleri ve artık maddelerden enerji üretim tesisleri, çöplerden yararlanma tesisleri de krediden
yararlanmalı.
Madde 10. — Esasen 2886 sayılı Yasa bile yetersiz ve birçok kuşku ve şaibeyi peşinen getirmiş durumda
dır.
Bu Kanuna bile tabi olunmamak 'keyfiliği ortaya büsbütün çıkaracak ve bu Kurumda çalışan uygulayı
cıları ömürboyu şaibe altında bırakacağından bu belirsizliklere karşıyım.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/452
Karar No. : 8

27 . 2 . 1984

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca 2 Şubat 1984 tarihinde T. B. M. M. Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca
«Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülen ve 17 Şubat 1984 tarihinde Komisyonu
muza sevk edilen «Toplu Konut Kanunu Tasarısı» «Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu» met
ni, esas alınarak 27 Şubat 1984 tarihinde yapılan 14 ünsü birleşimde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla
görüşülmüştür.
Bilindiği gibi, konut açığı, ülkemiz açısından halledilmesi gereken en önemli konulardan birisini teşkil et
mektedir. Artan nüfus yanında sürekli köyden şehire olan akın da göz önüne alındığında, sorunun giderek
büyüdüğü gerçeği de kendiliğinden ortaya çıkar.
Bu gün şehirlerdeki konut açığı, düzensiz yerleşim ve bunun neticesinde gecekondu bölgelerinin artmasına
yol açmaktadır. Bu artış, beraberinde birtakım sosyal sıkıntıları da getirmektedir. Kaldıki, günümüze kadar,
daima artış göstererek gelen bu sorunun halli için geçmişte köklü çözümler getirilememiş, getirilenler ise soru
nu çözmek bir yana tıkanıklıklara neden olmuştur.
Tasarının, çözüm bekleyen bu ciddî sorunun hallini mümkün kılmak için, konut inşaat sektörüne destek
sağlamak, bankalara yapı tasarrufu sistemi içerisine sokmak, ek finansman kaynakları sağlamak, konut mali
yetlerini düşürmek ve altyapı hizmetlerinde Devlet desteğini sağlayarak, sorunun halli için köklü tedbirleri de
beraberinde getirmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır.
Komisyonda söz alan üyeler;
— Tasarıda yer alan «Toplu Konut Fonu»nun finansman sorununa çözüm getirdiği, ancak bu Fon'un
bütçe kaynaklarım ne ölçüde etkilediği,
— Tasarıda «Toplu Konut» deyiminin tanımlamasının yeterince yapılmadığı, ayrıca «Sosyal Konut» de
yiminin de ayrıntılı şekilde tarif edilerek tasarıya dahil edilmesi ve kurulacak Fon'un sadece sosyal konutların
hizmetine sunulması gerektiği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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— Tasarının bir kredi tasarısı olduğu,
— Bankaların devre dışı tutulduğu,
— Hazırlanan tasarıya her çeşit inşaata kredi verileceği,
— Fonun denetimi konusunun ve personel rejiminin yeterince açıklığa kavuşturulmadığı,
— Bütçenin genellik prensibiyle ne oranda 'bağdaştığı,
—• Anayasa ve Mevzuat açısından durumun ne olduğu,
— Kamu mallarının korunması yönünden ele alınması gerektiği,
— Malî idarelerce yapılacak arsa tahsislerinde tarım arazileri açısından dikkatli olunması gerektiği,
— Halen çok ağır İşleyen Nazım Plan Bürolarının çalışmalarına hız verilmesi gerektiği,
gibi hususlar yönünden görüşlerini ifade ettikten sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerinin gö
rüşülmesine geçilmiştir.,
Tasarının 1 inci maddesi aynen (kabul edilmiştir^
Kurulacak olan «Toplu Konut Fonumun kaynaklarını belirleyen 2 nci maddenin (a) bendinde «... ispirto
ve ispirtolu içkiler...» ibaresinden sonra gelen «ile her çeşit çay» ibaresi metinden çıkartılmış, yurt dışına tu
ristik çıkışlarla ilgili (e) bendindeki 200 Almerikan doları, 150 Amerikan doları şeklinde değiştirilmiş ve aynı
benttie yer alan «Dolar karşılığı Türk...» ibaresinden sonra «... lirası ve Kuzey Kıbrıs Türk Devleti için çı
kış başına en çok 'bunun yarısı kadar Amerikan doları karşılığı Türk Lirasından, (Bu harçtan, hac çıkışları
dahil, kimlerin muaf tutulacağını veya istisnadan yararlanacağını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.)» ifa
desi eklenmiştir.
Ayrıca, (k) bendini takiben «video kulüplerince kiralanan her video - kasetin kira bedelinin |% 50 oranın
da alınacak vergileri» içeren bir (1) bendi ilave edilmiştir,:
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığının kurulması, Kurul İdaresi, Kurulun Personel Rejimi ve Bütçesine iliş
kin, 3, 5, 6 ve 7 nci maddeleri ile Geçici 2 nci madde ve 6 ncı maddeye ekli kadro cetveli, Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı Kuruluşunun daha önce görüşülen «Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırıl
ması» Yasa Tasarısında yer alması nedeni ile bir bütünlük arz etmesi açısından, sözü edilen yasa tasarısına
ilave edilmek amacıyla tasarıdan çıkartılmıştır.
Toplu Konut Fonunun kullanılma sahasına ilişkin 4 üncü Madde, 3 üncü Madde olarak değiştirilmiş ve
Maddenin 1 inci fıkrasında yer alan «... faiz sübvansiyonu...» ibaresinden sonra «toplu konut iskân sahaları
na...» ibaresi ile fıkrada geçen «cami» kelimesi «ibadetlhane» şeklinde düzenlenmiştir.
Ayrıca, 2 nci fıkranın sonunda yer alan «... yönetmelikle tespit edilir.» ibaresi çıkartılarak yerine «... öneri
ler de dikkate alınarak, Bakanlar Kurulunun tanzim edeceği tüzükle tespit edilir.» ifadesi eklenmiştir.
iskân Sahalarının tespitine, Kamulaştırma ve Kadastro matlaplı 8 inci Madde 4 üncü, Projelerin Teşvi
kini öngören 9 uncu Madde 5 inci ve uygulanmayacak Kanunlar matlaplı 10 uncu Madde ise 6 ncı MadkJe
olarak aynen kabul edilmiştir.,
Toplu Konut Fonunun denetimini içeren yeni bir madde, tasarıya 7 nci Madde olarak eklenmiştir.
Geçici 1 inci Madde, 2487 sayılı Kanuna göre hak kazanmış proje sahiplerinin de bu Kanunun hükümle
rinden yararlanacağına ilişkin bir hüküm ilavesiyle yeniden düzenlenmiştir.
Tasarının yürürlükle ilgili 12 nci Maddesi 8 inci Madde olarak, yürütme ile ilgili 13 üncü Maddesi de
9 uncu Madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurula sunulmak üzere yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Metin Emiroğlu
Malatya

Başkanvekil
Ayçan Çakıroğulları
Denizli

Sözcü
Alaattin Fırat
Muş

Kâtip Üye
Kadir Demir
Konya

Ahmet Akgün Albayrak
Adana

Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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M. Fenni İslimyeli
Balıkesir
Muhalefet şerhim eklidir.

İV. Oğuzhan Artukoglu
Burdur
Muhatefetim eklidir.

İlhan Aşkın
Bursa

Onural Şeref Bozkurt
Çanakkale
Muhalefet şerhlim eklidir,

Mustafa Kant Bürke
Denizli
Muhalefet şerhim eklidir.

Ahmet Sarp
Diyarbakır
Muhalefet şerhim eklidir.

Türkân Turgut Arıkan
Edirne
7 nci maddenin «Denetimde
bağımsızlık ilkesi açısından
daha ayrıntılı incelenmesi
kanısındayım.

Metin Yaman
Erzincan

İlhan Araş
Erzurum

Togay Gemalmaz
Erzurum
7 nci maddenin «Denetimde
bağımsızlık ilkesi yönünden
daha ayrıntılı incelenmesi
gerektiği kanaatindeyim.

Mustafa Rıfkı Yaylalı
Erzurum

M. Hayri Osmanlıoğlu
Gaziantep

İbrahim Fevzi Yaman
İsparta

Tülay Öney
İstanbul
2, 3 ve geçici 1 'inci maddeye
karşıyım.

İbrahim Özbıyık
Kayseri

Cengiz Tuncer
Kayseri

Mehmet Budak
Kırşehir

İsmet Ergül
Kırşehir

Talat Zengin
Malatya

Fehmi Memişoğlu
Rize
Muhalefet, şerhim eklidir.

H. Barış Can
Sinop
1, 2 ve 4 üncü maddelere karşıyım.

Enver Özcan
Tokat
1, 2 ve 4 üncü maddelere karşıyım.

Ferit Melen
Van
Muhalifim.
Muhalefet şerhim eklidir.

MUHALEFET ŞERHİ
Toplu konut finansmanı için sağlanan kaynaklarda isabet görmekle ıbirlikte, bu tasan ile bütçe dışı fon
ihdas edilmesi, fonun kullanılmasının Sayıştay murakabesi dışında tutulması ve T.B.M.M.'ne ait olan ya
sama yetkisinin, tasanda yer almayan hususlarda yönetmeliklere atıf yapılmak suretiyle Hükümete devre
dilmek istenmesi nedenleriyle, tasarının ibu şekilde düzenlenmesine muhalifim.
Saygılarımızla,
Ferit Melen
Van Milletvekili

Ahmet Sarp
Diyarbakır Milletvekili

M. Fenni İslimyeli
Balıkesir Milletvekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MUHALEFET ŞERHİ
1. 2 nci maddenin (e) fıkrasında başka bir devlete ve parasına atıfta bulunmayı doğru bulmuyorum.
2. Ayrıca, bundan önce Komisyonumuzca tartışılıp rapora bağlanan ancak henüz Genel Kurulda ıkanunlaşmamış olan bir tasarıya atıfta bulunarak ifade kullanılmasını usul bakımından sakıncalı buluyorum.
Fehmi Memişoğlu
Rize Milletvekili

MUHALEFET ŞERHt
1 ve 2 nci maddelerdeki halen kullanılmakta olan ve alt yapıdan yoksun tabiî afetlerden korunmasız
toplu konutlara fondan destek yapılması ve tekel mamullerine getirilen fon katkısının aynı şekilde şartlarla
tekel dışı özel ve tüzelkişilerin mamullerine de getirilerek ikinci maddenin (a) ve (b) paragraflarının birleşti
rilmesi görüşündeyim.
Mustafa Kani Bürke
Denizli Milletvekili

MUHALEFET ŞERHt
Toplu Konut Kanunu Tasarısında Muhalif Kaldığım Esaslar :
1. Toplu Konut ve Kamu Ortaklıkları Kurulunun esas icraatı (fonksiyonel) fiilî değil (Koordinatif) tan
zim edici olmalıydı. Esas icra ilgili bakanlıklara ait olmalıydı.
2. Toplu Konut yardımlarının 60 - 70 m2 den büyük meskenlere yapılması, bizim bugünkü iktisadî şart
larımıza uygun değildir.
Necip Oğuzhan Artukoğlu
Durdur Milletvekili

KARŞI OY YAZISI
Ülkemizde oldukça büyük boyutlara ulaşan «Konut sorunu» na çözüm bulunması herkesçe paylaşılan
bir istektir. Ne varki oluşturulan ve göründüğü kadarıyla oldukça büyük parasal olanaklara sahip olan,
«Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu», statüsü, yetkileri ve denetim biçimi itibariyle yeterince düzenlen
memiş olup, bu belirsiz haliyle dahi kurul işlevsel açıdan kamusal yönetimde birtakım yetki karışıklıklarına
yol açacak bir görünümdedir.
Böylesi geniş kaynaklara sahip bu fonun kullanılması daha sağlıklı ve kapsamlı bir düzenleme ile getiril
mediğinden bu haliyle gerçek amacı kaybettirebileceğinden ve özellikle fonun siyasal iktidarlarca siyasal ya
tırım amacıyla kullanılabilmesi mümkün bulunduğundan ve bu önleyici düzenlemelerden yoksunluğundan do
layı tasarıya karşıyım.
Onural Şeref Bozkurt
Çanakkale Milletvekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METlM

Toplu Konut Konunu Tasarısı
Amaç ve Kapsam
MADDE 1. — Konut ihtiyacının karşılanması konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların
düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin ge
liştirilmesi ve 'Devletin yapacağı desteklemeler için Toplu Konut Fonunun meydana getirilmesi ve kullanıl
ması bu Kanun hükümlerine tabidir,
Toplu Konut Fonu
MADDE 2. — Bu Kanunla öngörülen hizmetlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası nezdinde «Toplu Konut Fonu» kurulmuştur,
Bu Fonun Kaynakları;
a) Tekel idaresi tarafından İmal edilen alkollü ve alkolsüz içkiler, tütün mamulleri, ispirto ve ispirtolu
içkiler ile her çeşit çay ve her türlü içki imalinde kullanılan alkollü ve alkolsüz özütlerin istihsal vergisine
esas matrahları üzerinden en fazla !% 15 nis'betinde hesaplanacak ve istihsal vergisinden ayrılacak miktar
dan (Bu maddelerin istihsal vergisinin fona ödenecek meblağı karşılamaması veya istihsal vergisinin mevcut
olmaması halinde de yukarıda açıklanan şekilde hesaplanacak miktar Tekel İdaresi tarafından fona ödenir.)
b) Tekel dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler tarafından imal edilen (a) bendinde belirtilen ve istihsal
vergisine tabi maddelerin istihsal vergisine esas matrahları üzerinden en fazla '% 15 nisbetinde hesaplana
cak ve istihsal vergisinden ayrılacak miktardan,
c) Dahilde üretilen veya itfhal edilen akaryakıtın rafineri çikış fiyatı üzerinden, benzinden satış fiyatının
% 15'ini, motorin, gazyağı ve fuel-oil'den satış fiyatının % 7'sini geçmeyecek miktardan,
d)f Diğer kanunlarla Toplu Konut Fonu için verilmesi öngörülen paralardan^
e) Yurt dışı turistik çıkışlardan çıkış başına alınacak en çok 200 Amerikan Doları karşılığı Türk Lira
sından,
f) 4 üncü maddeye göre verilecek krddlidlen faydalanacak hak sahiplerinin fona yapacakları geri ödeme
lerden,
g) Toplu Konut Fonuna kaynak sağlamak maksadıyla çıkarılacak Hazine kefaletli döviz veya Türk Li
rası esaslı tahvillerin satışından sağlanacak gelirlerden,
h) Fona yapılacak bağış ve yardımlardan,
i) Hazine Arsaları üzerine yapılan konut ve işyerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok % 25'kıe kadar
alınacak katılma payından,
j) IBu fona açılacak kredilerden,
k) Tekel idaresinin ithal ettiği maddelerden alman fonlardan,
Meydana gelir.
Bakanlar Kurulu, (a), (b), (c), (e) ve (i) bentlerinde belirtilen nispet ve miktarları azaltmaya veya bir mis
line kadar artırmaya yetkiliidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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BAYINDIRLIK, tMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNl

Toplu Konut Kanunu Tasarısı

Toplu Konut Kanunu Tasarısı
Amaç ve kapsam

Amaç ve kapsam
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Toplu Konut Fonıi

Toplu Konut Fonu
MADDE 2. — Bu Kanunla öngörülen hizmetle
rin gerçekleştirilmesi maksadıyla Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası nezdinde «Toplu Konut Fonu» ku
rulmuştur.
Bu Fonun kaynakları;
a) Tekel idaresi tarafından imal edilen alkollü ve
alkolsüz içkiler, tütün mamulleri, ispirto ve ispirtolu
içkiler ile her çeşit çay ve her türlü içki imalinde
kullanılan alkollü ve alkolsüz özütlerin istihsal ver
gisine esas matrahları üzerinden en fazla ;% 15 nispe
tinde hesaplanacak ve istihsal vergisinden ayrılacak
miktardan (Bu maddelerin istihsal vergisinin fona
ödenecek meblağı karşılamaması veya istihsal vergi
sinin mevcut olmaması halinde de yukarıda açıkla
nan şekilde hesaplanacak miktar Tekel idaresi tara
fından fona ödenir),
b) Tekel dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler ta
rafından imal edilen (a) bendinde belirtilen ve istih
sal vergisine tabi maddelerin istihsal vergisine esas
matrahları üzerinden en fazla % 15 nispetinde he
saplanacak ve istihsal vergisinden ayrılacak miktar
dan,
c) Dahilde üretilen veya ithal edilen akaryakıtın
rafineri çıkış fiyatı üzerinden, benzinden satış fiya
tının '% 15'ini, motorin, gazyağı ve fuel - oil'den sa
tış fiyatının % 7'sini geçmeyecek miktardan,
d) Diğer kanun ve kararnamelerle Toplu Konut
Fonu için verilmesi öngörülen paralardan,
e) Yurt dışı turistik çıkışlardan çıkış başına alı
nacak en çok 200 Amerikan Doları karşılığı Türk Li
rasından,
f) 4 üncü maddeye göre verilecek krediden fay
dalanacak hak sahiplerinin fona yapacakları geri
ödemelerden,
g) Toplu Konut Fonuna kaynak sağlamak mak
sadıyla çıkarılacak Hazine kefaletli döviz veya Türk

MADDE 2. — Bu Kanunla öngörülen hizmetle
rin gerçekleştirilmesi maksadıyla Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası nezdinde «Toplu Konut Fonu» ku
rulmuştur.
Bu Fonun kaynakları;
a) Tekel idaresi tarafından imal edilen alkollü
ve alkolsüz içkiler, tütün mamulleri, ispirto ve ispir
tolu içkiler ve her türlü içki İmalinde kullanılan
alkollü ve alkolsüz özütlerin istihsal vergisine esas mat
rahları üzerinden en fazla (% 15 nispetinde 'hesapla
nacak ve istihsal vergisinden ayrılacak miktardan (Bu
maddelerin istihsal vergisinin fona ödenecek meblağı
karşılamaması veya istihsal vergisinin mevcut olma
ması halinde de yukarıda açıklanan şekilde hesapla
nacak miktar Tekel idaresi tarafından Fona ödenir),
b) Tekel dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler ta
rafından imal edilen (a) bendinde belirtilen ve istih
sal vergisine tabi maddelerin istihsal vergisine esas
matrahları üzerinden en fazla % 15 nispetinde he
saplanacak ve istihsal vergisinden ayrılacak miktar
dan,
c) Dahilde üretilen veya ithal edilen akaryakıtın
rafineri çıkış fiyatı üzerinden, benzinden satış fiyatı
nın '% 15'ini, motorin, gazyağı ve fuel - oil'den satış:
fiyatının ı% 7'sini geçmeyecek miktardan,
d) Diğer kanun ve kararnamelerle Toplu Konut
Fonu için verilmesi öngörülen paralardan,
e) Yurt dışı turistik çıkışlardan çıkış başına alı^
nacak en çok 150 Amerikan Doları karşılığı Türk Li
rası ve Kuzey Kıbrıs Türk Devleti için çıkış başına
en çok bunun yarısı kadar Amerikan Doları karşılığı
Türk Lirasından, (Bu harçtan, harç çıkışları dahil,
kimlerin muaf tutulacağını veya istisnadan yararla-s
nacağını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.),
f) 3 üncü maddeye göre verilecek krediden fay-*
dallanacak halk sahiplerinin Fona yapacakları geri öde-*
melerden,

Türkiye Büyük Millet M[eclisi
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüks&k Kurulu
MADDE 3. — Başbakanın veya görevlendireceği 'bir Bakanın başkanlığında Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Yüksek Kurulu kurulmuştur.
Bu Kurul, Başbakan tarafından seçilecek Devlet Bakanları ile Maliye ve Oümrük, Bayındırlık ve İskân,
Ulaştırma, Tarım Orman ve Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından te
şekkül eder.
— Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarları ile T.C.
Merkez Bankası Başkanı Kurul toplantılarına katılırlar.
Kurulun sekreterya hizmetleri Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca yürütülür.
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esasları, bu Kurul tarafından tes
pit edilir.

Toplu Konut Fonunun Kullanma Sahası
MADDE 4. — Toplu Konut Fonu; ferdî ve toplu konut kredisi; konut kredisi faiz sübvansiyonu, arsa te
mini, altyapı veya okul, karakol, cami, sağlık tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları ve benzeri tesis
ler ile konut sektörü sanayiini teşvik için yatırım ve işletme kredisi alanlarında kullanılır.
Fonun ne şekilde kullanılacağı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun hazırlayacağı yönet
melikle tespit edilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonunun Teklif Ettiği Metin)

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni)

Lirası esaslı tahvillerin satışından sağlanacak gelir
lerden,

g) Toplu Konut Fonuna kaynak sağlamak mak
sadıyla çıkarılacak Hazine kefaletli döviz veya Türk
Lirası esaslı tahvillerin satışından sağlanacak gelirler.
den,

h) Fona yapılacak bağış ve yardımlardan,
i) Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve iş
yerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok ;% 25'ine
kadar alınacak katılma payından,
j) Bu Fona açılacak kredilerden,
k) Tekel İdaresinin ithal ettiği maddelerden alı
nan fonlardan,
Meydana gelir.
Bakanlar Kurulu, (a), (b), (c), (e) ve (i) bentlerin
de belirtilen nispet ve miktarları azaltmaya veya bir
misline kadar artırmaya yetkilidir.

h) Fona yapılacak bağış ve yardımlardan,
i) Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve iş
yerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok % 25'ine
kadar alınacak katılım payından,
j) Bu Fona açılacak kredilerden,
k) Tekel İdaresinin ithal ettiği maddelerden alı
nan fonlardan,
1) Video klüplerince kiralanan her video - kasetin
kira bedelinin % 50 oranında alınacak vergilerden,
Meydana gelir.
Bakanlar Kurulu, (a), (b), (c), (e) ve (i) bentlerin
de belirtilen nispet ve miktarları azaltmaya veya bir
misline kadar artırmaya yetkilidir.

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu
MADDE 3. — Başbakanın veya görevlendirece
ği bir Bakanın başkanlığında Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığı Kurulu kurulmuştur.
Bu Kurul, Başbakan tarafından seçilecek Devlet
bakanları ile Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İs
kân, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köy İşleri, Sanayi
ve Ticaret ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan teşekkül eder.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet Planlama
Teşkilâtı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarları ile TC
Merkez Bankası Başkanı Kurul toplantılarına katı
lırlar.
Kurulun sekreterya hizmetleri Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca yürütülür.
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun ça
lışma usul ve esasları, bu Kurul tarafından tespit
edilir.
Toplu Konut Fonunun kullanma sahası

Toplu Konut Fonunun Kullanma Sahası
MADDE 4. — Toplu Konut Fonu; ferdî ve top
lu konut kredisi, konut kredisi faiz sübvansiyonu,
arsa temini, altyapı veya okul, kafakol, cami, sağ
lık tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları
ve benzerli tesisler ile konut sektörü sanayiini teşvik
için yatırım ve işletme kredisi alanlarında kullanı
lır.

MADDE 3. — Toplu Konut Fonu; ferdî ve top
lu konut kredisi, konut kredisi faiz sübvansiyonu,
toplu konut iskân sahalarına arsa temini, altyapı ve
ya okul, karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor te
sisleri, postane, çocuk parkları ve benzeri tesisler ile
konut sektörü sanayiini teşvik için yatırım ve işlet
me kredisi alanlarında kullanılır.
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı
MADDE 5. — Başbakanlığa bağlı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu kararlarının süratle uygulanmasını sağlamak,
b) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı fonlarını idare etmek,
c) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek,
d) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Personel rejimi
MADDE 6. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
hükümlerine tabidir.
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı müşterek kararname ile, diğer personel Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanının onayı ile atanır.
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığında genel hükümler çerçevesinde sözleşmeli personel
çalıştırılabilir,
Bu Kanuna bağlı cetvelde belirtilen kadrolardan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Başkan
Yardımcıları, Uzman ve Şube Müdürleri sözleşme ile çalıştırılabilirler. Bu suretle çalıştırılacakların hizmet
sözleşme esasları, adedi, ücretin taban ve tavanı Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Bu İdarede Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak
çalıştırılabilirler. Bu kişilerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri mahfuz kalır. İzinli
oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiilî hizmet olarak hesaba katıldığı gibi, bunlardan izinli oldukları
sırada terfi hakkını kazananlar başka hiçbir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu personelin Toplu
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinde maaşsız izinli çalıştıkları müddet karşılığı asıl bağlı oldukları teşkilata
karşı herhangi bir mecburî hizmet mükellefiyeti tahmil etmez.
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin bütçesi
MADDE 7. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin bütçesi fonlardan sağlanacak ve fonların |% Tini
aşmayacak meblâğdan meydana gelir.
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nunun Teklif Ettiğü Metin)

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni)

Fonun ne şekilde kullanılacağı Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı Kurulunun hazırlayacağı yönetme
likle tespit edilir.

Fonun ne şekilde kullanılacağı Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı Kurulunun hazırlayacağı öneriler de
dikkate alınarak, Bakanlar Kurulunun tanzim edece
ği tüzükle tespit edilir.

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı
MADDE 5. — Başbakanlığa bağlı Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurul
muştur.
a) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu ka
rarlarının süratle uygulanmasını sağlamak,
b) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı fonlarını
idare etmek»
c) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve
taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin
etmek,
d) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen gö
revleri yapmak.
Personel Rejimi
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin Büt
çesi
IMADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

İskân sahalarının tespiti, kamulaştırma ve kadastro
MADDE 8. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde toplu
konut iskân sahaları valiliklerce belirlenir. Bu sahalar gerektiğinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü eliyle kamulaştırılabilir. Toplu konut iskân sahalarının kadastro çalışmalarının yapılması ve imar planının hazırlanması
ile ilgili esasları Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tespit eder.

Projelerin tespiti
MADDE 9. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde
teşvik edilen projeler, teşvikle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Uygulanmayacak kanunlar
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerde, 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 38 ve 50 inci maddeleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

MADDE 11. — 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. «Kamu Konut Fonu» baki
yesi «Toplu Konut Fonu» na aktarılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 2487 sayılı Toplu Konut Kanununa göre kredilendirilmiş projelere, Toplu Konut
ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde 2487 sayılı Kanun 'hükümleri uy
gulanır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin özel bütçesi hazırlanıncaya kadar gi
derleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Gerektiğinde yeterli ödenek sağlanması için Başbakanlık bütçesine
aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Bayındırlık, Jmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonunun Teklif Ettiği Metin)
İskân Sahalarının
dastro

Tespiti, Kamulaştırma

ve Ka

MADDE 4. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonunun 8 inci maddesi 4 üncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir.

Teşviki

Projelerin

MADDE 9. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde teşvik
edilen projder, teşvikle ilgili mevzuat hükümlerine
tabidir.
Uygulanmayacak

ve kadast

ro

MADDE 8. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklı
ğı Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde top
lu konut iskân sahaları Valiliklerce belirlenir. Bu sa
halar gerektiğinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü eliy
le kamulaştırılalbifir. Toplu Konut iskân sahalarının
kadastro çalışmalarının yapılması ve imar planının
hazırlanması ile ilgili esasları Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı Kurulu tespit eder.
Projelerin

iskân sahalarının tespiti, kamulaştırma

MADDE 5. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonunun 9 uncu maddesi 5 inci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir.

Kanunlar

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

teşviki

Uygulanmayacak

kanunlar

MADDE 6. — Tasarının 10 uncu maddesi 6 ncı
madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Toplu Konut Fonunun

denetimi

MADDE 7. — Toplu Konut Fonunun denetimi
20.10.1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulu Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararname esaslarına tabidir.
MADDE 11.
Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1.
2487 sayılı Toplu Ko
nut Kanununa göre kredilendirilmiş projelere, Top
lu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tespit ede
ceği esaslar çerçevesinde 2487 sayılı Kanun hüküm
leri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1.
a) 2487 sayılı Toplu
Konut
Kanununa göre kredilendirilmiş
projelere,
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tespit
edeceği esaslar çerçevesinde 2487 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır.
b) 2487 sayılı Toplu Konut Kanununa göre hak
kazanmış projeler, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
Kurulunun
tespit edeceği esaslar çerçevesinde bu
Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

GEÇİCÎ MADDE 2.
Tasarının Geçici 2 nci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

Yürürlük
MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar ıKıurulu yürütür.
2.2
7\ Özal
Başbakan

/. K. Erdem
Devlet Balkanı - Başbakan Yardımcısı

K. Oksay
Devlet Bakanı

A. M. Yılmaz
Devlet Bakanı

S. N, Türel
Devlet Bakanı

A. Tenekeci
Devlet Bakanı

/. özdağlar
Devlet Bakanı

A. K. Alptemoçin
Devlet Bakanı

M. N. Eldem
Adalet Bakanı

Z. Yavuztürk
Milî Savunma Bakanı

A. Tanrtyar
İçişleri Bakanı

V. Hedefoğlu
Dışişleri Bakanı

V£ Arıkan
Maliye ve Gümrük Bakanı

M. V. Dinçerler
Miîlî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı

/. S. Giray
Bayındırlık ve îskân Bakanı

M, Aydım
Sağffık ve Sosyal Yardım Bakanı

V,. Atasoy
Ulaştırma Bakanı

H. H. Doğan
Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanı

M. Kalemli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam

H. C, Aral
Sanayi ve Ticaret Bakanı

C. Büyükbaş
Enerji ve Tabif Kaynaklar Bakanı

M, M, Taşçıoğtu
Kültür ve Turizm Bakanı
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonunun Teklif Ettiği Metin)

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni)

Yürürlük

Yürürlük

MADDE 12. - - Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 8. — Tasarının 12 nci maddesi 8 inci
madde olaraık aynen kabul edilmiştir.
Yürütme

Yürütme
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

MADDE 9. — Tasarının 13 üncü maddesi 9 uncu
madde olarak aynen ka'bul edilmiştir^
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVEL
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının Kadroları
Unvanı
Başkan
Balkan Yardımcısı
Uzman
Uzman
Uzman
Şube Müdürü
Şef
Şef
Memur
Memur
Memur
Daktilo
Daktilo
Şoför
Şoför
Odacı
Odacı

Sınıfı

Derecesi

G.Î.H.
G.tH.
G.İ.H.
T.H.S.
G.İ.H.
G.tH.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
Y.H.S.
Y.H.S.
Y.H.S.
Y.H.S.

l:
l
1
1
2
2
6
7
8
9
10
9
10
9
10
12
13
TOPLAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Adet

Ek Gösterge

1
2
15
15
15
4
3
3
9
9
8
5
5
4
3
5
5
111

(S* Sayısı : 15)

+
+
+

500
400
400

+
+

300
300
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL
Tasanya EkU Kadro CetveU Aynen Kabul Edil
miştir.
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TÜRKİYE BÜYÜK

MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 22

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, İstanbul Milletvekili İb
rahim Ural ve Adıyaman Milletvekili Mehmet Arif Atalay'm,
1 8 . 1 . 1984 Tarih ve 2972 Numaralı Mahallî İdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu. ( 2 / 3 6 )

1.3.1984
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
18.1.1984 tarih ve 2972 numaralı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz gerekçeli olarak ilişikte suTHİlmTftTft^irı

Gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla.
Pertev Aşçıoğlu
Zonguldak Milletvekili

İbrahim Ural
İstanbul Milletvekili
Mehmet Arif A t alay
Adıyaman Milletvekili

GEREKÇE
Listelerin tamamlanması ile verilen süreler içinde eksikliklerin ikmaline mütedair herhangi bir sebeple
boşalması, o partinin o seçim için temsiline tamamen mani olmaktadır. Bu nedenle partilerin meclislerde
temsiline imkân vermek için bu teklife gerek görülmüştür.
Köylerimizde bilhassa Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliğine aday ola
bilme şartına haiz ilkokul mezunu bulabilmek çok zor hatta birçok köylerde mümkün olamamaktadır.
Bu durum hepimizce malumdur. Türkiye şartlarında çoğu vatandaşımız okuma yazma bildikleri halde ilk
okul diplomasına sahip değildirler. Buna rağmen ilkokul diplomasına sahip olmayan bu kimseler yıllardır
bulundukları muhtarlık ve ihtiyar meclisi üyeliklerini başarı ile yürütmüşlerdir.
Bu sebeplerden dolayı ilkokul mezunu olma şartının köy ve mahalle muhtarları ile köy ihtiyar heyeti
ve mahalle ihtiyar heyetleri için aranmaması isabetli bir karar olacak ve vatandaşa büyük bir rahatlık sağ
layacaktır.
özellikle büyük şehirlerde seçmen sayısının fazlalığı nedeniyle oy pusulalarının çoğaltılması bir zaruret
haline gelmiştir.

—a
İçişleri Komisyonunun Rapora
T., C.
Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı
Esas No. : 2/36
Karar No. : 5
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TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ve Adıyaman Milletvekili
Mehmet Arif Atalay'ın, 18.1.1984 tarih ve 2972 numaralı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi Komis
yonumuzca incelenip görüşüldü.
Komisyonumuz, Danışma Kurulunun içtüzüğün 37 nci maddesi uyarınca yaptığı tavsiyeye uyarak Ka
nun Teklifi kırksekiz saat geçmeden görüşmüştür.
TeklM ile, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliğine aday olabilme şartları arasında bulunan, ilkokul mezunu
olma şartının, köy ve mahalle muhtarları ile köy ihtiyar heyeti ve mahalle ihtiyar heyeti için aranmaması
ve oy pusulalarının çoğaltılması önerilmektedir.
Komisyonumuz gerekçesini uygun mütalaa ederek 'teklifin tümünü kabul etmiş ve maddelerin incelen
mesine geçmiştir.
Madde metinleri ayrı ayrı görüşülüp oylanarak aynen kabul edilmiştir.
Mahallî idare seçimlerinin yapılmasına çok az bir zaman kaldığından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
çalışmalarına seçimler dolayısıyla ara vereceğinden Kaıun Teklifinin İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca
öncelikle Genel Kurul gündemine alınması Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır.
Raporumuz, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur.
Başkan
Necat Tunçsiper
Balıkesir Milletivekili

Baş'kanvekili
Nihat Akpak
Sakarya 'Milletvekili

ISÖzcü
Atilla Sin
Muş Milletvekili

Kâtip
İsmail Üğdül
Edirne 'Milletvekili

Metin Üstünel
Adana Milletvekili

Kadri Alt ay
Antalya Milletvekili

Muzaffer Aracu
Denizli Milletvekili

Ahmet Ata Aksu
Gaziantep Milletvekili

Namık Kemal Şentürk
İstanbul Milletvekili

İbrahim Ural
İstanbul Milletvekili

F. Osman Yöney
İstanbul Milletvekili

Hüseyin Aydemir
İzmir Milletvekili

Süha Tanık
İzmir Milletvekili

Ziya Ercan
Konya Milletvekili

Salim Erel
Konya Milletvekili

Mehmet Kara
Trabzon Milletvekili
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 22)
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ PERTEV AŞÇI- I
OĞLU, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İBRAHİM
URAL VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ
M. ARİF ATALAY'IN TEKLİFİ

İÇÎŞLERÎ KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎÖÎ
METİN

18 . 1 . 1984 Tarih ve 2972 Numaralı Mahallî İda
18.1.1984 Tarih ve 2972 Numaralı Mahallî İdareler
reler
ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme- I Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
sine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 18.1.1984 tarih ve 2972 numaralı
Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
«ilgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren beş gün
içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile, ilgili seçime katılır.»

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi aynen ka
1 bul edilmiştir.
I
I
I
I

MADDE. 2. — 18.1.1984 tarih ve 2972 numara
lı Kanunun 14 üncü ma'ddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«'Siyasî partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, İlçe Seçim Kurulunun tebliğinden itibaren beş gün içinde
bu eksikliklerini tamamlayamazlarsa, o partiler o
Seçim çevresinde, eksik liste ile ilgili seçime katılırlar.»

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
I bul edilmiştir.
I
I
I
I
I
I
j

MADDE 3. — 18.1.1984 tarih ve 2972 numaralı
Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
«En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı,
Bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kamıhlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali
olmamak kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar
heyeti üyesi seçilebilir. Bunlar için ilkokul mezuniyet şartı aranmaz, okur-yazar olmak yeterlidir.»

MADDE 3. —• Teklifin 3 üncü maddesi aynen ka
bul
edilmiştir.
I
I
I
I
I
I
I
I

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi aynen ka
MADDE 4. — 18.1.1984 tarih ve 2972 numara
bul edilmiştir.
lı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkra olarak
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
I
«Bu seçimler için kullanılacak oy pusulaları, ba- I
sıla'bilir, teksir edilebilir ve her türlü araçla çoğaltı
labilir.»
I
MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi aynen ka*
bul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu Kanun 18.1.1984 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi- I
rer.
I
MADDE 6. — Teklifin 6 net maddesi aynen ka
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
I bul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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