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2.- Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/946) (S. Sayısı: 827) (Devam)
BAŞKAN - ..........................
30 uncu maddeyi okutuyorum:
..............................
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adına söz
isteyen, Trabzon Milletvekili Sayın Akif Hamzaçebi; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; tasarının 30 uncu maddesi hakkında görüşlerimi açıklamak üzere, Cumhuriyet
Halk Partisi adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, tasarıya kamuoyu "torba yasa" ismini takmıştı; yani, içinde ne
ararsanız var. Olabilir; yani, idarenin ihtiyaç duyduğu birçok yasa değişikliği varsa, belki,
bunları, bir şekilde, bir yasada toplamak isteyebilir; ama, bunların önemli bir kısmı Plan ve
Bütçe Komisyonunda önergelerle girmişti, biliyorsunuz.
Onu da geçtik, şimdi buraya geldik. Biraz önce bir maddeyi kabul ettik. Torba yasadan
sonra, torba önergeler çıkmaya başladı. Bakın, biraz önce kabul edilen 29 uncu maddede 2
tane önerge kabul edildi; 2 önerge tam 2 sayfa, bu 2 önergenin gerekçesi de 2 satır. İlginçtir,
her iki önergenin gerekçesi de aynı: "Kamu personel ücret rejimindeki farklılıkların giderilerek
ücret dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerinin sağlanması amaçlanmıştır." Her iki önergenin
gerekçesi de aynı. Bu önergeler neyi düzenliyor? Örneğin, Özel Tüketim Vergisi Kanununda
bir düzenleme "mükellef" tanımını değiştiriyor; hazineye ait taşınmazların satışının
hızlandırılması hakkında kanun... Bunların kamu personel ücret rejimiyle ne ilgisi var acaba?
Hükümet, büyük iddialarla "Belediyelerde Reform" adı altında 2 tane yasa getirdi buraya.
Bunları görüştük; Sayın Cumhurbaşkanından bir kez daha görüşülmek üzere iade edildi, bir
kez daha görüştük. Çok iddialıydı hükümet; ama, görüyorum ki önergelerden...
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, bir saniye...
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda büyük bir uğultu var, Sayın Hatibin konuşması
anlaşılmamaktadır.
Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakıyorum, o çok iddialı belediye yasalarından
Büyükşehir Belediye Yasasında, şu torba önergelerden biriyle tam 6 tane değişiklik yapılıyor,
Belediye Yasasında da 5 tane değişiklik yapılıyor. Daha önce de başka değişiklikleri
yapmıştık. Burada size söylüyorum; bundan sonra da, daha çok sayıda değişikliği bu iki
yasada, belediye yasalarında yapacağız. Neden; çünkü, hükümet bu yasaları iyi
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hazırlamamıştır. İdare hukukunu bilmeyen, Türk idare yapısını bilmeyen, Türk hukuk sistemini
bilmeyen bir kadro hazırlamıştır maalesef. Bunları üzülerek söylüyorum.
Burada size söyleyeceğim şudur: Bu önergelerden birinde çok önemli bir düzenleme
yapıldı değerli arkadaşlar. Bunu sizlerin dikkatine sunmayı bir görev sayıyorum. Hepinizin
bildiği gibi, hazineye ait taşınmazlar, yatırımcılara çeşitli amaçlarla tahsis edilir. Turizm
yatırımcılarına, turizm yatırımı yapmak amacıyla, kırkdokuz yıl süreyle hazine arazisi tahsis
edilir. Tersane yatırımcılarına, tersane yapmak amacıyla, kırkdokuz yıl süreyle, kıyılardaki
hazine taşınmazları ve onun önündeki dolgu alan veya deniz, tahsis edilir. Her iki tip yatırımda
da, kırkdokuz yıllık sürenin sonunda, bu yatırımlar, çalışır ve işler vaziyette hazineye teslim
edilir. Bu arazilerin tahsis şartı budur. Kendileriyle yapılan sözleşme bunu düzenlemektedir.
Bu önergelerden biri (h) bendiyle neyi getiriyor biliyor musunuz; şunu getiriyor değerli
arkadaşlar: Tersane yatırımcılarında bir istisna yapalım, onlarla yaptığımız sözleşmeyi tek
taraflı olarak burada değiştirelim, kırkdokuz yılın sonunda, yatırımcı, tesisindeki bütün
makineleri, bütün vinçleri, o yerin tersane olmasını sağlayan bütün donanımı alsın götürsün,
hazineye sadece dolguyu bıraksın.
Değerli arkadaşlar, size öneriyorum, eşitlik için şunu da yapın: Turizm yatırımcıları için de
bir düzenleme yapalım, kırkdokuz yılın sonunda, bütün yatakları, oteldeki bütün tesisatı, bütün
buzdolaplarını, bütün masaları, sandalyeleri alsın götürsün. Böyle bir şey olabilir mi değerli
arkadaşlar?! Hazinenin kişilerle, yatırımcılarla yaptığı bir sözleşmeyi, tek taraflı olarak, hazine
aleyhine olacak şekilde, kişiler lehine, objektif olmayan bir şekilde, haklı gerekçesi olmayan
bir şekilde veriyorsunuz. Bundan sonrası için yapabilirsiniz. Bundan sonra tahsis edeceğiniz
tüm taşınmazlarda, tüm dolgu alanlarda tesisin, tersanenin veya turizm yatırımının bütün
taşınır malları yatırımcıya aittir; bunlar, süre sonunda hazineye devredilmez şartını
getirebilirsiniz; ama, burada, bunu getirmeye hakkınız yoktur. Ben, Genel Kurul, bu kadar
yoğunluk içerisinde, bu önergenin ilgili maddesini yeterince değerlendirememiştir diye
düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bu, bu tasarıdan çıkarılan, tasarının 19 uncu maddesi Tekel ihalesi maddesi- gibi bir maddedir değerli arkadaşlar. O madde, nasıl Genel Kurul
tarafından çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmiş ve bu tasarıdan çıkarılmışsa, ben size
öneriyorum, tekriri müzakere yapalım, bu maddeyi yeniden görüşelim ve bu bendi tasarı
dışına alalım. Bu, bu şekliyle Anayasaya aykırı bir düzenlemedir. Bunu, sadece burada
bırakmayacağımızı, Anayasa Mahkemesine götüreceğimizi ve bu işi, her platformda gündeme
getirip, bunu topluma anlatacağımızı sizlere ifade etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, bu görüştüğümüz 30 uncu madde, tasarının bir sonraki maddesindeki
(b) bendi ve biraz önce görüştüğümüz maddesinin de (k) bendiyle ilgili bir düzenlemeyi de
kapsamaktadır. Nedir bu? Düzenleme şudur: Yeşilkart sahiplerinin ve 65 yaşını doldurmuş
muhtaç ve kimsesiz vatandaşların ayakta tedavileri halinde, bunların sağlık giderlerinin, ilaç
giderlerinin, artık hazinece karşılanmaması veya -Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonunca karşılanıyordu, sonra Sağlık Bakanlığınca karşılanmaya başladı- bunun
yüzde 20'sinin Bakanlıkça karşılanmayıp, bunun hasta sahiplerinden alınması şeklinde bir
düzenlemeyi kapsamaktadır.
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Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi, yoksul vatandaşlarımız, açlık sınırının altında gelir
elde eden, yaşayan vatandaşlarımız, ülkemizin, toplumumuzun çok önemli bir sorunu.
Hükümetin çok ünlü bir acil eylem planı vardı. Acil eylem planında -gayet iyi hatırlıyorumtoplumun yüzde 15'i açlık sınırının altında gelir elde etmektedir teşhisi yapılmıştı ve topluma
ve topluma bir vaatte bulunulmuştu; hükümet kurulur kurulmaz, üç ay içerisinde, açlık sınırı
altında gelir elde eden vatandaşlar saptanacak ve bunlara düzenli olarak yardım yapılacak
denilmişti. Hükümetin vaadi budur; ama, hükümet, bu vaadine karşılık, burada, yeşilkartlı
vatandaşlarımızdan yüzde 20 oranında bir kesinti yapmayı düzenlemektedir.
Nüfusun yüzde 15'i demek, 10 000 000'u aşkın nüfus demektir. Türkiye'de, yeşil kartlı
vatandaşımızın sayısı da 13 000 000'dur; yani, aşağı yukarı, acil eylem planındaki rakama
yakın bir rakamdır. Hükümet, bütçe dengelerini tutturabilmek amacıyla, sosyal güvenlik
açığını azaltabilmek amacıyla, ya bu ödemeleri yapmayarak... İşte, bu maddede olduğu gibi
"ben, bunun ödemesini yapabilmek için, ödeme emri ararım; ödeme emri yoksa, ben bu
ödemeyi yapamam" demek, sonuçta, yeşilkartlı hastanın, hastane kapısından tedavi
edilemeden geri dönmesi demektir. Bu tasarı onu düzenlemektedir.
Sanırım, hükümetimiz, bunu bilerek getiriyordur. Acil eylem planındaki o ünlü vaatlerini
bilerek getiriyordur diyeceğim; nasıl olsa o unutulmuştur düşüncesiyle, sanıyorum, bu
düzenlemeyi de buraya getirmekte hiçbir beis görmemiştir.
Değerli arkadaşlar, acil eylem planında, hükümetin birçok vaadi vardı; hatırlayacaksınız,
vergilerin indirilmesi vardı, Özel İletişim Vergisi kaldırılacaktı değerli arkadaşlar, haberleşme
üzerindeki vergiler kaldırılacaktı. Hepinizin bildiği gibi, bu vergi, kalıcı hale getirilmiştir. Enerji
kaynakları üzerindeki vergiler azaltılacaktı; tam tersine, enerji kaynakları üzerindeki vergiler,
bu hükümet döneminde artırılmıştır. Özel Tüketim Vergisi, akaryakıt ürünleri üzerinde
ağırlaştırılmıştır. Elektrik faturaları üzerindeki yüzde 3,5 oranındaki TRT payının, hemen üç ay
içinde kaldırılması sözünü vermişti hükümet acil eylem planında; bunun, sadece 1,5'ini
kaldırmıştır, 2'si durmaktadır. Bunları çoğaltmak mümkündür değerli arkadaşlar.
Bunları daha uzun süre anlatabilirim; ama, bu kadarını yeterli görüyorum. Maddenin bu
düzenlemesiyle, yeşilkartla ilgili düzenlemesiyle doğru olmaması bir yana, hükümet vaatleriyle
tutarlı olmadığını söylüyorum. Biraz önce sözünü ettiğim, tersanecilerle ilgili, tersane
yatırımlarıyla ilgili düzenlemeyi de bu tasarının bir ayıbı olarak görüyorum. Uygun görürseniz,
bunu, tekriri müzakereyle yeniden görüşelim ve bu tasarı metninden çıkaralım.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.
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