Kanun Numarası

5492

Başlığı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE
TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul Tarihi

27/04/2006

Kabul Edildiği Birleşim

22.Dönem 4.Yasama Yılı 95.BirleĢim

Cumhurbaşkanlığına Gidiş
Tarihi

28/04/2006

Cumhurbaşkanlığından
Geliş Tarihi

03/05/2006

Cumhurbaşkanınca Yapılan Onay
İşlem
Resmi Gazete Tarihi

04/05/2006

Resmi Gazete Numarası

26158

Diğer Bilgiler

Son Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları
Kanun Teklifi Bilgileri

İmza
Sahipleri

Kanun Teklifinin Metni

Dönemi ve
Yasama Yılı

22/4

Esas
Numarası

2/727

Başkanlığa
Geliş Tarihi

10/03/2006

Teklifin
Başlığı

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
Teklifi

Teklifin Özeti Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının kendisine devredilen kurumların görevlerini
de yerine getirebilmesi için kadro ihdas edilmesi, idare tarafından yapılan veya
yaptırılan yapıların bedellerinin ihtiyaç sahiplerinin ödeme düzeylerinde
tutulabilmesi ve bu yapıların maliyetlerinin düĢürülmesi öngörülmektedir.
Teklifin Son
Durumu

KANUNLAġTI

Komisyon Tipi Adı
Tali Komisyon

Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem

ĠçiĢleri Komisyonu

Karar Tarihi

14/03/2006 31/03/2006 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 14/03/2006 31/03/2006 Raporunu Verdi

28/03/2006

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1138
Kanun Numarası:

5492
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AYRIŞIK OY
TOKĠ ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.'nin yaptığı yatırım ve ihaleler ile
ilgili olarak BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca incelemeler yapılmıĢ ve ciddi
yolsuzluklar saptanmıĢtır. Bu raporlardan yola çıkarak aĢağıdaki konuları ayrıĢık oy olarak
TBMM üyelerinin bilgisine sunmayı bir görev biliyoruz.
1. TOKĠ'nin kendi arsalarının piyasadaki rayiç değerleri, bu arsalar üzerinde
gerçekleĢtirilecek projelerin inĢaat maliyetleri, projelerin satıĢ ve pazar analizleri ile toplam
hasılat tahminlerini içeren ihale öncesi hazırlık ve fizibilite çalıĢmaları yapılmaması nedeniyle,
bu iĢlerde imzalanan sözleĢmelere göre taraflar arasında oluĢan gelir paylaĢım oranları,
Ġdareye yeterli geliri ve kamu yararını sağlamak açısından emsallerine kıyasla düĢük seviyede
kalmıĢtır.
2. Bu projelerin hukuki çerçevesini tayin eden yönetmelik, sözleĢme ve Ģartnamelere
iliĢkin temel esaslar, baĢtan itibaren Ġdare aleyhine ve yükleniciler lehine iĢleyecek Ģekilde
kurulmuĢ, tarafların karĢılıklı çıkarlarını gözetecek ve dengeleyecek Ģekilde
düzenlenmemiĢtir.
3. TOKĠ ile Yüklenicilerin ortaklaĢa gerçekleĢtireceği yatırımlarda Devletin itibarına
güvenen ve konut almak amacıyla parasını Devlet güvencesine teslim ve emanet eden
vatandaĢa ait kaynaklar, 2004 yılı Bütçe Kanunu'nun Kamu Haznedarlığı hükmüne aykırı
olarak bir özel Finans Kurumuna yatırılmıĢtır. Bu kaynakların özel finans kurumlarında
tutulabilmesi için Maliye Bakanı, Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı ve BaĢbakan'dan izin
alınmamıĢtır.
4. Özel finans kurumlarında TOKĠ adına açılan hesaplarda tutulan vatandaĢa ait
paraların nema gelirlerinin bütünüyle yüklenici firmalara bırakılması, Ġdarenin gelir kayıplarına
ve kamu zararlarına yol açmak suretiyle yüklenici firmaların haksız kazançlar sağlamasına yol
açmıĢtır.
5. TOKĠ yetkilileri, söz konusu özel Finans Kurumunda Ġdare adına açılan hesaplarda
toplanan paraların müteahhitlere ait olduğunu ileri sürmektedir. Bu kaynaklar, ne yüklenicilere
ne de TOKĠ'ye aittir. Konut satın almak amacıyla parasını Devlete emanet eden vatandaĢlara
ait kaynaklardır ve kamu güvencesine alınması zorunludur, özel finans kurumlarına emanet
edilemez.
6. Ġdare ile yükleniciler arasında 2003 ve 2004 yıllarında imzalanan hâsılat paylaĢım
sözleĢmelerine göre, gerçekleĢtirilen 11 projeden toplam 1,9 katrilyon lira tutarında gelir
sağlanacağı tahmin edilmektedir. Bu tutarın, % 68,4 oranında 1,3 katrilyon lirası yüklenici
firmaların, % 31,6 oranında 600 trilyon lirası da Ġdare'nin geliri olarak gerçekleĢecektir.
Ġdare'nin bu iĢlerden sağlayacağı 600 trilyon liralık gelirin;
i- Ne kadarlık kısmı Ġdareye ait arsaların karĢılığıdır?
ii- Ne kadarlık kısmı kâr payıdır?
iii- Bu iĢlerde Ġdarenin kârlılık oranı nedir?
Aynı Ģekilde yüklenici firmalara giden 1,3 katrilyon lira tutarındaki gelir içinde;
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i- Firmaların üstlendiği inĢaat maliyetlerinin payı ne kadar ?
ii- Yüklenicilerin kâr payı hangi tutarda gerçekleĢmiĢtir?
iii- Yüklenicilerin kârlılık oranı nedir?
Bu soruların cevapları Ġdare tarafından verilememekte, hatta bu konuların bilinmesine
ihtiyaç olmadığı ileri sürülmektedir. Oysa, yüklenici firmalar bu konuları en ince ayrıntılarına
kadar bilmektedir. Ġdare yetkililerinin çeĢitli basın açıklamalarında, bu ihalelerden Devlete 3
katrilyon lira kazandırıldığı iddia edilmektedir. Bu bilgiler tamamen yanlıĢtır ve kasıtlı olarak bu
konulardaki yolsuzlukları gizlemek, kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmaktadır.
7. Sayın BaĢbakan ve TOKĠ BaĢkanı yaklaĢık üç yıldır TOKĠ'nin yoksullar için konut
yapacağını, dar gelirlilerin kira öder gibi ev sahibi olacaklarını her fırsatta söylemektedir.
Göreve geldiklerinden beri yoksullar için yapılan konut sayısı son derece sınırlıdır. Ġdarenin
finansman sıkıntısı çekmesi nedeniyle yoksullara daha fazla konut yapmaya olanak
bulunamadığı iddia edilmektedir. Ġdare, kendisine ait çok kıymetli arsaları müteahhitlere
verirken sağlanan kolaylıklar niçin yoksul vatandaĢlara tanınmıyor? Hâsılat paylaĢım
oranlarında yüklenici paylarından Ġdare lehine sağlanacak birkaç puanlık yükselmeyle oluĢan
kazançların mali büyüklüğü hesaplanmıĢ mıdır? Bu kaynaklarla ne kadar yoksula konut
yapılabilir?
8. TOKĠ özellikle BüyükĢehirlerde kentsel dönüĢüm projeleri adı altında çok büyük
yerleĢim alanlarında belediyelerle birlikte yeni yapılaĢma alanları oluĢturmaya hazırlanmalıdır.
Bu alanlarda yüzbinlerce gecekondu kaçak yapı v.b. konut bulunmakta ve buralarda
milyonlarca yurttaĢ yaĢamaktadır. Ortada dönüĢüm projeleri vardır. Ancak buralarda yaĢayan
yurttaĢların barınma sorunlarının nasıl çözüleceği bunların haklarının ne olacağı konusunda
bu sürece iliĢkin hukuki alt yapı oluĢturulmamıĢtır. Uygulamalar ağırlıklı olarak TOKĠ ve
belediyelerin takdiri ile yapılmaktadır.
9. 4706 sayılı Kanuna göre, Hazineye ait taĢınmazların satıĢı ve değerlendirilmesi
konusunda bütün yetki Bakanlar Kuruluna verilirken, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanı tek baĢına
Bakanlar Kurulu'nun yetkilerini kullanmaktadır. Karar organı bulunmayan TOKĠ' ye ait çok
kıymetli arsaların sadece Ġdare BaĢkanının kararıyla ihale edilmesi ve ihale öncesinde arsa
değerlerinin tespit edilmesine dahi gerek görülmemesi hukuka uygun değildir ve önemli
derecede kamu zararlarına yol açmaktadır.
10. TOKĠ'nin ihaleleri ile ilgili olarak BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ciddi
yolsuzluk iddialarında bulunmuĢtur.Ancak bu iddialar ciddi bir soruĢturmaya konu edilmemiĢ,
bunun yanında TOKĠ hesaplarını denetleyen Yüksek Denetleme Kurulu denetim ekibi
TOKĠ'den alınarak baĢka görevlere verilmiĢlerdir.
11. Konuyla ilgili olarak yapılan incelemelerde;
a- Kamu kuruluĢlarında ilk defa iĢe baĢlayacak iĢçi ve memurlar için ilgili mevzuatları
gereği yarıĢma sınavı Ģartı yasal bir zorunluluk olmasına karĢın sözleĢmeli personel
atamalarında böyle bir zorunluluk bulunmaması nedeniyle, Ġdarenin 2003 ve 2004 yıllarındaki
açıktan sözleĢmeli personel atamalarında yarıĢma sınavı yapılmadığı,
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b- 2003 ve 2004 yılında açıktan atanan sözleĢmeli personel alımları için Ġdare tarafından
ülke çapında herhangi bir duyuru yapılmadığı, personel atamalarıyla ilgili iĢlemlerin tamamen gizli
olarak yürütüldüğü,
c- Ġktidar Partisi milletvekilleri ile Ġdare BaĢkanlığına vekalet eden BaĢkan
Yardımcısının yakın akraba, eĢ, dost ve hemĢehrileri tarafından haberdar edilen adayların
Ġdareye değiĢik tarihlerde baĢvurmak suretiyle "iĢ talep formu" doldurduğu ve göreve
baĢlatılan 96 sözleĢmeli personelin bunlar arasından seçildiği,
d- BaĢkan yardımcılığı ve daire baĢkanlığı gibi üst düzey görevlere atanan 5
sözleĢmeli personel ile sınavsız olarak göreve baĢlatılan 5 sözleĢmeli personelin Ġdare
BaĢkanlığına vekalet eden BaĢkan Yardımcısının daha önce görev yaptığı Ġstanbul
Belediyesinin bağlı ortaklığı KĠPTAġ A.ġ ile Ankara Belediyesinin bağlı ortaklığı Metropol
A.ġ'de birlikte çalıĢtığı ekip arkadaĢları arasından seçildiği,
bilinmektedir.
Toplu Konut Ġdaresi tarafından 2003 yılında 16 ve 2004 yılında da 70 sözleĢmeli
personelin atamasıyla ilgili iĢlemlerde; Kamu Görevlilerinin Etik DavranıĢ Ġlkeleri’ne aykırı olarak,
vatandaĢlar arasında fırsat eĢitliği sağlanmadan akraba, eĢ dost, hemĢehri kayırmacılığı ile siyasal
kayırmacılık yapılmıĢtır.
Sonuç itibariyle, TOKĠ ve Emlak GYO A.ġ. tarafından 2003 ve 2004 yılında
gerçekleĢtirilen hâsılat paylaĢım projeleriyle ilgili olarak tespit edilen hukuka aykırı iĢlemler ve
ortaya çıkan kamu zararlarının incelenmesi ve sağlıklı soruĢturulması gerekmekte iken,
siyasal gerekler öne çıkarılarak soruĢturma yapılması engellenmiĢtir, âdeta yolsuzlukların
üstü örtülmüĢtür.
Öte yandan, TOKĠ, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının kapsamı
dıĢına çıkarılarak, bütçesinin Parlamentoya gelmesi engellenmiĢtir.
M. Akif Hamzaçebi
Trabzon
Birgen KeleĢ
Ġstanbul

Kemal Kılıçdaroğlu
Ġstanbul
Bülent Baratalı
Ġzmir
Kazım Türkmen
Ordu

A.Kemal Deveciler
Balıkesir
Mustafa Özyürek
Mersin

4

