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3.- Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri;
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri; Çevre; Plan ve Bütçe
Komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı: 198) (Devam)
BAġKAN - ............ 2 nci maddeyi okutuyorum:
.................. 2 nci madde üzerinde verilmiĢ 1 önerge vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan kanun tasarısının çerçeve 2 nci maddesinin aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
M. Akif Hamzaçebi Mustafa Özyürek
Enis Tütüncü
Trabzon
Mersin
Tekirdağ
Mehmet Kartal
Feramus ġahin
Ali Cumhur Yaka
Van
Tokat
Muğla
"Madde 2.- 4706 sayılı Kanunun 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır."
BAġKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU BAġKANVEKĠLĠ MEHMET ALTAN KARAPAġAOĞLU
(Bursa) - Katılmıyoruz efendim.
BAġKAN - Sayın Hükümet?..
MALĠYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Ġstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAġKAN - Komisyonun ve hükümetin katılmadığı önergenin gerekçesini mi okutayım,
konuĢacak mısınız?
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) - Söz istiyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN - Buyurun.
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) - Sayın BaĢkan, sayın milletvekilleri; tasarının 2
nci maddesi, 4706 sayılı Kanunun ilgili maddesini değiĢtirmektedir.
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4706 sayılı Kanun, 2001 yılının hükümeti tarafından, yine, hazine arazilerinin satıĢının
hızlandırılması amacıyla çıkarılmıĢ olan bir kanundu. Yine, Ģimdiki hükümetimiz de, hazine
arazilerinin satıĢının hızlandırılması amacıyla, o zamanki hükümetin çıkarmıĢ olduğu bu
Yasanın çeĢitli maddelerinde ve bu kapsamda 2 nci maddesinde değiĢiklik önermektedir.
Tasarının geneli üzerine yaptığım konuĢmamda da belirttim; hükümetler, her kaynak
arayıĢında, her ihtiyaçta bu alana yöneliyorlar; ama, genellikle, umduklarını bu alanda
bulamıyorlar. Maalesef, bu alana yönelen hükümetlerin, kamu finansmanında yaĢadığı
problemleri, bu alandan sağlayacakları kaynaklarla aĢmaları mümkün olmuyor.
Bu madde neyi öngörüyor kamu hizmetine tahsisli gayrimenkullerden, satılacak olanların
gerektiğinde tahsislerinin kaldırılmasına Bakanlar Kurulu karar verebiliyor. Normal olarak,
kamu hizmetine tahsisli bir hazine taĢınmazına, o taĢınmazda yürütülen kamu hizmetine ilgili
kurumlar ihtiyaç duymuyorsa, tahsisin kaldırılması için Bakanlar Kurulu kararına gerek yoktur.
DüĢünelim ki, bir yerde bir okul binası var veya karakol binası var. ĠçiĢleri Bakanlığı veya Millî
Eğitim Bakanlığı bu karakol binasına veya okul binasına ihtiyaç duymuyorsa Maliye
Bakanlığının bir yazısıyla bu tahsis kaldırılır ve Maliye Bakanlığı, istediği gibi, bu taĢınmazı
satıĢa sunabilir. Bu, gayet serbest bir olaydır; mevcut hukukumuzda, mevzuatımızda buna
olanak veren hükümler vardır. Bu madde neyi getiriyor; ilgili kurum, tahsisin kaldırılmasına
muvafakat etmiyor, yani, Millî Eğitim Bakanlığı -biraz önceki örnekte- o okulun tahsisinin
kaldırılmasına muvafakat etmiyor; bu tahsisin kaldırılmasına Bakanlar Kurulu eğer karar
verirse -o kurumun muvafakati, o kurumun amirinin muvafakat edip etmemesi önemli değiltahsis kaldırılır ve satılır.
Belki, denilebilir ki, efendim, ilgili kurumların nasıl olsa bir bakanı vardır; eğer, tahsisin
kaldırılmasını arzu etmiyorsa Bakanlar Kurulunda da bu kararı imzalamaz ve o tahsis iĢlemi
devam eder. Belki, bakanlıklarda, bu ihtimal olabilir, aklımıza gelen bu ihtimal olabilir, böyle
çözümler bulunabilir; ama, varsayalım ki, bir üniversitenin bir taĢınmazını, bu Ģekilde,
üniversite "ihtiyacım var" dediği halde Bakanlar Kuruluna tahsisinin kaldırılması gelirse,
üniversitenin ihtiyacını Bakanlar Kurulunda hangi bakan savunacaktır, sizlerin takdirine
bırakıyorum. Bu anlayıĢla bir yere varmamız mümkün değil; yani, kamu hizmetine tahsis
edilmiĢ bir taĢınmaz varsa "kamu hizmetine gerek yoktur bu taĢınmazda" kararını Bakanlar
Kurulunun vermesine gerek yoktur. Bu, her ne pahasına olursa olsun, kamu hizmeti yürütülen
taĢınmazları biz satalım anlayıĢıdır. Bu anlayıĢla bir yere varmamız mümkün değildir.
Buralardan anlamlı bir gelir elde etmek de mümkün değildir. Satılacak olan birkaç tane değerli
gayrimenkulden elde edilecek gelir uğruna, o binalarda, o taĢınmazlarda yürütülen kamu
hizmetleri önemli ölçüde aksayacaktır. Onun da ötesinde, kamu hizmeti, sanki bu ekonomide
yürütülen bir hizmet değildir, bu ekonominin dıĢındadır, verimsizdir gibi bir anlayıĢı
yansıtmaktadır bu madde; bu, çok daha tehlikeli ve sakıncalıdır, çok daha yaralayıcıdır.
Bunu, sizlerin bilgisine sunmak üzere söz aldım.
TeĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkıĢlar)
BAġKAN - Evet, biz de teĢekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.
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