TÜRKİ YE BÜYÜK M İ LLET M ECLİ Sİ

YASAM A DÖNEM İ

YASAM A YI LI

24

3

İ Çİ ŞLERİ KOM İ SYONU

TUTANAK DERGİ Sİ

12 Mart 2013 Salı

i

İ Çİ ŞLERİ KOM İ SYONU
GÖRÜŞM E TUTANAKLARI

12 M art 2013 Salı

----0----

K O N U

Sayfa
On Üç İ lde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İ lçe Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1316)

1:26

İ Çİ NDEKİ LER

Sayfa
Bİ Rİ NCİ OTURUM

1:26

İhsan ŞENER

(Ordu)

Enver YILMAZ

(İstanbul)

İdris YILDIZ

(Ordu)

1
1:2
2

Muharrem IŞIK

(Erzincan)

2

Mehmet S. KESİMOĞLU

(Kırklareli)

2:3, 10, 20, 21, 24

Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU

(Osmaniye)

3, 12, 14:15,
16:17, 23:24

Celal DİNÇER

(İstanbul)

4:5, 9, 19

Birgül AYMAN GÜLER

(İzmir)

Mustafa HAMARAT

(Ordu)

6, 17

İdris Naim ŞAHİN

(Ordu)

6, 8, 16:20

5:7, 15:21, 23

Enver ERDEM

(Elazığ)

7:9, 12, 13

Mehmet ERDOĞAN

(Muğla)

9:11, 12, 13, 14,
19, 20, 22, 23

İsmet UÇMA

(İstanbul)

11:12, 13, 15

Ali TURAN

(Sivas)

13:14

Mehmet ERSOY

(Sinop)

22:23

M adde 1

24:25

Önergeler

25

Gerekçeler

25

Celal DİNÇER

(İstanbul)

25

M adde 2

25

Önerge

26

Gerekçe

26

M adde 3

26

Açılma Saati:

16.02

Kapanma Saati:

18.25

ii

12 Mart 2013 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.02
BAŞKAN: Feyzullah KIYIKLIK (İstanbul)
BAŞKAN VEKİLİ: Mehmet ERSOY (Sinop)
SÖZCÜ: Hüseyin BÜRGE (İstanbul)
KÂTİP: Gülay SAMANCI (Konya)
_______0_______
BAŞKAN – Arkadaşlar, toplantı yeter sayımız vardır şu anda ve 17’ nci toplantımızı açıyorum.
Toplantımızı açtıktan sonra, boşalan bir üyeliğimiz için seçim yapılmış ve İlyas Şeker Bey AK PARTİ Grubu adına yeni
üyelerimizden, burada bulunmaktadır. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyor ve tebrik ediyorum.
Hoş geldiniz İlyas Bey.
İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Hoş bulduk Başkanım.
BAŞKAN – Gündemimizde bulunan (2/1316) esas numaralı, Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin Bey ve beş milletvekilinin
On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ nin görüşmelerine başlıyoruz.
Sayın üyeler, teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri şu andan itibaren açıyorum. Teklif sahibi milletvekillerinden söz almak
isteyenler varsa önce onlara söz vereceğim.
Buyurun İhsan Bey.
İHSAN ŞENER (Ordu) – Değerli Başkanım, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; Ordu ilinin büyükşehirler arasında
katılmasına dair kanun teklifi üzerine, teklif sahipleri adına konuşmak için söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ordu ili 13 tane büyükşehrin kanunu çıkarılırken 742 bine yakın nüfusuyla, 700 binin üstünde, büyükşehir olmayı hak eden
en büyük illerden biriydi. Bu süreçte, şu anda, saat 15.47 itibarıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığım nüfus
rakamı 771.960’ tır. Dolayısıyla 750 bini aşmış ve Orta Karadeniz’ de önemli merkezlerimizden birisidir.
Ben Komisyon üyesi arkadaşlarımın bu hususta teveccühlerini bekliyorum, herhangi bir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin
teklifimin kabul edilmesi hususunda oy kullanmalarını ümit ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar?
Enver Bey, buyurun.
ENVER YILMAZ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de teklif sahibi milletvekillerinden birisi olarak ama
Ordu Milletvekili değil İstanbul Milletvekili olarak söz almış bulunmaktayım.
Gerekçeleriyle beraber izah ettiğimiz gibi, İhsan Bey’ in de az önce izah ettiği 771 bin rakamıyla birlikte en son çıkan 13 ile
ilave olarak Ordu’ nun da büyükşehir kapsamına alınması hususunda gerekli yasal çalışma teşebbüsünü başlattık.
Ordu, Türkiye coğrafyasının önemli illerinden bir tanesidir ama Türkiye’ de en fazla göç veren illerden de bir tanesidir.
Bugün resmî olarak İstanbul’da 4’ üncü göçmen il sıfatını haiz bir ilimizdir. Avrupa’ da da Almanya, Hollanda ve Belçika’ da resmî en
fazla göçmen statüsünde olan il Ordu’ dur. Japonya’ da Türkiye’ den en fazla giden il kökeni Ordululara aittir. Avustralya’ da da en fazla
Avustralya’ ya göç eden Türkler arasında ili Ordu olanlar fazladır. Dolayısıyla, Ordu şu an itibarıyla kayıtlara geçen 771 bin nüfusunun
yanı sıra yaklaşık 600 bini İstanbul ve diğer yerlerle birlikte yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu, büyükşehir sıfatını hukuken kazanmamış olsa
bile fiilen kazanmış bir ilimizdir.
Bu anlamda biz yasa teklifimizi gerekçeleriyle birlikte metin hâline getirdik. Değerli Komisyon üyelerimizin, Değerli
Hükûmetimizin, Komisyon Başkanımızın takdirleriyle birlikte, Komisyonumuzdan geçtikten sonra yasal çalışmalarla ilgili Genel
Kurulun önüne gelmesi hususunda gayretlerinizi bekliyoruz.
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Ordu’ muza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Enver Bey.
Buyurun Sayın Yıldız.
İDRİS YILDIZ (Ordu) – Sayın Başkan, Komisyonun değerli üyeleri, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli basın
mensupları; benden önceki konuşmacı önerge sahibi arkadaşlarımla beraber -ben de Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili İdris
Yıldız olarak- Ordu’ nun beş milletvekili ve İstanbul’ dan milletvekili seçilen Değerli Arkadaşımız Sayın Enver Yılmaz’ la birlikte bu
önergeyi hazırladık ve Komisyonunuza sunduk.
Ordu’ nun, biraz önce İhsan Bey’ in belirttiği gibi, nüfusu 2011 nüfus sayımında 714 bin, 31/12/2012’de TÜİK verilerine göre
742 bin civarındaydı ama büyükşehir yasa tasarısı ülkemizin gündemini ciddi anlamda meşgul ettiği dönemde, Orduluların da algı
yöntemiyle büyükşehir olması hevesi dolayısıyla, biraz önce Enver Bey’ in bahsettiği anlamda il dışında yaşayan Orduluların çabalarıyla,
nüfuslarını Ordu’ ya taşımalarıyla… Çünkü bunların bir kısmı gerçek anlamda Ordu’ da yaşayan insanlar belirli sürelerle. Bunu
bildiğimiz için biz de buna, yasal anlamda bir eksiklik görmediğimiz için, taraf olduk ve 771 bin sayısını geçtiğini hep beraber biliyoruz.
Dolayısıyla, bu anlamda, birlikte altı arkadaş bir önerge hazırladık ve sunduk. Teklifimizin kabulü konusunda Komisyon üyelerinin
desteğini bekliyoruz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ederim.
Teklif sahiplerinden başka arkadaşımız var mı konuşmak isteyen? Yok.
Evet, milletvekillerinden, Komisyon üyesi arkadaşlarımızdan söz almak isteyen arkadaşlarımıza söz vereceğiz.
Buyurun.
MUHARREM IŞIK (Erzincan) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, öncelikle sizi tebrik ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
MUHARREM IŞIK (Erzincan) – Tabii, bu yasaya bizim karşı çıkacak hâlimiz yok, karşı da çıkmayız. Şimdi, Sayın
Milletvekilim nüfusun şu anda 15.47 itibarıyla 771.961 olduğunu söyledi; 2012 sonucu da 741.371; 2011’de 714.390.
Şimdi, tabii, burada asıl önemli olan şey, Ordu büyükşehir olsun ama şimdi gece gündüz çalışan, başka ilçelerden resmen
nüfus çalan bir sürü beldemiz var, bir umutla dediler ki: “ Belki yasada bir şeyler olur, 2012’nin nüfusu baz alınır, biz de kurtulmuş
oluruz.” Hatta öyle şeyler oldu ki… Yani ben Erzincan’ dan örnek vereyim, Erzincan Merkez Belediye Başkanı resmen polisi ev, ev
gönderdi. Evlerde insanlara baskı yaptırdı ki gidip başka yerlerde yazdırmasınlar. İnsanlar tabii yılın altı, yedi ayında, en az sekiz ayında
köylerinde veya beldelerinde oturuyorlar; dört, beş ayında merkezde oturuyorlar ama Belediye Başkanının baskısıyla insanlar gidip
ilçelerine, beldelerine yazılamadılar. O şekilde şeyler oluyor. Tabii, bu insanlar diyor ki: “ Biz de 2012’ de nüfusumuzu 2 binin üzerine
çıkardık. Mademki böyle kişiye özel, şehre özel bir yasa çıkıyor, o zaman beldeler de…” Ki şu anda aslında 2012 nüfusu da baz
alınmıyor, bugünkü nüfus baz alınarak çıkıyor bu yasa. Mademki böyle Ordu’ yu sevindiriyoruz, o zaman burada herkesi sevindirmek
için, diğer beldelerimizi de sevindirmek için ki bu beldelerin de çoğu sizin beldeleriniz zaten… Dolayısıyla bu konuda burada Komisyon
üyeleri olarak bence -bizim teklifimiz de var- bu teklifi kabul edip 2012’ de 2 binin üzerine çıkanların tekrar kalmalarını sağlayalım.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Buyurun Sayın Kesimoğlu.
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Ben de seçildiğiniz bu görevde size başarılar diliyorum. Ayrıca, üyelikten bakan çıkarmış bir komisyon olarak arkadaşlarımı
da kutluyorum. Ama gönül isterdi ki Sayın Bakan aramızda olsaydı, teklif sahibi olarak eski Sayın Bakanı da aramızda görmek isterdik.
Her şeye rağmen hayırlı olmasını diliyorum elbette ki.
Parti ayrımı yapmaksızın Ordu milletvekili arkadaşlarımı da kutluyorum üstün gayretlerinden dolayı. Enver Yılmaz
kardeşime de gayretlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Ama Allah da biliyor, kul da biliyor ki bu nüfus taşıma bir nüfus. İnşallah
gelen nüfus geldiği yere dönmez.
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Şimdi, sevgili arkadaşlarım, Sayın İhsan Şener açılan sandık sayısı gibi saat itibarıyla nüfusu verdi, vallahi bravo. Ben, tabii,
aynı ihtimamı, biraz sonra vereceğim önergeyle ilgili, benzeri anlamda nüfusu artmış ama beldenin kapatılacağı yerler için de o gayreti
kendilerinden bekliyorum.
Sözlerimin en başında bir eleştiri yapmak istiyorum Sayın Başkan. Herhâlde Parlamento tarihinde en az toplanan İçişleri
Komisyonlarından biri olarak tarihteki yerimizi alacağız. Bu yasama dönemi içerisinde…
BAŞKAN – Bu çok iyi iş yaptığımızı gösterir.
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) – Vallahi bir iş yapmadığımızı gösterir bence.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – İşlerinin yoğunluğu sebebiyle toplanamıyoruz.
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) – Evet.
Bu dönemde, ilk yılda bir, tali komisyon olarak terörün finansmanının önlenmesini görüşmüşüz, o da tali komisyon; ikincisi,
asıl komisyon olarak; diğeri bu değişiklikle ilgili; diğeri de her nedense Genel Kurula bir türlü getirilemeyen göç ve göçmenlikle ilgili
yasal düzenleme. Aslında hepimizi biliyoruz ki sırada görüşülmeyi bekleyen birçok kanun hükmünde kararname var yani bu boşlukta
niye bunları görüşmüyoruz, bunu söylemek istiyorum. Ayrıca, az çalışmanın sorumluluğunun da iktidar partisine ait olduğunu tarihe not
düşmek adına tutanaklara geçirtiyorum.
Eski Başkanımız Sayın Muammer Güler’ e de başarılar diliyorum. Görevi devraldığı Sayın İdris Naim Şahin biraz sitemli bir
biçimde görevden ayrılmıştı. İnşallah kendisi o sitemde bulunmayacak kadar uzun süreli bir görev yapar ancak ben ilk genel seçimde
iktidarın tümüyle yer değiştireceğine inandığım için o sitemin muhatabı da halktır diye düşünüyorum.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Şahin, Sayın Bakan görevdeyken niye böyle bir teklif gelmedi ya da bakanlıktan ayrıldıktan
sonra niye geldi diye sormak istiyorum. Elbette ki “ Nüfus yetmedi.” diyeceksiniz. Bu açıdan baktığımız zaman da “ Önümüzdeki
günlerde, yerel seçime kadar TÜİK’ in nüfusunu 750 binin üzerine çıkaracağı kaç tane il var?” diye de sormadan geçemeyeceğim ya da
bir başka deyişle “ Merkez ilçesini yani il merkezini alamayan iktidar partisinin o ili büyükşehir yaparak kendi safların katmak istediği
kaç tane il daha sırada var?” diye de soruyorum.
Şimdi, madde üzerinde de gerçi söyleyeceğim ama aynı anlayışla bakacak olursak açılan sandık sayısı itibarıyla, Sayın İhsan
Şener’ in dediği gibi, herhâlde şu saat itibarıyla baktığımızda önceki yasal düzenlemeye göre nüfusu 2 binin altına inen belde
belediyelerinin kapatılması konusu, eğer 2012 tarihi itibarıyla ya da şu anki tarih itibarıyla bakılacak olursa onların da kurtulma
ihtimalleri var, her nasılsa önümüzdeki yerel seçime kadar tüzel kişilikleri devam edecek. Dolayısıyla, o belde belediyelerimizin
kapatılmasını da önlemek adına bir önerge verdim. Öncelikli olarak sayın milletvekillerimizden, Ordu milletvekillerimizden de aynı
hassasiyeti beklediğimi ifade etmek istiyorum.
Sevgili arkadaşlarım, benim bir tespit imkânım olamadı ama Sayın Bakanlığımızın seçkin bürokratlarını ben biliyorum,
nüfusu 2 binin üzerine bu biçimde çıkmış kaç tane beldemiz vardır, onun çalışmasını herhâlde yapmışlardır, bizimle paylaşacaklardır
diye düşünüyorum.
Yine bir başka nokta, bu yasa teklifinin eklerini ben tam göremedim. Kaç tane belde kapatılıyor, kaç tane köyün tüzel kişiliği
kaldırılıyor, bununla ilgili çalışmaların yapılıp bu teklifin ekinde görülmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ben bir hazırlık yaptım. Tabii ,
teyide muhtaç bir hazırlıktır. Benim hesaplarıma göre Ordu’ da büyükşehir olması sonucunda kapatılacak olan belde sayısı 50; Akkuş’ ta
5, Aybastı’ da 3, Çatalpınar’da 1, Çaybaşı’ da 1, Fatsa’ da 8, Gölköy’ de 6, Gürgentepe’ de 3, İkizce’ de 4, Kabadüz’de 1, Kabataş’ ta 1,
Korgan’ da 2, Kumru’ da 2, Mesudiye’ de 3, Perşembe’ de 2, Ünye’ de 8. Tüzel kişiliği kaldırılacak olan köy sayısı da yine teyide muhtaç,
Ordu merkezde 67 olmak üzere toplamda 600 civarında köy. Bununla ilgili de rakamları bize Bakanlığın değerli bürokratları
zannediyorum ulaştıracaklardır. Önergeye de destek verilerek bu beldelerimizin kurtarılması sağlanmış olacaktır.
Bir başka önemli uyarı daha: Bu önceki tasarı ya da teklif, yasal düzenleme, her neyse, onunla ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşme olmamıştı. Yine aynı yanlışın yapılmakta olduğunu görüyorum. Hiç olmazsa bu yanlıştan dönelim, bu kanun
teklifinin Plan ve Bütçede görüşülmesini sağlayarak bir yanlıştan da kurtulmanın örneğini yaşayalım diye sözlerimi tamamlıyorum.
Teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Dinçer.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Öncelikle Sayın Başkanım, görevinizin hayırlı olmasını diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
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CELAL DİNÇER (İstanbul) – İnşallah bu görevi başarıyla ve layıkıyla yapacaksınız adil bir şekilde.
Komisyonumuzun Değerli Başkanı, değerli üyeleri, çok saygıdeğer Bakanlık bürokratlarımız -şimdi teşrif ettiler- eski Sayın
Bakanımız, çok değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bir defa, başından bu tespiti yapmak istiyorum, yapacağımız eleştiriler Ordu ilinin büyükşehir olmasına karşı olduğumuz
anlamına gelmemeli. Ordu ilinin büyükşehir olmasını biz de sizler kadar, bu teklifi veren Ordu ilinin saygıdeğer milletvekill eri kadar
arzu ederiz.
Zaten bir önceki tutanaklar elimizde. Yaklaşık bir buçuk, iki ay önce görüştüğümüz on üç ilde büyükşehir kurulmasına dair
kanun teklifinde ben bir konuşmamda aynen şunları söylemiştim, hatta Sayın Bakana hitaben “ Ordu’nun şu anda 10-12 bin nüfusu eksik
gözüküyor, niçin bunu o listeye koymadınız? Kriter nedir? Büyükşehir olması için 750 bin kriterini niye bu hâle getirdiniz? Yani bunun
üzerinde bir ayet mi var, nedir? 740 bin de olabilirdi, 730 bin de olabilirdi. Kısa bir süre sonra sizler tekrar bununla ilgi li bir kanun
getireceksiniz.” demiştim ve çok fazla sürmedi bu kehanetimiz.
Siz zaten kanun yapma tekniği olarak hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Bakınız, arkadaşlar, biliyorsunuz, Çevre, Orman ve
Şehircilik Bakanlığının ayrı ayrı kurulmasıyla ilgili -636 sayılı- kanun hükmünde kararnameler vardı. Bu kanun hükmünde kararnameler
dört buçuk ay içinde tam 4 defa değişti yani o kadar aceleye getiriyorsunuz ki kanunları. İşte bu kanunda da gördük. Muhalefetin
uyarılarını dikkate almıyorsunuz, bir buçuk, iki ay geçtikten sonra yeni şartlar doğuyor, “ Ay, biz burada yanlış yapmışız.” diyorsunuz,
tekrar düzeltiyorsunuz. Yani muhalefetin de, demokrasinin olmazsa olmazı olarak kabul ettiğimiz muhalefetin de görüşlerini al ıp “Ya,
bunlar da acaba ne söylüyor, dinleyelim.” demeden, kanunları “ Sadece bizim dediğimiz, bizim bildiğimiz doğrudur.” şeklinde
yapıyorsunuz ve nitekim bir buçuk, iki ay sonra, bilemediniz, dört ay sonra tekrar yeni bir kanunla gündeme getiriyorsunuz. Bir defa, bu
huyunuzdan vazgeçmeniz lazım.
İkincisi, biraz evvel arkadaşımız da söyledi, bu kadar atıl duran bir komisyon herhâlde Mecliste çok az. Şu anda 35-36’ ya
yakın kanun hükmünde kararname var ve bunların birçoğu bizim İçişleri Komisyonumuzu ilgilendiriyor ancak hiçbir tanesi Anayasa’ ya
aykırı bir şekilde gündeme getirilmiyor ve görüşülmüyor. Sevgili Bakanımdan özür diliyorum ama bakanlıktan alındıktan sonra
üzülmesin diye Ordu’ nun büyükşehir yapılarak sanıyorum Orduluları, biraz “ Bakanımızı niye aldınız?” diye tepki gösterenleri susturmak
için hazırlanmış bir kanun gibi düşünüyorum. Aksi takdirde, ona en büyük jesti bakanlığı sırasında yapsalardı çok daha sağlıklı olurdu
diye düşünüyorum. Şimdi, birçok kişi benim gibi düşünecek “ İşte, -bakan üzülmesin diye- Sevgili Bakanımız, bak, biz de Ordu’ yu
büyükşehir yaptık, sizler de büyükşehir olarak ödüllendirildiniz.” diyecek.
Değerli arkadaşlar, büyükşehir yapılırken o ilde sadece bir tane ilçe kuruluyor, merkez, yasa gereği kurulması zorunlu ama
hangi beldeler kapatılacak, hangi beldeler hangi ilçeye bağlanacak, hangi ilçeler Ordu iline bağlanacak… “ Zaten mevcut kanunda var
ama.” diyeceksiniz ama bunu kanunda göstermek lazım, köyleriyle, beldeleriyle bunları bildirmek lazım. O kadar aceleye getiri lmiş bir
kanun ki… En azından bize gönderilen kanun teklifinde yok. Biraz evvel gene arkadaşım belirtti, bunun da büyük bir eksiklik olduğunu,
özellikle kanun yapma tekniğine çok uygun olmadığını, yangından mal kaçırır gibi yasa tekliflerinin Meclise getirildiğini de üzülerek
söylemek istiyorum.
Daha geçmiş yasanın külleri henüz soğumadı yani biliyorsunuz, 1.600’ e yakın beldeyi kapattınız, 16 bine yakın köy tüzel
kişiliğini ortadan kaldırdınız. Şimdi, tekrar aynı benzer bir yasayla birçok beldemiz tekrar kapatılacak, birçok köy tüzel kişiliği tekrar
ortadan kaldırılacak. O zaman da söyledik, öbür kanun görüşülürken de söyledik; bu, demokrasi açısından kabul edilmesi mümkün
olmayan bir olay. Yerel iktidarları, yerel idareleri gittikçe yok ediyorsunuz. Sadece “ tek adam” yönetimine hazırlık olsun di ye bir tane
büyükşehir belediyesi yapıp büyükşehir belediyesinin emri ve kumandası altına sokuyorsunuz ama o tabandaki insanların, yereldeki
insanların söz hakkını ellerinden alıyorsunuz. Şu anda mevcut Anayasa’ mızdaki düzenlemeye göre yerel idareler ve merkezî idareler
arasındaki bu ayrımı tamamen ortadan kaldırılıyor, merkezîleştiriyorsunuz.
Değerli arkadaşlar, köy yönetimlerini ortadan kaldırdınız, köyleri de mahalle yaptınız. Öbür kanun teklifi görüşülürken de
defalarca söyledik, köylerde binlerce dönüm mera var, binlerce dönüm arazi var, köy tüzel kişiliğine ait araziler var. Bu arazilerin
akıbetlerinin ne olacağını yakın zamanda çıkarılan Mera Kanunu’ yla da gördük. İşte, Mera Kanunu’ yla vatandaşlar artık Ordu’ da
hayvanlarını otlatmak için gidecekler, para ödeyecekler. Bunun da bilincinde olmaları gerekiyor. Ordu’nun köylerindeki vatandaşlarımız
da artık içecekleri suya para verecekler. Bunu bütün Ordulu vatandaşlarımızın bilmesi lazım. Üç beş sene sonra Ordu’nun köyünde
yaşayan insanlarımız da artık yüklü miktarda emlak vergisi verecekler ve asfalt, yol, kaldırım gibi vergileri vermek durumunda
kalacaklar. Yani sanıldığı gibi Ordu’da her şey güllük gülistanlık olmayacak. Belki Ordu büyükşehir olmakla bir miktar fazla ödenek
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alacak ama Ordulu vatandaşlarımızın bilmesi açısından bunu diğer yönleriyle de burada belirtmek muhalefet olarak da bizim
boynumuzun borcu.
Sevgili Başkanım, biz bu yasanın bir de siyasal etkilerinin olacağını söylemiştik. Birçok ilde mülki idare amirlerinin yani
valiler ve kaymakamların siyasal etkileri etkisizleştirildi. Bir gün eylemli bir vali yle bir sohbetimizde “ Valiliği hiç kimse ortadan
kaldıramaz.” diye bir cümle kullandı ama valinin yetkilerinin ne kadar tırpanlandığını, valinin artık köylerde bir okulun camını dahi
taktırmaktan aciz olduğunu hepimiz biliyoruz çünkü özel idareler kapandı. Artık köyde bir musluğu dahi vali taktırmaktan aciz hâle
getirildi. Nitekim, çok fazla geçmeden, on üç ilde büyükşehir kurulmasıyla ilgili yasa görüşülürken, ondan hemen kısa bir süre sonra
AKP iktidarının sözcüleri “ Valilik seçimle gelsin yani seçimle gelmesinde ne mahzur var?” dendi. Dolayısıyla, merkezî idarenin, ulusal
bütünlüğünü, üniter yapımızın tek temsilcisi olan valilik müessesesinin de artık gidici olduğunu biz yavaş yavaş görüyoruz.
Evet, hizmet götürme açısından bunun sakıncalarının olabileceğini biz söylemiştik. Antalya örneğini veriyorduk, 640
kilometre bir mesafede bir sınırı olan Antalya’ da vatandaşın büyükşehir belediye başkanına ulaşmada sıkıntılar yaşayabileceğini, 275300 kilometre uzaklıktaki bir vatandaşın büyükşehir belediyesine ulaşmasının zorlukları olabileceğini belirtmiştik. bunları da dikkate
almadınız, bu yasalar çıktı, şimdi uygulamasını hep beraber göreceğiz. Ama, asıl önemli olan, büyükşehir belediyeleri ile o büyükşehir
belediye hudutları içinde kurulan ilçe belediyelerinin arasındaki sıkıntıları giderecek hiçbir madde burada da yoktur.
Bugün İstanbul’ da ben İstanbul Milletvekili olarak bunu çok yakından görüyorum, yaşıyorum. Bütünşehir belediyeleri ile
ilçe belediyeleri arasında muazzam bir çekişme var. “ Büyükşehir” diyelim adına, büyükşehir belediyeleri kendileri gibi düşünmeyen
veya muhalefetten seçilmiş belediye başkanlarına istedikleri zulmü yapabilme yetkisini haizler; ödeneklerini vermiyorlar, imar planlarını
tasdik etmiyorlar. Geçen sefer de söyledim, Meclis gündemine 2 defa getirdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ataşehir
Belediye Başkanına, bir buçuk yıl sonra, sadece görüşme randevusu verebildi; bırakın sorunlarının çözümünü, görüşme randevusu dahi
vermiyordu. Niçin? Muhalefetten seçildiği için.
Değerli arkadaşlar, vakit geçmemiş, önerilerle bir madde ile bu kanuna eklenerek bütünşehir belediyelerinde büyükşehir
belediye başkanı ile ilçe belediye başkanlarının arasındaki görev dağılımını, yetki dağılımını düzene koymamız gerekiyor, aksi takdirde
Türkiye genelinde olduğu gibi beldelerde de tek adam yönetimine kapı aralamış olacağız. Bunun da demokrasimiz açısından çok büyük
sakıncaları olduğunu belirtmek istiyorum.
Son olarak “ bütünşehir” kavramının bizim Anayasa’ mıza, Anayasa’ mızın belirlediği yerel yönetimler-merkezî idare
ayrımına aykırı olduğunu belirtmek istiyorum. Ama, buna rağmen biz Ordulu vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, Ordulu
vatandaşlarımızın da büyükşehire kavuşması için bu yasaya destek olacağımızı belirtmek istiyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Celal Bey.
Birgül Ayman Güler Hanımefendi, buyurun.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Sayın Başkan, görevinizde başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Daha çok olmadı, yürürlüğe de girmedi, büyükşehir de değil, aslında bütünşehir
kanununa ilişkin bir ekleme yapıyoruz bugün. Burada 712 binden 771 bin 941 nüfusa erişen miydi?
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Hocam, birkaç artmıştır.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Artmış mı? 962 olmuştur.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Şu anda artmıştır.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Ordu için büyükşehir belediyesi değil, bütünşehir belediyesi kuruyoruz. Ordu, 2000
yılından bu yana nüfus kaybeden bir il, 2000-2007’de eksi yüzde 19 küçülmüş bir il, sonraki yıllarda da iki yıl yüzde 1 artmış, son iki yıl
2010-2011’de de yüzde eksi 1 azalmış. Şimdi, 2000’den bu yana nüfus kaybeden Ordu’ nun, 2011 ile 2013 arasında inanılmaz bir
patlama yaşadığını görüyoruz. Elbette, bu patlamanın çeşitli gayretlerle yaşandığını hepimiz biliyoruz, birbirimize gülümsüyoruz da şu
anda. Yani, efendim, biz bir şebekeyiz şu anda, suç şebekesiyiz. Merkezî bürokrasi, yerel bürokrasi, merkezî parlamentoda görev yapan
biz siyasetçiler, yerel yönetimler, Ordu idaresinde görev yapanlar, siyaset ve bürokrasi dünyası ve siyasi parti temsilcileri -yerel ve
merkezî- bir suç şebekesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde iş görmektedir. Ben yargı dünyasının bağımsız olmadığını bildiğim için
rahatlıkla bu suç ilanını buradan yapıyorum.
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MUSTAFA HAMARAT (Ordu) – Kanun’ da tanımlanmayan suç olmaz yani böyle bir suç Ceza Kanunu’nda tanımlanan bir
suç olmaz, bizi itham ediyorsunuz ama espri olarak alıyoruz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Bir de ahlaki boyutlar var tabii, bir de siyaset ahlakı var.
MUSTAFA HAMARAT (Ordu) – Ahlak suçu olmaz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Ceza Kanunu itibarıyla da çok suç boyutu var, onu söyleyeceğim şimdi.
5.952 kilometrekare Ordu. Şimdi, biz Ordu ilinin tümüne belediye, büyükşehir belediyesi kuruyoruz ama bu geleneksel ve
doğru tanımıyla büyükşehir belediyesi değil, geçtiğimiz günlerde yapılan yanlışı Ordu için tekrarlıyoruz, bütünşehir sisteminin içine
sokuyoruz Ordu’ yu.
Elimizdeki öneride bir genel gerekçe var, Ordu için, tek il için bu kararı almamıza rağmen önceki kanunun genel
gerekçesinden kesyapıştır yapılmış belli ki, ilk iki sayfa küreselleşme diyor, sonra mahallî idare, merkezî idare ilişkilerinden söz ediyor,
sonra büyükşehir tarihinden söz ediyor, sonra da diyor ki 750 binin üstünde çıkmış yerlerde bu yapılır, Ordu da çıkmıştır, biz burada
bunu yapıyoruz. Bu genel gerekçede de, madde gerekçelerinde de nüfusun gelişim hızına ilişkin hiçbir bilgi yok. Kaç belediyesi ve kaç
köyü var Ordu ilinin bunlara ilişkin hiç bilgi yok ve nihayet Ordu ili bütünşehir olduğu vakit il yerel yönetimleri mali olarak ne kadar
kazanç, ne kadar kayıp yaşayacaklar buna ilişkin de bir şey yok. Dolayısıysa, bu kanun teklifini hazırlayanlar bürokrasinin elindeki
bilgilerden hiç yararlanmamışlar. Ordu’ ya ilişkin bizim de burada bir değerlendirme yapma olanağımız kendiliğinden ortadan kalkmış.
Örneğin, Ordu ilinin yerel yönetimlerine son bir ya da iki yılda ne kadar gelir, ne kadar gider denk düşmüş bu bilgi olaydı şimdi yeni
bütünşehir kanununun mali hükümlerine bakarak bir tahminde bulunabilirdik ve böylece Ordu il sınırları içinde yaşayanlar da gelir-gider
bakımından neyle karşılaşacaklarını bilebilirdi. Aynı zamanda, bütünşehir olduğu zaman Ordu halkının vergi yükü ne olur, şimdiki
sistemde vergi yükü nedir? Buna ilişkin bir değerlendirme olması gerekirdi, böylece biz de daha somut değerlendirmeler yapardık. Ordu
ilinde yaşayanlar da başlarına ne geleceğini şimdiden bilebilirlerdi.
Burada, demin konuşan arkadaşlarım söylediler, ben de bazı rakamlar topladım ama bunlar tabii İçişleri Bakanlığının
güvenilir rakamları değil, bunun düzeltilmesinde yarar var. Merkez dâhil 19 ilçesi var Ordu ilinin. Doğru mudur?
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Doğru.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – 19 ilçe merkezi belediyesi ve artı 53 belde belediyesi var, demek 72 belediye var
toplam, 418 köyü var.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Yanlış.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Kaç köy? 481 köyü var.
Şimdi, bütünşehir belediye modeline geçtiği zaman Ordu’ da 481 köy kapatılacak. Bu köylerden ne kadarı 500’ den az nüfusa
sahip, bunu bilmiyorum. Çıkarılan bütünşehir kanununda bir köy mahalle olacak, ancak mahalle olabilmek için “ 500’ den az olmayacak
nüfusu” ilkesi bizim çıkardığımız yasada var. Dolayısıyla, Ordu’ da bu yasa uygulamaya girdiğinde 481 köyden geriye kaç mahalle
kalacak? Umarım, yetkililer bunu görüşmeler bitmeden verebilirler. Ordu ilinde yaşayan köylüler bu kapsama girdikleri takdirde
nüfusları 500’den azsa mahalle muhtarlığı dahi olmayacaklarından haberdarlar mı?
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Bu yanlış bilgi. Bunları bağlamıyor.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – 500’ den fazla nüfusu olarak köy muhtarlığını mahalle muhtarlığı olarak yaşayacak
olan köylüler, Ordu’ da, diğer yerlerde haberleri olmadığını biliyoruz. Şimdiye kadar nikâh kıyan köy muhtarının yerine seçeceği mahalle
muhtarının nikâh falan kıyamayacağını biliyor mu? Köydeki mezarlığa defin ruhsatını köy muhtarından alırken bundan böyle mahalle
muhtarlarının bu yetkisi olmadığı için kayıplarına kendi yöresinin yöneticisinin ruhsat falan veremeyeceğini biliyor mu? Köy muhtarı
toprak alır köy tüzel kişiliğine, onu icara verir, oradan gelir elde eder, traktör alır, köy odası yapar, köy kahvesi yapar, onları ihaleye
verir. Burada nüfus 500’ den az değilse, eğer köy mahalle muhtarı seçecekse bunların hiçbirinin yapamayacağını biliyor mu? Elinde ne
kadar kadim tüzel kişilik malı varsa bunların hepsinin içinde yer aldığı ilçe belediyesine ister mahalle olsunlar ister mahal lesiz kalsınlar
devretmek zorunda olduklarını biliyorlar mı? Burada bütün bu bilgilendirme eksikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi düzleminde bizler
için var, aynı zamanda Ordu’ da yaşayan il halkı için de besbelli ki var. Bütünşehir olduğu zaman Ordu, 53 belde belediyesi kapatılacak,
mahalle yapılacak oralar, 481 köy kapatılacak, 500’ den azsa hiçbir şey, 500’ den fazlaysa nüfus mahalle muhtarlığı olacak. Bu durumda
Ordu’ da 530 belediye sandalyesi kırılacak. Ortalama söylüyorum, onar kişi düşünüyorum bir belediyede; 53 belediye var onar kişi olsun,
küçük olsun bunlar, 530 belediye meclis üyeliği sandalyesi kırılacak. Yine, ortalama söylüyorum 500 üzerinden hesaplayarak 3 bin köy
muhtarı ve köy ihtiyar meclis azası sandalyesi de kırılacak ve Ordu’ yu yerel düzeyde toplam 400 kişi yönetecek. Yani, Ordu yaklaşık 4
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bin kişiden oluşan yerel seçilmişler ordusundan geriye yalnızca 400 kişinin kendini yönetimine razı olacak. Dolayısıyla, bu daralmayla
beraber yönetimin halka yakınlaşması bir yana, Ordulular biliyorlar mı ki yönetim bir oligarşik yapıya dönüşecek? Köylerdekiler çok az
etkileyebilecekler, yönetim sandalyelerine oturacak olanlar üzerinde çok az etkili olacaklar, bunları bilmiyorlar.
O yasa Parlamentoda iktidar partisi oyları ve BDP desteğiyle çıktığında daha sonra gezdiğim yerlerde çok net gördüm ne
beldeler ne köyler ne de vallahi kentlerde yaşayanlar bütünşehir oldukları için başlarına ne geleceğini hâlâ bilmiyorlar. Ben Ordu’ da
yaşayan, kentinde, köyünde yaşayan halkımıza sesleniyorum: Büyük bir hata yapıyorsunuz. Sanıyorsunuz buradan çok kazancınız
olacak. Bu büyükşehir modeli değildir, bu bütünşehir modelidir. Bütünşehir modeli oligarşiktir, antidemokratiktir, çok fazla vergi, harç
ve diğer yükleri verirken sizin elinizden yönetme yetkisini çekip alır. Bu yanlışı yapmasınlar diye keşke vekillerinizin üstünde etkide
bulunsa idiniz.
Ben burada grubumdan ayrılarak bu yasaya Orduluların demokratik ve ekonomik çıkarları için “ Evet.” demeyeceğimi
bildiriyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Sayın Enver Bey, buyurun.
ENVER ERDEM (Elâzığ) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Ben de öncelikle seçilmiş olduğunuz bu yeni görevde başarılar diliyorum divan olarak.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
ENVER ERDEM (Elâzığ) – Ayrıca, değerli milletvekillerime, basınımızın değerli temsilcilerine sözlerime başlamadan
saygılarımı sunuyorum.
Şimdi, Ordu ilinin büyükşehir yapılmasıyla ilgili düzenleme olarak, isim olarak böyle bir düzenleme önümüze geldi.
Yaklaşık üç ay önce yine buralarda görüştüğümüz 6360 sayılı Kanun’ la ilgili bizim söylemiş olduğumuz ve getirmiş olduğumuz
eleştirilerin tamamının aslında bu düzenleme için geçerli olduğunu da ifade etmek istiyorum.
Tabii, AK PARTİ olarak sizlerin özellikle getirilen bu düzenlemelere isim bulma konusunda çok maharetli olduğunuzu ve bu
düzenlemelerin ismi zikredildiği zaman “ Ya, siz buna karşı mısınız?” şeklinde vatandaş nezdinde aslında satın almayı düşündüğünüz
birtakım karşılıkların olduğunu biliyoruz. Yani, “ büyükşehir” kavramı olarak karşımıza çıkardığınız, biraz önce değerli hocamızın da
üzerinde durduğu aslında bu düzenleme bütünşehir düzenlemesi, büyükşehir değil. Büyükşehir, vatandaşın kulağına hoş gelen, aslında
temelde herkesin arzuladığı bir düzenleme. Ancak siz bunu “ bütünşehir” olarak değil de “ büyükşehir” ismiyle getirdiniz ve buna karşı
olmayı da vatandaşın menfaatlerine karşı olma şeklinde bir algıyı oluşturmaya çalıştırdınız. Aslında aynı düzenlemeyi son günlerde bu
terör sürecinde, bu açılım politikalarında “ Barıştan yana mısınız, karşı mısınız?” şeklinde bir ifadeyle de bu düşüncenizi ortaya
koydunuz. Şimdi, “ Türkiye’ de siz barıştan yana değil, kandan yana mısınız?” diye insanları sürekli getirmiş olduğunuz bu düşünceye
alternatif herhangi bir düşünce oluşturulmaması konusunda baskı altında tutmaya çalışıyorsunuz.
Aslında bu son ifadeyle ilgili olarak sizler de biliyorsunuz ki terörü ortaya çıkaranlar Türkiye'nin bölünmesi ve parçalanması
noktasında bu terör örgütünü kurup bugünlere kadar getiren 40 bin insanımızı öldüren, güvenlik görevlilerimizi, vatandaşlarımızı şehit
eden, bu örgütün taleplerini kısmen de olsa yerine getirmeden böyle bir barışın olamayacağını, böyle bir anlaşmanın sağlanamayacağını
sizler de bildiğiniz hâlde, bile bile ki biraz önce yine İnternet’ e yansıyan bir ifade vardı, BDP yapmış olduğu bir açıklamada bu medyaya
sızdırma hikâyesiyle ilgili olarak sürecin tamamen örgüt liderinin, İmralı’ daki örgüt liderinin kontrolünde olduğunu ifade etmekte. Yani,
biz dünyada aslında eşine rastlanmayan öncelikle kendi ülkesinde terör yapan bir örgütü kendi cezaevinden yönettirerek dünyada bir ilke
örnek olmuş bir ülkeyken veya Hükûmetken, şimdi bu da yetmiyormuş gibi hapishanedeki bir terör örgütü lideri tarafından ülkenin
yönetilmesi konusunda inisiyatif verilen böyle bir günleri de yaşamak durumuyla maalesef karşı karşıya kaldık. Yani, biraz önce
söylediğim gibi, yaptığınız icraatlara isim bulma konusundaki maharetinizi gerçekten takdir etmek lazım.
Şimdi, bu ifadelerden sonra, biz aslında Ordu ilinin büyükşehir olmasına kesinlikle karşı değiliz. Yani, “ büyükşehir”
kavramını da Anayasa’ mızda yer alan 127’nci maddedeki düzenlemeye uygun olarak yani belirli bir büyüklüğe ulaşmış yerleşim
birimlerinin ihtiyaç hâlinde değişik yönetim sistemlerinin, şekillerinin oluşturulmasına ilişkin düzenlenmesine uygun olarak gelişmiş bir
merkez olduğunu değerlendiriyoruz. Kaldı ki üç ay önce yaptığımız görüşmelerde eski Sayın Bakanımız aktif bakanken Ordu ilinin
büyükşehir yapılmasına ilişkin bir önerge de vermiştim, hem Genel Kurulda hem burada buna da maalesef o zaman “ Hayır.” demiştiniz.
Bu, aynı zamanda sizin aslında bu hususlardaki samimiyet ölçünüzü göstermesi açısından da son derece önemli. Yani, bunu eğer
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muhalefet partisi milletvekillerinin birisi tarafından doğru bir şey yapılsa bile bunun siyasi rantını sağlamak maksadıyla reddedip daha
sonra bunu tekrar gündeme getirerek vatandaş nezdinde puan kazanma gibi böyle çok önemli bir tarafınız var. Yalnız, Sayın Bakanım
şunu söyleyeyim: Ben İçişleri Bakanı olsaydım kendimi bu duruma hiç düşürmezdim. Yani, bunu aslanlar gibi kendi ilimi yani benim
mesela Elâzığ ilinin büyükşehir yapılmasıyla ilgili bütün sorumluluğu omuzlarıma alırdım, zaten en son bakanlığımı kaybederdim ki siz
de kaybettiniz zaten ama aktif görevdeyken bunu yapardım. Hiç bundan kimsenin endişesi olmasın Cenabı Allah…
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Yani aykırı olarak yapardınız, direkt yapardınız.
ENVER ERDEM (Elâzığ) – Tabii, direkt olarak Elâzığ’ ı büyükşehir yapardım.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Olur tabii, Elâzığ usulü olabilir.
ENVER ERDEM (Elâzığ) – Yani, siz bunun ne olduğunu, ifadenin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Mevzuat Ordu’ da yürürlüktedir.
ENVER ERDEM (Elâzığ) – Sayın Bakanım, şimdi, bunun ne olduğunu bizler biliyoruz hiç kimse kimseye değişik şeyler
söylemesin.
BAŞKAN – Karşılıklı konuşmazsak iyi olur arkadaşlar.
ENVER ERDEM (Elâzığ) – Ordu ilinin büyükşehir olmasına karşı değiliz. Ancak dediğim gibi biz daha önce ileri
sürdüğümüz gerekçelerle bütünşehir uygulamasına karşıyız. Bunu daha önce de ifade ettik. Öncelikle millî birlik ve beraberliğimizi
sarsacak, ülkemizin içinde bulunduğu süreçler de göz önünde bulundurularak, yani bütünşehir uygulamasının, önce özerkliğe, sonra
federasyona, daha sonra da bağımsız Kürdistan’ a götürecek bir uygulamanın başlangıcı olarak bugün terör örgütünün hapishanedeki
liderinin talepleri doğrultusunda getirilen bir düzenleme olduğunun altını bir defa daha burada çizmek istiyorum.
Yine, bu düzenlemenin, yani Anayasa’ mıza uygun olmayan bu düzenlemenin Anayasa’ mızın birçok maddesini göz ardı
ederek aslında uygulamaya geçirildiğini bir kere daha ifade etmek istiyorum. Biraz önce Anayasa’ nın 127’nci maddesinden bahsettim,
126’ ncı maddesindeki merkezî yönetim, yetki genişliği ilkesi, “ hiyerarşik denetim” , “ vesayet denetimi” gibi kavramları ortadan kaldıran
uygulamalara da neden olacağı için Türk yönetim sisteminin esasına hâkim olan merkezî yönetim ilkesinin tamamen göz ardı edileceği
gerekçesiyle de bu düzenlemenin doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Yine, Anayasa’ nın 127’nci maddesindeki mahallî idarelerle ilgili
olarak il özel idareleri, belediyeler ve köylerle ilgili düzenleme göz önünde bulundurulacak olursa burada bir yasayla Anayasa’ da
öngörülen bu yönetim şekillerinin ve birimlerinin ortadan kaldırılamayacağı açık olduğu hâlde yine bu düzenlemede de bunların hepsi
göz ardı edilmek suretiyle bu düzenleme gerçekleştirilmiş olacak.
Şimdi, Sayın Bakanım, siz tabii kendi ilinizi bu yöntemle belki büyükşehir yapmış olacaksınız ancak hepiniz çok iyi bildiği
sizin şehrinizden merkez nüfus büyüklüğü olarak daha büyük olan Sivas ilini, yine Ordu ilinin büyüklüğünde olan Elâzığ ilini
büyükşehir yapmayacaksınız. Yine, büyükşehir olması gereken Batman ilini, 400 bin nüfusu var, Elâzığ’ ın 420 bin nüfusu var ve Sivas
ilinin 428 bin nüfusu var yani sizin şu andaki merkez nüfus büyüklüğünüzden 3-5 bin daha büyük olan bir şehir merkezini ki Anayasa
“ büyükşehir” kavramını böyle tarif ediyor, belirli bir büyüklüğe ulaşmış bir yeri sizin büyükşehir yapmanız gerekiyor, buraları
büyükşehir yapmayacaksınız.
Şimdi, ben bir kere daha sormak istiyorum: Eğer bu büyükşehir yapmak iyi bir şeyse, buradaki yaşayan insanlara ilave
birtakım kaynaklar getirecekse… Şimdi, şehir merkez büyüklüğü olarak ben kendi ilimi örnek vereyim, 420 bin nüfusu olan Elâzığ’a bu
hakkı vermezseniz, bu insanların haklarını, menfaatlerini göz ardı ederseniz yarın Allah huzurunda sorumlu olmaz mısınız? Yani, siz
şimdi şu savunmayla, değerli milletvekilleri, “ Köyünün nüfusu çoktu büyükşehir yaptık.” diyerek vallahi vicdanlarınızda ne kendinizi ne
de kimseyi ikna edemezsiniz. Dolayısıyla, eğer burada bir hak kaybı varsa benim ilimin hakkını yiyen bütün insanlara bu haram olsun
diyorum yani buna vesile olan bürokratları da dâhil ediyorum. Yani, bu iyi bir şeyse, iyi bir şey yapıyorsanız ve Elâzığ’ ı bundan mahrum
ediyorsanız ben o Elâzığ’ da yaşayan bütün insanların haklarının gerçekten size helal olmayacağını düşünüyorum.
Yine, AK PARTİ iktidarları döneminde Elâzığ ilinin Devlet Planlama verilerine göre 2010 yılında 750 bin olması gereken
nüfusunun şu an 560 binlerde kalmış olmasının da müsebbibinin aslında on yıllık iktidarlarınız döneminde Elâzığ’ a bakış tarzınızdan
kaynaklanan bir problemden kaynaklandığını da burada ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla, gelin, Elâzığ gibi, Sivas gibi, Batman gibi,
artık Ordu’ yu büyükşehir yapıyorsunuz bu merkezlerin de büyükşehir olmasıyla ilgili bu illerin haklarını verin, objektif bir kriter getirin
diyorum.
Şimdi, bu düzenleme, tabii, temelde biraz önce değinildi, aslında köyleri kapatan, beldeleri kapatan, il özel idaresini kapatan
bir düzenleme. Büyükşehir uygulamalarının aslında gelişmiş demokrasilerde ve ülkelerde belediye modelinin kırsalda hizmet etmek için
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çok elverişli modeller olmadığı bilinmektedir. Yani, bu Ankara örneğini de alabilirsiniz, başka illeri de örnek alabilirsiniz. Belediye
uygulaması bir il özel idaresinin veyahut da bir beldenin yapacağı hizmetleri veyahut da bir muhtarlığın yapacağı hizmetleri tamamen
karşılayacak bir yönetim birimi olmadığını ve köylülere ilave külfetler getireceğini de burada bir kez daha vurgulamakta fayda
görüyorum.
Bütün bu gerekçelerle biz bütünşehir uygulamasına karşı olduğumuz gibi büyükşehir yapılmasına ilişkin hak eden illerin
büyükşehir olmasıyla ilgili de olumlu görüşlerimizi ifade ediyor, bu düzenlemenin yine de Ordulu hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza
hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Enver Bey, teşekkür ederiz.
Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Yeni görevinizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ayrıca, Almanya’ da yanarak hayatını kaybeden ve bugün cenazeleri ülkemize getirilen 8
vatandaşımıza Allah’ tan rahmet diliyorum.
Tabii, bugün görüşmekte olduğumuz kanun teklifinde daha önce Büyükşehir Kanunu görüşürken de çok tartıştığımız bir
konu vardı, usul esastan önce gelir arkadaşlar, önce işin usulünü yerine getirmek lazım, sonra esası tartışmak lazım. Bu kadar yeni kadro
ihdas edilen ve devletin yeni birtakım kaynaklarını da büyükşehire aktaracak olan, ki miktarını ne bu önceki görüştüğümüz 6360’ ta
öğrenebildik ne de bugünkü kanunda ne kadar devlet bütçesine yük getirdiğini bilmediğimiz bu kanun teklifinin öncelikle Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşüldükten sonra ekonomik boyutlarını da bileceğimiz şekilde bu Komisyonda görüşülmesi gerektiğine, ben bu kanun
teklifinin görüşmelerinin burada kesilerek öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin sağlanmasını, daha sonra da
Komisyonumuzda görüşülmesini teklif ediyorum.
Yine, kanunlar biliyorsunuz genel olarak düzenlenir, kişiye, kuruma, şehre, kasabaya özel kanuni düzenleme yapılması AKP
iktidarı döneminde alışkanlık hâline gelmiştir. Eğer şart 750 binse “ Nüfusu 750 bine gelen şehirler otomatik olarak büyükşehir statüsüne
kavuşturulur.” hükmü getirilir, bundan sonra da her il için ayrı ayrı böyle bir düzenleme yapmaya gerek olmaz. Tabii, ben bütün
Orduluları tebrik ediyorum, kısa bir süre içerisinde yaklaşık 50 bin Orduluyu sanal âleme taşıdıkları için. (Gülüşmeler)
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Sivas uyuma, Sivas.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Gülmeyin arkadaşlar, kolay bir şey değil bu. Şimdi, gerçek anlamda taşınan hiç kimse
yok, bunu biliyoruz. Yani, bu sanal âlemde taşındı. Şimdi, aslında bu usulle Artvin dâhil birçok ilin büyükşehir yapılması mümkün
arkadaşlar. Çünkü İstanbul’ da ve Bursa’ da oturan bütün Artvinlileri de sanal âlemde Artvin’ e taşırsanız, nüfusu 150 bin civarında olan
Artvin vilayetini de bu şekliyle büyükşehir yapabilirsiniz. Ben buradan Artvinlilere de bir çağrıda bulunayım. Bu Sivaslılar için de
geçerli. Yani herkes bu konuda, artık kendi vilayetini büyükşehir yapma konusunda… Aslında Enver Bey’ in de bu kadar sitem etmesine
gerek yok, aynı şekilde, Türkiye'nin değişik yerlerinde oturan Elâzığlılar da sanal âlemde Elâzığ’ a taşıma konusunda bir çalışma
yapsınlar, Elâzığ’ ı da zaten bu şekilde büyükşehir yapmış oluruz.
ENVER ERDEM (Elâzığ) – Elâzığ bu şekilde 1 milyon olsa yine yapmazlar.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, tabii burada biraz önce teklif sahibi arkadaşımız açıklama yaparken “ Şu an
itibarıyla Ordu’ nun nüfusu 771.960.” dedi. Şimdi, arkadaşlar, bu 5490 sayılı Kanun’ la adrese dayalı nüfus kayıt sistemi getirildi ve buna
göre de TÜİK Kanunu’ yla da bu ilişkilendirildi. Bu nüfus sayım sonuçları her yıl yılbaşında 31/12 itibarıyla açıklanıyor. Bir kere 31/12
itibarıyla Ordu ilinde bu sayı yoktu. Ki zaten 6360’ ı görüşürken 31/12’ deki nüfus kayıtlarını da AKP Grubunun üyeleri kabul etmediği
için birçok belde belediyesi bu sebeple kapatıldı. Çünkü 31/12 itibarıyla nüfusu 2 bini geçtiği hâlde kanunun görüşüldüğü tarihteki nüfus
sayım sonuçları kabul edildiği için, bizim aldığımız bilgilere göre, 50’den fazla belediye kapatıldı.
Şimdi, tabii acele işe şeytan karışır. Her işte acele ediyorsunuz, bunda da acele ediyorsunuz. Niye bu kadar acele ediliyor,
niye böyle bir şey yapılıyor? Ordu büyükşehir olacaksa bununla ilgili düzenleme bu seneki nüfus sayımında 31/12/2012’ de
sağlanmadıysa, nüfus şartı yerine getirilmediyse 31/12/2013’ teki sayım sonuçlarına göre gerekli olan sonuç incelenir, düşünülür. Tabii
Ordu’ daki bu ekonomik ve sosyal kalkınmanın sebebini de ben çok merak ettim. Çünkü incelediğimiz zaman, son yıllarda Ordu sürekli
göç verirken bir anda, üç ayda 50 bin insan niye Ordu’ ya göçtü, Ordu’ ya taşındı?
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MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) – Altın bulunmuş, altın!
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Nerede bulundu arkadaşlar? Yani altın madeni bulunduysa da bu altıncıların işi. Ordulu
garibana bundan pay düşecek değil.
Şimdi, burada gene konuşacağımız bir konu, tabii büyükşehir mi, bütünşehir mi? Bunun biraz önce hocam da üzerinde çok
vurgulayarak durdu.
Arkadaşlar, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Anayasa’ da tarifi yapılan büyükşehir uygulamasına hiçbir zaman itiraz
etmedik ve böyle bir büyükşehir kanunu Ordu için ya da Elâzığ için, Sivas için, Batman için getirilecekse bunu destekleyelim ama
burada büyükşehir falan yok. Gene bir bütünşehir dayatmasının bir örneği daha önümüzde. Biz bu kanuna tabii ki “ Hayır.” diyeceğiz.
Hayır dememiz Ordu’ nun büyükşehir yapılmasına karşı olmamızdan değil, Ordu’ nun köylerinde yaşayan gariban köylülere acıdığımız
için, onları sırtlarına binecek yeni yüklerden korumak için biz buna karşı çıkacağız. Çünkü bu gariban köylüler, biliyorsunuz, AKP’ ye üç
dönemdir destek verdiler ama AKP çıkarttığı her kanunla gariban köylünün elindeki ekmeğin birazını daha alıyor. Çek Kanunu’ ndaki
değişikliği yaptınız, gariban köylüler sattıkları mahsullerin çoğunun parasını alamadılar, tüccarlar çekleri dağıttılar, paraları ödemediler.
“ Büyükşehir Kanunu’ yla gelen vergilerin birçoğu beş yıl sonra devreye girecek:” diyorsunuz ama burada tabii birçok düzenleme var.
Belediye Gelirleri Kanunu’ na göre alınması gereken vergi ve harçlar beş yıl sonra devreye girecek ama Çevre Kanunu’na ve diğer
kanunlara göre alınacak vergi ve harçlar Büyükşehir Kanunu yürürlüğe girdiğinden itibaren vatandaştan alınacak. Yani bunların öyle
ötelenmesi falan filan mümkün değil.
Şimdi, bu Ordu’ nun köylerindeki vatandaşın tabii zulüm altında inlememesi için biz bu işin bu kısmına itiraz ediyoruz. Ama
duyduğumuza göre, son günlerde kamuoyunda konuşulana göre yeni büyükşehirler de sıradaymış.

Eğer onlar da varsa, AKP

Grubundaki arkadaşlara söyleyelim, her gün her gün böyle şehre özel görüşmeler, tartışmalar için Komisyonu toplamayalım, onu da
getirin. Bir rivayete göre Akşehir ilçesi Afyon’ a bağlanmak suretiyle Afyon da büyükşehir statüsüne getirilecekmiş, gazetelerde,
magazin haberlerinde böyle şeyler duyduk. Yani her gün aynı şeyi böyle lüzumsuz yere görüşmeyelim, öyle bir şey varsa onu da burada
görüşmekte ve bu meseleyi de çözmekte…
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) – Hepsini büyükşehir yapalım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Olabilir yani. Zaten benim dediğim gibi, Artvin’ i bile büyükşehir yapmak mümkün yani
sanal âlemde nüfusunu taşıyarak.
Şimdi, tabii arkadaşlar, bugün AKP ve BDP grup toplantıları ertelendi. Herhâlde görüşmelerde bir sıkıntı var. Yeni
tutanaklar çaycılar tarafından servis edilince sıkıntının ne olduğunu, görüşmelerin ne safhaya geldiğini de inşallah öğreneceğiz.
Sızdırılan tutanakları kimin sızdırdığı çok konuşuldu ama tutanakların içeriği hiç konuşulmadı arkadaşlar. Şimdi, hakikaten, bu
tutanakların içeriğindeki görüşmeler sizlerin vicdanlarını rahatsız ediyor mu etmiyorum mu bilmiyorum ama köylerde, kasabalarda hafta
sonu yaptığımız gezilerde vatandaşı rahatsız ettiğini gördük. Şimdi, binlerce insanımızın, askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin,
hâkimimizin, kaymakamımızın kanını dökmüş bir örgütün yöneticisi olarak önce idam cezasına, idam cezası kaldırıldıkça da
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen cani ki bu cani hükümlü olduğu için kendi şahsi iş ve işlemlerini bile vasileri
olmadan yapamazken, bu tutanaklarda görüşmenin tarafı hâline getirilmiştir AKP iktidarı tarafından. Bu sizin için önemli olmayabilir
lakin bu milleti bu zillete düşürmeye sizin hakkınız yok arkadaşlar. Bu görüşmeleri bu manada kınıyorum.
Her zaman “ Biz bu görüşmeleri yapmadık, görüşmeleri devlet yaptı.” deseniz de bu görüşmeler sizden izinsiz, sizin bilginiz
olmadan yapılmamıştır. Ki gene, geçtiğimiz hafta Kandil’ den kamuoyuna sızan fotoğrafta da -çok vahim bir tablo- Mecliste grubu
bulunan bir partinin milletvekilleri bir terör örgütü mensubunun memuruymuş gibi, onun altındaki küçük kişilermiş gibi, onun toplantı
masasının baş tarafına oturduğu şekliyle basına servis edildi. Bu tabloyu da tekrar kınıyorum.
Gene bu Büyükşehir Kanunu’ yla ilgili son bir iki şey daha söylemek istiyorum. Sağlık Bakanına sordum ama henüz cevap
gelmedi, yazılı olarak sordum. Şimdi, Ordu dâhil, 16 binden fazla köyümüz kapatıldı. Bu köylerimizde binlerce sağlıkevi var. Bu
sağlıkevleri oradaki vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Sağlıkevleri Sağlık Bakanlığının teşkilatına göre köylerde açılıyor. Şimdi, mahalle
statüsüne dönüştürülünce, buralardaki sağlıkevleri kalacak mı kalmayacak mı? Eğer kalmayacaksa, o gene gariban, köylerde oturan
vatandaşımıza attığınız kazıklardan bir tanesi daha bu olacak. Buradan bunu da köylülerimizin takdirine sunuyorum.
İnşallah, bu bütünşehir kanunu konusunda çok konuştuk, yanılmış olmayı çok temenni ediyorum ama her geçen gün araziye
çıktıkça, uygulamayla ilgili yeni konular gündeme geldikçe yanıldığımızı değil, eksik şeyler söylediğimizi öğreniyoruz, görüyoruz.
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İnşallah, daha bu kanunun uygulanması için önümüzde bir yıllık süre var, AKP bu yanlışı bu önümüzdeki süre içerisinde fark eder ve
Türkiye’ yi bu sonucu belli olmayan garip uygulamadan zaman geçmeden döndürür ve ülkemiz bu işten kazasız belasız kurtulur.
Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Mehmet Bey.
İsmet Bey, buyurun.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.
Başkanımıza yeni görevinde üstün başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Sevgili arkadaşlar, ben de Almanya’ da bir yangında hayatını kaybeden 8 yurttaşımıza Cenab-ı
Allah’ tan rahmet diliyorum. Allah bütün insanlığa ama özellikle milletimize böyle acılar bir daha göstermesin inşallah.
Bugün İstiklal Marşı’ mızın kabulünün 92’nci yıl dönümü. Aslında Şairimiz Mehmed Âkif’ imiz konuyu gene kendi
ifadeleriyle anlatmaktadır. “ Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazmayı nasip etmesin ve yazdırmayı nasip etmesin.” demektedir.
İstiklal Marşı sıradan bir şiir yarışması olarak algılanmamalıdır. Biraz o noktalarda algılandığı kanaatimi paylaşmış
oluyorum sizlerle. Bir müzikal unsur olarak algılanmamalıdır. Bir var oluş mücadelesinin destanımsı ifadeleri olarak algılanmalıdır. Bu
vesileyle, ben, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımıza, Birinci Meclis üyelerimize ve Mehmed Âkif Ersoy’ a Cenab-ı Allah’ tan rahmet
diliyorum, minnet ve şükranlarımı arz ediyorum.
Sevgili arkadaşlar, güzel ülkemizin güzel bir ili, her şeyiyle büyükşehir olmayı hak ediyor. Tarihî konumuyla, fiziki ve
coğrafi şartlarıyla, ülkemiz coğrafyasında edindiği yer itibarıyla, diğer şehirlerle gülerek büyük bir irtibat kurmasıyla gerçekten de hak
eden şirin bir ilimizi bugün de inşallah, alınan kararlar ve vereceğiniz oylarla büyükşehir statüsüne kavuşturmuş olacağız.
Samimi kanaatim şudur sevgili arkadaşlar: Nüfus kriterlerini de gözden geçirerek, İstanbul, Kocaeli örneklerindeki aldığımız
verimler bundan sonra yeni teşkil ettiğimiz büyükşehirlerimizde de alınırsa, kriterler gözden geçirilerek, kimi çoğu, belki de ileride
bütün illerimizin büyükşehir yapılarak hizmetin daha yerinden verilmesini, demokrasinin daha çok gelişmesini sağlamak mümkün
olabilir ama bunların süreç içinde uygulamalardan kaynaklanacak durum tespitleri bizim önümüzü aydınlatmış olacaktır.
Sevgili arkadaşlar, ünlü filozof Platon, bir gün şakirtleriyle ders çalışmaktan yorulur, felsefe çalışmaktan. Mağara istiharesi
yorar ve derki şakirtlerine: “ Bugün köye gidelim, dinlenelim.” Çıkarlar öğrencileri de büyük bir sevinçle. “ Üstat ve şakirt” tabirleri de
oradan gelir arkadaşlar. Büyük bir sevinçle çıkarlar. O geceyi geçirirler ve sabahladıklarında koca filozof şakirtlerine döner “ Toparlanın,
şehre gidiyoruz.” der. Bir mesire yerine, köye gitmişlerdir. Öğrenciler “ Efendim henüz geldik. Niçin hemen şehre dönüyoruz?”
dediklerinde, “ Çocuklar, anlaşıldı ki köyde felsefe olmaz.” der.
Sevgili arkadaşlar, şehir medeniyettir. Şehirleşmek medeniyet bileşkesinde ağırlık teşkil etmektir. Ayrıca, ifade etmem
gerekir ki fukaralıkla medeniyet oluşmaz, yani tarım toplumu anlayışıyla, fukaralıkla medeniyet oluşmaz. Örneklemem gerekirse, iaşe ve
ibate sorunu olan insan balkon demirlerini boyamayı düşünmez. Önce iaşe ve ibate sorununu ortadan kaldırmak ister. Ama hakikaten,
iaşe ve ibate sorununu rahatlıkla hallettikten sonra, artı bir değeri varsa balkon demirlerini boyar, evini güzelleştirir, etrafını çiçek
bahçeleri hâline dönüştürür. Bu itibarla sevgili arkadaşlar, şehirleşmek muasır medeniyetin de bize emrettiği, öngördüğü ve dünyada
gelişmiş ülkelerin bize âdeta mücbir sebeplerle dayattığı bir olgudur. Bunun önünü açmak lazım.
Ordu nüfusu 8 binlik bir nüfus arkadaşlar. İşte biz 742 binmişiz. Ben Ordu kökenli İstanbul Milletvekili bir kardeşinizim.
Dolayısıyla, Ordu’ muzun diğer şehirlerimizden bir farklılığı, bir rüçhan hakkı, bir üstünlüğü falan iddia edilmiyor. Ama ilgi nç tarafı şu:
8 bin nüfus herhâlde ya da şimdiki rakamlara, verilere göre daha artan nüfus ağaç kovuklarına yazılmadı arkadaşlar. Bunu merak
edenler, mevzuata uygun ilgili birimlerden araştırırlar. Hepsinin orada evleri var, yazları orada geçiriyorlar ve yazın giden o insanlar,
arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, bütün yerel hizmetleri talep ediyorlar ve bu hizmetler de sunuluyor. Bunda yüksünecek, alınacak,
itiraz edilecek bir durum yok. Ama Elâzığ bizi sever, biz Elâzığ’ ı severiz; Sivas bizi sever, biz Sivas’ ı severiz. Mesela ben -Ali Bey bilirSivas ve Elâzığ derneklerinin toplantılarını hiç kaçırmam mümkün olduğu sürece.
Sevgili arkadaşlar, ifade etmem gerekir ki büyükşehirle birlikte 20 ilçemiz hukuki sıfatını değiştirecektir. Ben hem teklif
sahibi arkadaşlarımın hem de Komisyon üyesi arkadaşlarımın yardım, destek ve katkıları olursa nüfus kriterleri ve öteki kriterlerle ilçe
olmayı hak etmiş olan yerlerin de ilçe ihdas edilmesi konusunu arkadaşlarımın nazarı dikkatine arz etmek istiyorum. Mesela benim
doğduğum belde olan Tepealan bölgesi bu beldede Çayırkent’ le birleşimiyle birlikte nüfus sayımı 20 binin üzerine geçti ve yeni tahsisler
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yapılmak kaydıyla bizim ilerleyen süreçte, arkadaşlarımızla da istişare ederek Tepealan’ ın ve diğer kriterlere uygun yerlerin ilçe tahsisi
konusunda talebimiz olacaktır. Bu konuda benim hakikaten, hem arkadaşlarımın, Ordu milletvekillerinin hem de Komisyon üyelerinin
konuya büyük bir destek vereceklerinde en ufak bir tereddüdüm yok.
Sevgili arkadaşlar, sık sık gündeme getirilen terör konusu ve barış süreciyle ilgili milletimizin bu makus talihten kurtulması
için yapılan çalışma, gayret ve çabalara ilişkin bazen -benim çok sevdiğim arkadaşlarım- çok pusu kurucu tabirlerle yükleniliyor yani,
bunu yapmamak lazım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teröristler kuruyor, biz değil yani onu…
İSMET UÇMA (İstanbul) – Şunun için söylüyorum…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – O tabiri kullanırken lütfen…
İSMET UÇMA (İstanbul) – Hayır hayır, bunu sosyal anlamda söylüyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hayır, hayır. O tabiri ben…
İSMET UÇMA (İstanbul) – Bir müsaade buyurun arkadaşlar.
ENVER ERDEM (Elâzığ) – Teröristlerle çok görüşünce literatürünüz değişiyor.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Arkadaşlar, teröristlerle biz görüşmeyiz, yani teröristlerle…
ENVER ERDEM (Elâzığ) – Kim görüşüyor?
İSMET UÇMA (İstanbul) – Affedersiniz, ben sizi dinledim ama Enver Bey. Sizin beyefendiliğinize yakışan da varsa bir
sözünüz sonra söylemektir.
BAŞKAN – Arkadaşlarımdan ben, karşılıklı konuşmak yerine herkesin düşüncesini rahatça ifade etmesini istiyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hayır ama kimse de bizi pusu kurmakla itham edemez Sayın Başkan.
BAŞKAN – Biz de etmiyoruz zaten, etmiyoruz.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Hayır, ben söylem olarak ifade ettim onu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – O sözünüzü geri alın, ondan sonra devam edin.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Başkan, sizin müdahale etmeniz lazım bizim yerimize.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Şimdi, arkadaşlar, bu konulardaki oluşan konuları yani büyükşehir ihdası konusundaki
hususları…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Biz terörist değiliz. Lütfen müdahale edin. Böyle olmaz.
BAŞKAN – Sayın Mehmet Bey, dinleyelim arkadaşı.
İSMET UÇMA (İstanbul) – …beğenmeyen olduğu zaman, yapacağı şey, Anayasa Mahkemesine gitmektir. Bu, sadece Ordu
büyükşehir için değil, başka yerler için de geçerlidir. Dolayısıyla, suçlayıcı ifadelerden çok yöntemleri, mevzuatı denemekte fayda var.
Sevgili arkadaşlar, önümüzde iki önemli husus var: Biri, yeni anayasa yapım süreci, biri barış süreci. Bu konuda millet
olarak, siyasetçiler olarak, toplum olarak hepimizin elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Velakin taşın altına elimizi ezdirmek
maksadıyla değil, taşı kaldırmak maksadıyla koymamız gerekiyor.
ENVER ERDEM (Elâzığ) – Kusura bakmayın da, maddelerde, teröristbaşına yazdırdığınız ifadelerden bahsediyorsunuz.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Bizim milletimize, ülkemize, vatanımıza bi-iznihi teala miskale zerretin yarardan başka
zararımız olmaz. Biz milletimizin vicdanına, sağduyusuna güveniyoruz. Ben, daha öncesinde izlenen yanlış politikalar nedeniyle bu terör
konusunun yüzde 70’ inin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Bunu her arkadaşımla, ayrıca detaylandırarak konuşabilirim. Geriye kalan
maadası diğer unsurlarladır. Bu süreç aşılırsa diğerlerinin de aşılacağını umuyorum.
Ben, büyükşehir sürecindeki Ordu’ ya ve Ordululara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ordumuz için, Ordulularımız için,
ülkemiz için, milletimiz, memleketimiz için ve dünya barışı için Ordu büyükşehrimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum ve
tekrar, hak eden, bileşen beldelerin ilçe olması konusunda desteklerinizi beklediğimi ifade ediyor, hepinizi saygı ve muhabbetle
selamlıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Ali Bey, buyurun…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Sıradaki arkadaşa söz verelim, vereceğiz inşallah.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sözü veriyorsunuz ama o sözü geri alsın.
BAŞKAN – Evet, buyurun.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Hangi sözdü Başkanım? Benim böyle yüksünmelerim olmaz. O söz o anlamda kullanılmadı,
lakin…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sözünüzü geri alın, tutanaklardan çıksın.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Bir müsaade edin Sevgili Hocam.
Asla o anlamda ve o maksatla… Ama siz ısrarla…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ya ne anlamda kullanırsan kullan, sözünü…
İSMET UÇMA (İstanbul) – Sözümü bitirtirseniz eğer sunacağım. Ama siz bunu, o kelimeyi, pusu kelimesini -tırnak içindebir yaşadığımız son günlerdeki zihinlerimizin de hemen çağrışım yapabileceği manada algılamışsanız, o sözümü de geri alırım, sizlerden
de özür dilerim. Siz bu memleketin yiğit bir evladısınız. Siz böyle şeyler zaten yapmazsınız. Niye pusu kuracaksınız ki? Bu başka bir..
Bu söylem planında bir durumdu. Yani pek edebiyata, retoriğe, estetiğe pusu kurmamak anlamında söylenmiş bir şey. Öyle algılanmışsa
kusura bakmayın lütfen.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz, sağ olun.
Ali Bey, buyurun.
ALİ TURAN (Sivas) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yeni görevinizde başarılar diliyorum.
Komisyon Başkanımızken Bakan olan değerli, önceki başkanımıza yeni görevinde de başarılar diliyorum.
Daha önce Bakanlık yapan, Komisyon üyesi olduğumuz İçişleri Bakanımıza, İdris Naim Şahin Bey’ e özveriyle çalıştığından
dolayı da çok teşekkür ediyorum.
Şimdi, Ordu milletvekillerimiz ve Ordulu milletvekillerimizin vermiş olduğu önergeyi ben de destekliyorum. Hayırlı uğurlu
olsun Ordulu hemşehrilerimize. Yalnız, tabii burada Sivas çok gündeme geldi. Ben gündeme getiren arkadaşlarımıza da teşekkür
ediyorum. Sivas’ ın da mutlaka büyükşehir olması gerekir çünkü Sivas’ ın bir ucundan diğer bir ucu 483 kilometre. Türkiye'nin coğrafi
bakımdan ikinci büyük ili ama yerleşim birimi bakımından da birinci büyük ili. Çünkü bizim Sivas’ ın şu anda 2.200 tane yerleşim alanı
var. Bunların tamamında insan yaşıyor, hizmet alıyor. 1.270 köyümüz var, 850 mezramız var, 29 beldemiz var, 16 tane ilçemiz var.
Dolayısıyla, biraz önce Enver Bey de göç eden illerden bahsetti, değerli Elâzığ Milletvekilimiz. İstanbul’da da İstanbul doğumluların
haricinde, birinci sırada Sivaslılar geliyor, sadece 520 küsur bin seçmeni var Sivaslı, Sivas doğumlu. Bu konuda kendilerine de teşekkür
ediyorum bize bu fırsatı verdikleri için.
Şimdi, buranın büyükşehir olmakta, geçen çıkardığımız Büyükşehir Yasası’ nda kriter nüfus olduğu için Sivas olarak bizim
nüfusumuz 642 bin ama dünyanın birçok yerinde yaşayan Sivaslılar var -bu tabii kesin olmamakla birlikte- 7 milyona yakın Sivaslı
yaşıyor. Ama şu da bir gerçek ki biraz önce değerli milletvekillerimiz de söyledi, nüfuslarını, nüfus kayıtlarını Ordu’ ya aldıran
arkadaşlarımız da orada herhâlde kuşlar gibi çam dallarına, ağaç dallarına aldırmadılar, onların orada hepsinin evleri var, barınakları var,
kaldıkları yerleri var, köyleri var, evleri var, hatta evi geçmiş, villaları var, yazlıkları var. Ben şunu biliyorum ki Ordu’ da da bu böyle,
Sivas’ ta da bu böyle.
ENVER ERDEM (Elâzığ) – Elâzığ’ da da.
ALİ TURAN (Sivas) – Elâzığ’ da da öyle.
Senenin dokuz ayını Ordu’ da veya Elâzığ’ da, Sivas’ ta geçiriyor ama üç ayını İstanbul’ da geçiriyor. Yazın Sivas’ a, Elâzığ’ a,
Ordu’ ya gittiğimiz zaman o 2 bin-3 bin nüfuslu yerleşim alanlarında yapılan etkinliklerde bakıyoruz 10 bin-15 bin insan bir anda bir
araya geliyor. Buradan şunu görüyoruz ki ne Sivas’ ta ne Elâzığ’ da ne Ordu’da veya Artvin gündeme geldi, ne Artvin’ de gerçek yaşayan
nüfus 12’ nci ayda alınan kriterler değil. Orada eğer yazın bir sayım yapılsa, orada yaşayan insanların sayımı yapılsa Sivas herhâlde iki
defa büyükşehir olur. Onun için, bugün burada Ordu milletvekillerimizin ve Ordulu milletvekillerimizin verdikleri önergenin altına ben
de imzamı atıyorum, kutluyorum. Ama inşallah, en kısa zamanda bu büyük coğrafyaya sahip, büyük nüfusa sahip, aynı zamanda
yerleşim alanı olarak da Türkiye'nin en büyük ili olan Sivas’ ımız, en kısa zamanda Elâzığ da, diğer hak eden illerimiz de büyükşehir
olurlar.
Şimdi, Sivas büyükşehir olamadı. Bir kriter olarak şunu biz hep gündeme getirdik: Nüfus denince tabii akan sular duruyor,
başka kriterleri gündeme getiremiyoruz. Büyükşehir olan birçok ilin en az 5 katı, 6 katı büyüklüğünde coğrafi bakımdan Sivas Sayın
Başkanım.
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HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – İsmet Yılmaz’ ı görevden aldırırsınız, hediye olarak büyükşehir olur.
ALİ TURAN (Sivas) – Niye görevden aldıralım, bir bakan daha çıkarırız. Ne münasebet, öyle şey mi olur.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Başbakan izin vermeden olmaz, sen oraya kadar gitme!
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen, biraz, karşılıklı konuşma yerine olayın özüyle ilgili konuşursak iyi olacak. Değerli
arkadaşlar…
ALİ TURAN (Sivas) – Arkadaşlar, bu konuda inşallah bu kriterlerin sadece nüfus olmaması değerlendirilir, Sivas’ ımız da
büyükşehir olur. Bu konuda da inşallah çalışmalarda Ordulu milletvekillerimizi, Ordu milletvekillerimizi de bizim yanımızda görürüz.
Yalnız, Enver Bey bir şey söyledi, biraz incindim. Dedi ki: “ Biz Elâzığ olarak değil 750 bin nüfus, 1 milyon nüfus olsak
büyükşehir yapmazlar.” Siz 750 bini tamamlayın, hemen altına imzamı ben atarım, buradaki AK PARTİ’ li arkadaşlarımın adına da
söylüyorum, siz 750 bini tamamlayın, biz onun altına imzamızı atarız, merak etmeyin siz, biz o konuda da desteğimizi veririz, hiçbir şey
olmaz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Başbakan izin vermeden olmaz, sen oraya kadar gitme!
ALİ TURAN (Sivas) – Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Hasan Hüseyin Bey, buyurun.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Komisyonun saygıdeğer mensuplarını, misafir milletvekili arkadaşlarımızı, daha doğrusu Komisyon üyesi olmayan
arkadaşlarımı, bürokrasinin değerli temsilcilerini ve basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum. Size de Divandaki yeni pozisyonunuzdan
dolayı doğru işlere imza atacağınız temennisiyle başarılar diliyorum, diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Ordu ilinin büyükşehir statüsüne…
ALİ TURAN (Sivas) – Yanlış iş yapmayız, merak etmeyin.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Ben temenni olarak söyledim. Yanlış işleri gördüğüm için böyle bir
temennim var.
BAŞKAN – Temennileri kabul ediyoruz, tutanağa geçsin.
Buyurun.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Tutanağa da geçsin efendim temenniler, evet. Çünkü belgeler konuşuyor.
Hatta bugünlerde bir belge çok konuşuluyor ama içeriğinden çok kimin sızdırdığı konuşuluyor. Böyle bir akıl tutulması içinde gidiyoruz.
Ordu ilinin büyükşehir statüsüne kavuşturulmasına ilişkin teklifin hayırlı olmasını diliyorum. Ancak, bütünşehir
düzenlemesine ilişkin daha evvel yapmış olduğumuz eleştirilerin hâlâ geçerliliğini koruduğunu da… Hatta son zamanda ortaya çıkan
terör örgütüyle yapılan müzakereler, İmralı’ daki bebek katili ile yapılan görüşmeler, konuşmalardan da anlıyoruz ki, bizim o
düzenlemeye ilişkin itirazlarımız, bunun bir ihtiyaçtan değil terör örgütünün talebi doğrultusunda gündeme getirilmiş olduğuna ilişkin
iddialarımız daha kuvvetli delillerle ispatlanmış durumda. Bu açıdan da haklı çıkmaktan o zaman endişe ediyorduk, maalesef haklı
çıktık. Diğer endişelerimiz konusunda da haklı çıkacağımıza olan inancımız tam. Çünkü biz sağlıklı ve doğru düşünmeye, doğru
bilgilerle hareket etmeye çalışan bir anlayışın temsilcileriyiz.
Benden evvel konuşmasını yapan Sivaslı arkadaşımın aslında Sivas’ a ilişkin ya da Elâzığ milletvekilimiz Enver Bey’ in
Elâzığ’ a ilişkin temennileri de bizim o zaman yapmış olduğumuz eleştirilerin yine haklı olduğunu işaret ediyor. Çünkü, biz bunun
bütünşehir hâlinde büyükşehir belediye sınırlarının il sınırlarına taşınmadan başka kriterlerle, pergel yasasına benzer düzenlemelerle
yapılmasının daha uygun olacağını, bunun üniter yapımızla ilgili, demokrasi ile ilgili, yönetime katılma açısından önemli olduğunu çok
ifade ettik, maalesef o zaman kabul ettiremedik. İşte, bugün, Sivaslı arkadaşımız da Elâzığlı arkadaşımız da diyor ki: “ Yahu, bizim ilimiz
de büyükşehir olsun.” Nasıl büyükşehir olsun? “ E, Ordu gibi olmasın.” Yani, bugün herkes müstehzi ifadelerle Ordu’ nun bu işi nasıl
başardığını gayet iyi biliyor, bu salonda bilmeyen yok, kimse kimsenin aklıyla da sakın ölçmeye biçmeye de kalkmasın ama böyle
olmasın bu. Yani, iller büyükşehir olsun, il merkez nüfusunu, belli bir çap içerisindeki nüfusu alalım, sınırlara kadar taşınmasın ama 200
bin yapalım, 400 bin yapalım, diğer iller de, Batman da olsun, Sivas da olsun, Elâzığ da olsun. Bugün büyükşehir yaptığınız 2 tane ilin
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nüfusu 60 bin, Muğla ve Mardin’ in nüfusu. Yani, 75 bin, 100 bin olsun çok önemli değil. Yani, rakama çok takılmıyorum ama daha
sağlıklı bir kriter olarak bunu kullanabilirdik.
Dolayısıyla, bu yasanın Abdullah Öcalan denilen katilin -ki bugün Sayın Başbakanın kankası olmuş durumda, birbirlerine
mesaj, selamlar gönderip duruyorlar- talebi doğrultusunda geldiğini söylemiştik. Açıklanan tutanaklarda da bunu görüyoruz. Yani, adam
diyor ki: “ Bunu istedim, bunu yaptı, ben ona iktidarı altın tepside sundum, şu oldu, bu oldu.” Dolayısıyla, bu bir Türkiye’ nin idari,
sosyal ve siyasi ihtiyacından değil daha çok terör örgütünün talebinden dolayı ortaya çıkmış bir düzenlemedir.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Sayın Başkan, bu “ kanka” sözünün geri alınmasını talep ediyorum.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Ben, burada, İstiklal Marşı’ mızın kabul edilişinin 92’nci yılı münasebetiyle
bazı şeylerin altını çizmek istiyorum. Çünkü, İstiklal Marşı’ mızın yazarı, sözleri ve yaşamı ile şiirlerindeki ifadeleri ile gerçekten örnek
bir insan. Bu, belki, bugünkü siyaset anlayışına da ışık tutar, örnek olur diye bası anekdotları sizlerle paylaşmak istiyorum.
Mesela, İstiklal Marşı’ mızın seçildiği yarışmaya merhum Mehmet Âkif Ersoy’ un katılma şartlarından birisi, ücret
alınmaması idi, “ Eğer bir ücret karşılığı olacaksa ben bu yarışmaya katılmam.” ifadesidir.
Mehmet Âkif, sözünün eri bir adamdır. Bir cumartesi adalarda oturan arkadaşına verdiği sözü… Arkadaşının, ada vapurunun
havanın çok yağmurlu ve fırtınalı olması sebebiyle işlemeyeceğini düşünerek komşusuna gitmesine rağmen o, olumsuz hava şartlarında
adalara kadar gidebilen sözünün eri bir insandır.
Mehmet Âkif, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kur’ an tefsiri yazılması vazifesinin Elmalılı Hamdi Efendi ile
beraber kendisine verilmiş olmasına rağmen bir veteriner olarak -aslında kendisi hafızdır ve İslami ilimler konusunda da ziyadesiyle
zengin bir donanıma sahip olmasına rağmen- bunu yazmanın uygun olmayacağını, bu yazıma katılmanın uygun olmayacağını düşünerek
çekilecek kadar da mütevazı bir insandır.
Yine, Mehmet Âkif, Mısır dönüşünde hasta yatağında yatarken dostlarına, Mustafa Kemal ve cumhuriyetle ilgili
değerlendirmesinde “ Cenabı Allah benim ömrümden alsın onun ömrüne versin.” diyebilecek kadar da Mustafa Kemal’ e ve cumhuriyete
bağlı bir insandır.
Mehmet Âkif, Arnavut kökenli olmasına rağmen, İstiklal Marşı’ nın içerisinde “ Kahraman ırkıma bir gül…” diyebilecek
kadar da Türk’ tür. Bugün Türk kimliğini tanımak istemeyen, Türk olduğunu ifade edemeyen, hatta Türk milletini seven milliyetçilere
“ Fatiha bile bilmezler.” diyen ya da milliyetçiliği ayaklar altına almaktan bahseden zihniyete de Mehmet Âkif önemli bir örnektir. Kaldı
ki, Türk milliyetçiliği bir deryadır, kimsenin ayakları altına alınmaz ama onu ayaklar altına almak isteyen zihniyet… Hani, bir AKP’ li
milletvekili diyordu ya “ Sifon” diyordu hani, “ Sifonu çekmeyin gitmesin.” falan diyordu. Türk milliyetçiliği bir deryadır onlar ise o
sifondur ancak sifon olabilirler, bunu AKP’ li arkadaşlar söylüyor. Dolayısıyla, Türk kimliği konusundaki Mehmet Âkif’ in hassasiyetinin
de, yaşamındaki diğer örneklerin de hepimize örnek olmasını diliyorum.
Diğer taraftan, Mehmet Âkif yine hasta yatağında “ Cenabı Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, böyle bir
ortam olmasın.” diye bir temennide bulunmuştur ama AKP hükûmetlerinin politikaları, endişe ediyoruz ki, bize yeniden İstiklal Marşı
yazdırmayı mecbur kılabilir.
O açıdan herkesin politikalarını, düşüncelerini, sözlerini, eylemlerini ve görüştükleri kişileri yeniden gözden geçirmesinin
uygun olacağını düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, Hasan Hüseyin Bey teşekkür ederim.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Sayın Başkan, sevgili konuşmacımızın Başbakanımızı İmralı’ yla ve İmralı’ daki teröristbaşıyla
özdeşleştirerek birbirlerinin kankası olarak ifade etmesini hem şiddetle kınıyorum hem de bu sözünü geri almasını talep ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun.
Sayın Güler, buyurun.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.
Genel Müdürümüzden rica ettim az önce, “ Ordu’ da 481 köyden kaçının nüfusu 500’ün üzerindedir?” 481 köyden 104’ ü
500’ den fazla nüfusa sahip.
Şimdi, bu demektir ki: 377 köy -Ordu eğer bütünşehir yapılacak olursa- mahalle statüsüne de kavuşamayacak.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Yanlış söylemek için profesör olmak şart değil Hocam, yanlış söylüyorsunuz.
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BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Neden?
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Kanuna aykırı konuşuyorsunuz da onun için.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Düzeltin lütfen.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Sayın Başkan, usule uygunsa izah edebilir miyim?
BAŞKAN – Sayın Bakanım, buyurun.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Sayın Güler, 12/11/2012 tarih 6360 sayılı Kanun’ un 1’ inci maddesi (3)’ üncü fıkra: “ Birinci
ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişil iği kaldırılmış,
köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.” Teklife konu
Ordu ili de büyükşehir olduktan sonra bu hükme muhatap olacaktır.
Gelelim 500 meselesine… 15’ inci maddede “ 5393 sayılı Kanunun -yani Belediye Kanunu’ muz- 9 uncu maddesinin ikinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
‘ Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz.’ ” Bu genel bir hükümdür, öbürü ise büyükşehir
kuruluşunda geçici düzenlemeyi ifade eden hükümdür. Bütün illerde 13 artı Ordu ile birlikte 14 büyükşehirde bütün köyler kanun gereği
mahalle statüsüne dönüşecek nüfus sayısına bakılmaksızın.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – O sonuca nereden varıyorsunuz ama?
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Kanundan varıyorum Sayın Hocam.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – 5393’ te öyle mi şey?
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – 5393’ teki yeni düzenlemede ise, bundan sonra yani büyükşehire dönüşen belediyelerde ve
tüm belediyelerde yani büyükşehir olmayan illerin belediyelerinde de, belediye sınırlarında da yeni mahalle ihdası için o yerde 500
nüfusun asgari bulunması gerekir. Bu ayrı bir düzenlemedir, büyükşehir sınırları içindeki köylerin mahalleye dönüşmesi ayrı bir
düzenlemedir. İki şey birbirinden çok farklıdır ama Ordu’ da büyükşehire dönüşümünden sonraki tarihte yeni bir mahalle ihdası söz
konusu olacak ise orada 500 nüfusu arayacağız. Yani, şu anda çok büyük bir bilgi yanılgısıyla, bilgi eksikliğiyle değerlendirme
yapıyorsunuz, müdahale etmek zorunda kaldım, kusura bakmayın.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Şimdi, müdahale edin de hemen böyle Sayın Başbakanın ağzındaki profesörmüş,
bilmem neymiş… Yapmayın yani ona ihtiyacımız yok.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Şimdi, sevgili Hocam, ama bakınız, siz bunu ikinci defadır söylüyorsunuz, birinci
konuşmanızda da bunu belirttiniz. Ben o zaman dedim ki: “ Kanuna aykırı konuşuyorsunuz.” Ya duymadınız, olabilir, ben düzeltecektim
söz aldığımda ama şimdi bize sıra gelmeden daha doğrusu söz istemedim düzeltiyorum sıra gelmeme ifadesi yanlış oldu. Kimse ikinci
tur söz almadı takip edebildiğim kadarıyla. Siz ikinci tur söz alıp bu arada da 500 nüfusun altındaki 481 eksi 104 yani eşittir 300 küsur
tane Ordu’ daki köyün mahalle olamayacağına dair çok çok esasa yönelik, çok büyük kitleyi ilgilendiren ve bu kanunla ilgili çok önemli
bir açıklamayı yapıyorsunuz ve doğal olarak ben sizin milletvekilliğiniz kadar bilimsel kariyerinizi ve “ Bu yanlışı yapmak için hoca
olmak gerekmez.” sözünü de kullanmaya mecbur ettiğinizi belirtmek durumundayım. Kanun çok açık, birlikte çıkarttık bu kanunu,
üzerinden yıl geçmedi, üç ay geçti. Siz bu kanunun maddelerine değil herhâlde kendinize göre hazırladığınız o günkü eleştirel yönlerine
ağırlık vererek o dönemi tamamladık diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Devam edebilir miyim efendim?
BAŞKAN – Tabii, yalnız ben de şunu açıklamak istiyorum arkadaşlar: Yeni ihdas ile mevcutların mahalleye dönüştürülmesi
aynı şey olmadığından dolayı bu yanlışı tekrar etmemize hiç gerek yok. Kanun çok açık ve nettir.
Teşekkür ederim ve bu mevzu zaten…
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Başkanım, kanunun çok açık ve net olduğu görüşünüze katılmıyorum. Ben
Hocamın söylediği noktadayım.
Sayın Bakanım, Büyükşehir Belediye Kanunu’ nda mahalle kurulmasına ilişkin bir düzenleme yok.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Bakın, Sayın Türkoğlu…
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Belediye Kanunu’ nda var.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – … Büyükşehir Belediye Kanunu’nda Belediye Kanunu’na da atıf vardır. Her şey Büyükşehir
Belediye Kanunu’nda yazmaz.
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BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Evet, evet.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Doğrudur, Büyükşehir Belediye Kanunu… Tabii, orada olmayan hükümler
için tamam.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Atıf vardır. Kanun yapmayı…
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Bakanım…
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Ben devam edebilir miyim lütfen sözüme?
BAŞKAN – Buyurun.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Sayın eski Bakanım yanlış bir yorum yapıyor. Bence İçişleri Komisyonu eğer böyle
yorumluyorsa şu anda alanda yaşanan kaos gerçekten çok yerli yerinde bir kaos demektir.
Burada bütünşehir olduğu vakit mevcut köyler mahalleye döner, mahalle olarak tescil edileceği konusuna baktığınız zaman
Büyükşehir Belediyesi istisna kanun Belediye Kanunu genel kanun olduğu için, göndermelerini düzenleme eğer 5216’da yoksa 5393’ e,
Belediye Kanunu’na gideriz.
Sayın Türkoğlu söyledi, Büyükşehir Belediye Kanunu, mahalle kurma kuralı kapsamaz, o 5393’ te vardır. Dolayısıyla,
“ Köyün tüzel kişiliğini kaldırdım, bunu mahalle yapıyorum...” E, mahalle kuralları var. Şimdi, mahalle statüsüne geçiyorum. Oradaki
kurallar, mahalle muhtarlıkları kanunu ile 5393’ teki kurucu kurallara bakacak. Alanda herkes birbirine soruyor. Mahalle için deniyor ki:
“ Bu Bütünşehir Kanunu’nda, mahalle 500’ den az nüfuslu ise mahalleliğini bile kaybedecekmiş. E, bizim köy şu kadar…”
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – “ miş” dediniz, “ miş” yahu.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Lütfen -izin verin- ben görüşümü söyleyeceğim.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Kanun mu geçerli, “ miş” ler mi geçerli?
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Efendim, kanun geçerli, sizin yorumunuz değil.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Ben yorumlamıyorum, ben kanunun…
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Bakın, yorumluyorsunuz, ben size söylüyorum.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Siz başka yorumlayın o zaman.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Benim yorumumu dikkate almak zorundasınız, sonuçta hukuki bir problemdir.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Değilim hayır, hayır, sizin yorumunuzu dinlemek durumundayım ama dikkate almak
zorunda değilim.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Büyükşehir Belediye Kanunu’ nda mahalle kurulmasıyla ilgili herhangi bir genel ya da
özel kural var mı?
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Mahalle kurulması Belediye Kanunu’ nda var.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Güzel, yani yok.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Yok, olmayabilir.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Allah, Allah, olmayabilir tabii canım, ben olur mu olmaz mı demiyorum.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Yok, evet.
MUSTAFA HAMARAT (Ordu) – Hocam, özel kanun önce uygulanır, özel kanun…
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Efendim, Büyükşehir Belediye Kanunu’ nda düzenleme yok. 16.082 köyün tüzel
kişiliğini kaldırıyorsun Türkiye’ de.
MUSTAFA HAMARAT (Ordu) – Kanun kanunu bağlamaz, özel kanun…
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Türkiye’ nin yüzde 42 köyünü ortadan kaldırıyorsun. Bunların tüzel kişiliklerini
ortadan kaldırıyorsunuz.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Bunlara bir şey demiyorum.
MUSTAFA HAMARAT (Ordu) – Sizin dediğiniz olması için Anayasa hükmü olması lazım.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Köylerin elinde ne mal ne mülk ne tüzel kişilik hakları kalıyor. Mahalle hâline
getiriyorsunuz.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Bakın, şimdi, düzen değiştiriyorsunuz, mindere gelin, alan değiştiriyorsunuz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Ben alan değiştirmiyorum.
BAŞKAN – Sayın Hocam, müsaade eder misiniz?
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BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Yani, lütfen, sözümü bir tamamlayayım. Sözümü tamamlamaya izin vermiyorsunuz.
Bakın, burada, içinde beraber yer aldığımız, “ Hayır.” dediğimiz ama çalışmalarında bulunduğumuz bir kanundan söz
ediyorum. Dışarıdan gelmiş falan değilim, bunun üzerine öyle konuşmuyorum, biz bunu çok tartıştık. Son derece açık kanundaki
düzenleme.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Doğru.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Son derece açık ama o açık sizin için başka tür bir açık.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Tabii ki.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Ben diyorum ki: “ 500’ den az nüfusu olan yer mahalle olamaz.” hükmü var ise “ Köyün
tüzel kişiliğini kaldırdım, onu mahalle yaptım.” derken mahalle kuruluş tescili yapmak zorundasınız. Çünkü oraya mahalle muhtarı,
mahalle ihtiyar meclisi değil, heyeti azaları ve yetkileri de belli…
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Seçimlerde mahallelerin yönetimleri seçilecek Hocam.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – O zaman yaptığınız kanuna aykırı hareket etmiş olacaksınız. Oy derlemek için eğer
böyle bir uygulama yaparsanız, oy derlemek için kendi çıkardığınız yasayı ilk çiğneyen siz olacaksınız.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Hocam, siz bu kanuna eleştirileri getireceksiniz tavsiye ederim bu maddeden getirmeyin.
BAŞKAN – Hocam, karşılıklı konuşmak yerine…
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Devam edebilir miyim?
BAŞKAN – Evet, buyurun.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Bu madde demir gibi, beton gibi önünüzde duruyor, başka konudan yaklaşımınızı…
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Efendim değildir, yani hukukun yorumu bu kadar gevşek bir şey değil.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Buradan sıfır ekmek çıkar.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, teşekkür ederiz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Yok efendim, ekmek peşinde falan değiliz, hukuk devleti peşindeyiz, rica ederim.
Ekmek peşinde değiliz, yapmayın.
Burada, bakın, Ordu ile ilgili olarak gerçek anlamda herkes kabul ediyor ki, nüfus taşındı, sanal işler yapıldı.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Sanal değil. Vakit gelince konuşacağım ama şu “ sanal” lafını geri almanızı istiyorum.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Vay bu kadar sürede biz bunu…
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – “ Sanal” dediğiniz Ordu’ ya yönelik ağır bir eleştiridir.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Hayır, efendim, size yöneliktir Ordu’ yla ne alakası var.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Ordu insanlarına büyük bir eleştiridir.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Hiç değildir, size yöneliktir.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Buyurun, gelin Ordu’ ya, görün, sanal mı gerçek mi?
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Size yöneliktir, Ordu halkıyla alakası yoktur.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Bana yönelik olanı bana söyleyin Ordu’ ya söylemeyin.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Efendim, ben Ordu’ ya söylemiyorum zaten.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Ben sanal mıyım o zaman? Beni sanal mı görüyorsunuz?
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – İşleminiz sanaldır.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Hangi işlem?
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – İşlemi yapan Ordu halkı değil sizlersiniz.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Kim yapıyor?
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Ne bileyim ben işte.
BAŞKAN – Sayın arkadaşlar…
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Bakın, Hocam, bir yanlışı daha ifade ediyorsunuz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Hayır, efendim, yok böyle bir şey.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, Sayın Hocam, lütfen…
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Bir hakikati daha inkâr ederek burada sürekli eleştiriyorsunuz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Şunu söyleyeyim izninizle…
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BAŞKAN – Konuyla ilgili açıklamalarınızı yapın, gerekenler zaten…
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Vallahi konuyla ilgili Sayın Başkanım, biz ne ile ilgili konuşuyoruz?
BAŞKAN – Ama karşılıklı konuştuğunuz zaman meselede hiç yol alamıyoruz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Efendim, birinci nokta bu ki, 377 köy tüzel kişiliğini yitirecektir Ordu’ da. Yalnızca
104 köy burada mahalle olarak varlığını sürdürecektir. Mahalle ile köy arasında gece ile gündüz gibi fark vardır.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Ayla güneş gibi fark vardır, bir de ayla güneş…
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – 481’ i de mahalle olacak olsa da bu fark bakidir. Anayasa’ da mahallelerin tüzel kişiliği
yoktur, özür dilerim…
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Doğru, bu sözünüz doğru.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Anayasa’ da mahalleler yerel yönetim olarak sayılmamıştır. Dolayısıyla, köyden
mahalleye dönüşmek bir yerel yönetim tipinden bir diğerine dönüşmek anlamına gelmez. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi mahalle
muhtarlarının elinden pek çok yetkiyi almışken, köylerimizin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çerçevesinde dahi iş yapamayacak olan
bir garip muhtarlar eliyle -sözüm ona- yönetilebileceğini kimse…
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Muhtarlara garip dediniz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Evet, bu çerçevede, mahalle muhtarları eliyle… Yapmayın, yapmayın…
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Muhtarlarımız sizi sorguya çeker.
BAŞKAN – Sayın Bakanım…
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Yok, yok, öyle değil.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Ama muhtarlar hukukunu korumak zorundayım Sayın Başkan.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Vallahi korumadınız Sayın Bakanım.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Sayın Bakan, ayıptır vallahi bu dediğiniz.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Muhtarların tüzel kişiliklerini kaldırdınız Sayın Bakan, korumuyorsunuz muhtarları. Tüzel
kişiliklerini niye kaldırıyorsunuz?
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Tüzel kişilik muhtarların değil, başka bir yapınındır.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Olur mu yahu, bari koruyorum deme yani.
BAŞKAN – Hocam, devam edin, buyurun.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – 2000 yılından beri eksi yüzde 19 küçülmüş olan Ordu’ ya, “ İstanbul’ da ya da yurt
dışında yaşayıp Ordu’ da evleri olduğundan nüfus kayıtlarını oraya aldık, burada sahte ya da yanlış bir şey yok.” savunmasını kabul
etmek mümkün değildir.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Bu izahı kabul etmek mümkün değil. Yani, böyle bir yanlış akla zarar, akla ziyan.
BAŞKAN – Sayın Bakanım…
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Efendim, önerge sahibi arkadaşlarımız söyledi, söz yoktunuz demek ki.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Ben önerge sahibiyim.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – E, tamam, siz yokken arkadaş…
Çok sinirli olmuşsunuz Sayın Bakanım.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Ben eskiden de biraz böyleydim.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Arkadaşlarınız söyledi, onların iddialarını söylüyorum.
Eğer, böyle bir kriter göz önünde tutulabilecekse o zaman -değerli arkadaşım söyledi, yasalar özel, kişi, kurum, yer için
yapılmaz genel amaçlarla yapılır- bütünşehir düzenlemeleri için 750 bin nüfusuna bir de böyle bir ek kriter getirilebilirdi, “ Orada yaşıyor
olmayabilir ama ikinci evi orada olanlar da oranın bütünşehir yapılması için nüfus eşiğine dahil edilir.” denilebilirdi. Bu yapılan sahte
işin, bu işlenen…
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Bak, Hocam, gene çizginin dışına çıktınız.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Ama bu benim sorumluluğum efendim, bırakın.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Evet, sorumlu olmak zorundasınız.
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BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Evet, ben kendi sorumluluğu üstlenerek konuşuyorum. Niye müdahale ediyorsunuz
ki?
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) – Sayın Bakanım, sadece hatip konuşsun, siz her şeye müdahale edemezsiniz.
İDRİS NAİM ŞAHİN (Ordu) – Diyemezsiniz sonuçta.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Derim efendim, ben böyle değerlendiriyorum, Allah Allah!
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) – Sayın Başkan, böyle bir üslüp yok ama, hatip konuşacak Sayın Bakan müdahale
edemez ki.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, ben istirham ediyorum, lütfen…
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) – Sayın Bakan herhâlde, hâlâ bakanlığının devam ettiğinin zannediyor.
BAŞKAN – Lütfen…
Sayın Hocam, buyurun, sizi dinliyoruz. Kesmeyin sözünüzü gerek yok, dinliyoruz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Ben kesmeyeyim sözümü?
BAŞKAN – Yani devam edin.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Ben öyle durup dururken sözümü kesiyorum Sayın Başkan?
BAŞKAN – Peki, devam edin efendim, buyurun.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Bu sahte işlem doğru değil. Bizi böyle bir suça ortak etme teşebbüsü iktidar
milletvekillerine yakışmıyor.
Burada, “ Şehirleşmek iyi bir şeydir. Ordu şehirleşmeyi hak etmiştir, hele de büyükşehiri hak etmiştir.” demek Türkiye’ nin
geri kalan 51 iline haksızlıktır, o 51 il için ayıp etmektir, bunun içinde bir sürü ili sayabilirsiniz; Sivas için, Elâzığ için temsilciler burada
konuştular.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Artvin’ de de bu gerçekleştiriliyordur yani.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Pek çok için söylenebilir.
“ Şehirlilik iyidir, bırakın şehirleştirelim, uygarlık demektir…” Diğer 51 ile ne diyeceğiz o zaman? Ha, onlar uygarlığın
dışında kalmış olanlar.
Bu değerlendirmeler garip değerlendirmeler. Bizim elimizdeki kanun bir şehir kanunu değil zaten. Öyle büyükşehir kanunu
da değil. Şehrin dışında köy, mezra, yayla, kışlak, göl, dağ, bütün bunları da içeren bir mülki düzenleme bu, şehirle ne alakası var.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Fındıklar bile şehir oldu artık.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Hem bu bir şehir kanunu değil hem taşıdığı isim kendi karakteri değil hem de dönüp
“ Vay falanca ilimiz bunu hak eder, filancaları da hak etmez…” Bu kadar fikir karışıklığı, bu kadar kavram karışıklığıyla sahte işlem bir
araya gelince Türkiye’ nin vay hâline demekten başka elden başka bir şey gelmiyor doğrusu.
Sayın Başkan, bu Büyükşehir Kanunu değildir. Bu, bütün ili belediye hâline getiren bir bütün il kanunudur; bu, Türkiye’ yi
federasyona sürükleyen bir düzenlemedir. Burada şehirleşme, uygarlaşma ekseninde konuşulabilecek hiç ama hiçbir şey yoktur, aksine
burada demokrasinin katli vardır. Ordu örneğinde söyledim, 4 bin temsil sandalyesini kırıyorsunuz köylerde ve beldelerde, Ordu’ nun bak merkezî idaresini demiyorum- yerel idarelerini en çok 400 insanının tekeline veriyorsunuz. Bu şu demektir ki: Aşiret, aile ya da
sülale yapılarına yerel yönetimleri teslim ediyorsunuz. Yerel yönetme hakkını halkın elinden alıyorsunuz ve bunu da kimselere sormadan
yapıyorsunuz. Hadi öbür 29 ilin 27’ sinde kimseye sormadınız aceleniz vardı, Ordu’ da referandum yaptınız mı? Yani, bu 481 köye
sordunuz mu? Zaman vardı, koydunuz mu sandığı, “ Yapalım mı kardeşler bunu, ister misiniz?” diye. 53 belediye halkına sordunuz mu,
“ Alacağım senden yönetme hakkını ister misiniz kardeşler?” diye. Yapmadınız, diğer 27 il için yaptığınız antidemokratik uygulamayı
hiç mazeret yokken burası için yaptınız. Burada "Hak etmişiz, şehirleşmişiz, bu çok yararlıdır.” diyorsunuz, burada yalnızca -çok özür
diliyorum ama hazırlayan arkadaşlar lütfen bu sözümü bilerek söylüyorum- uydurma bir genel gerekçeyle, çok uydurma bir
düzenlemeyle yüce Meclisin önüne çıkıyorsunuz.
Ben bir iddiada bulunuyorum, diyorum ki: 4 bin temsili sandalyeyi kırıyorsunuz, 400 sandalyeye veriyorsunuz. Bana bir kişi
bunun cevabını vermiyor doğru ya da yanlış.
BAŞKAN – Sayın Hocam, gerekli cevapların hepsi verilecek, sizin konuşmanızı bekliyoruz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – O zaman soru hâlinde soruyorum ve ben bunları…
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BAŞKAN – Hayır, konuşmanız bittiği zaman bunların hepsine cevap verilir. Kendiniz konuşup kendiniz hüküm verirseniz,
hiç kimseyi dinlemezseniz sözünüzde haklısınız ama bu konuda arkadaşlarımız gerekli…
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Sayın Başkan, aynı şeyi siz yapıyorsunuz görevinizin daha ilk toplantısında.
BAŞKAN – Ama siz kendiniz konuşup kendiniz hüküm veriyorsunuz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Lütfen, ama bakın, bir taraftan Sayın Bakan buradan bastırırken şimdi de siz “ aman
aman” diye hiza veriyorsunuz. Yapmayın efendim böyle, böyle yapmayın.
BAŞKAN – Yaptım görüyorsunuz işte, yapmak zorunda kalıyoruz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Ama yapmayın, yaparsanız bu toplantılar verimli olmaz, sorumlusu da siz olursunuz.
BAŞKAN – Efendim, bakın, bir şey söyleyeyim: Konuşma adabınız güzel.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Bir insan hem bir olayı anlatır hem o olayda taraf olur hem de karar verirse buna Osmanlı’ da çok güzel bir tabir
vardır, o olur yani.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Bakın, sözüm çok kez kesildi. Bu soruları çok net sordum.
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) – O zaman siz karar verin, nereleri duymak istiyorsanız hatiplerimiz onları
konuşsunlar.
BAŞKAN – Hayır efendim, biz dinleyeceğiz, kendisini dinliyoruz zaten.
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) – Hayır, içeriğine müdahale hakkınız yok sizin, yok böyle bir usul.
BAŞKAN – “ Cevap verilmiyor.” deniyor onun için, cevap verilecek, netice bekleniyor, sözünü kesmek istemiyoruz onun
için.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Enteresan, İçişleri Komisyonu çalışma esası değişmiş.
BAŞKAN – Hanımefendi buyurun.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Peki, soru olarak soruyorum. Ben bunların net cevaplarını istiyorum.
Ordu ilinde kaç temsili yerel sandalye ortadan kalkıyor? Bütünşehir modeli geldiğinde Ordu ilinde kaç sandalye için seçim
yapacağız? Buna mahalle muhtarlıklarını eklemeyiniz lütfen. Tüzel kişiliği olmayan ve yerel yönetimler türü olarak kabul edilmeyen
mahalle muhtarlığı bu sayımın içine girmez.
İkincisi: Bütünşehir belediye sistemi farklı vergi sistemi demek. Beş yıllık geçiş aşamalarını da göz önünde bulundurarak
bütünşehirle beraber köylere, beldelere ve şehirlere gelecek olan vergi yükünü bana söyleyiniz. Şimdiki sistemle yeni sistem
uygulandığında ortaya çıkacak vergi yükünü ve kadim köy haklarının ortadan kaldırılması durumunda bu hakların köylü açısından
gerçekten kullanılıp kullanılamayacağını açıklayınız. Bu haklar köy tüzel kişiliğine bağlı mıdır değil midir? Çünkü her gittiğimiz yerde
karşılaştığımız şey şu oluyor: “ Siz aldırmayın köy tüzel kişiliğinin ortadan kalktığına, biz size gene hiçbir şey olmamış gibi köyle ilgili
tüm hakları kullandırmaya devam edeceğiz.” Bu konuya ilişkin de Komisyon Ordu özelinden diğer 29 ildeki tereddütleri böylece
açıklama olanağı bulmuş olsun.
Son olarak Sayın Başkan şunu söyleyeceğim: Şehir olmayan yere şehir idaresi getirilmez. Şehir, idari kararla yaratılmaz.
İdare şehirleşmeye önderlik edebilir, onu destekleyebilir ama sosyolojik olarak bir yerleşme şehir özellikleri taşımıyorsa siz, oraya, ister
şehir belediyesi ister büyükşehir belediyesi ister en büyükşehir belediyesi deyin sonuç alamazsınız. Hayvancılık yapılan bir yerleşmede,
eğer böyle yaparsanız ilan, reklam vergisi toplamak gayretine düşersiniz. İktisaden, küçük ya da büyükbaş hayvancılıkla yaşamını
kazanan köylerden, belediye ya da Büyükşehir Belediye Kanunu’ndaki gelir gruplarından biri olan ilan ve reklam vergisi alamazsınız.
Bu köylerden –artık adı mahalle- bir kahvehanesi olan yerlerden eğlence vergisi toplayamazsınız. Tarımsal üretim yapılan, hayvancılık
yapılan yerlere en büyükşehir belediyesi kanununu uygulamaya getirseniz orayı şehirleştirmiş olmazsınız. Bu, orada yaşayan halka bir
iltifat değil aksine iş bilmezliğin ta kendisi olur ve gerçekten orada bir potansiyel varsa o potansiyeli de harekete geçirememek anlamına
gelir. Bu nedenle, “ Sen yakıştıramıyor musun falanca ilimize büyükşehir olmayı?” falan… Bu acayip dili bir tarafa bir koyalım hele.
Burada konuştuğumuz şey millî servet ve demokrasidir.
Ülkemiz de, tüm illerimiz de, Ordu da en güzel şeylere kuşkusuz layıktır ama onların gerçekte layık oldukları şey, ihtiyaçları
bire bir karşılayacak yasalar çıkarmaktır kanımca, onun dışında bir şey değil.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Ben de teşekkür ederim.
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BAŞKAN – Evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Şimdi, biraz önce İstanbul Milletvekilimiz, tabii ki bu benim “ sanal” sözüme karşılık: “ Burada sanal bir göç yok, İstanbul’da
ya da başka yerlerde otursalar bile orada evi olan insanlar buraya kayıtlarını aldılar, böylece Ordu nüfus şartını tamamlayarak büyükşehir
oldu.” Şimdi, bu çok hoşuma gitti, bu 5490’ daki ikinci adres mefhumunu bu şekilde değiştirelim: “ Herkes, yazlığının bulunduğu yerin
nüfusuna kaydedilir.” Çünkü bu benim çok işime gelir, ben Muğla Milletvekiliyim, bu işten Türkiye’ de en kârlı çıkacak il Muğl a’ dır.
Herkes, ikinci adresinin bulunduğu, yazlığının bulunduğu yere nüfusunu kaydırırsa Muğla’ daki belediyeler, mahalli idareler gerçekten
çok daha fazla pay alırlar ve Muğla’ daki hizmetler daha kaliteli olur. O zaman 5490’ daki bu iki adres konusunu, hani ikinci adres, birinci
adres konusunu değiştirelim. Herkes, yazlığı neredeyse oranın nüfusuna kaydedilsin.
Şimdi, tabii ki burada köylüyle ilgili bir konunun tekrar vurgulanmasında fayda var, onun için söz aldım esas itibarıyla. O da
şu: Daha önce Komisyonda farklı, burada alt komisyonda farklı, Genel Kurulda farklı şekilde uygulaması yapıldı ve en son şekliyle 6360
sayılı Kanun’ da Hıfzıssıhha Kanunu’nun 246’ncı maddesinin uygulanmasına karar verildi. Şimdi, Hıfzıssıhha Kanunu’ nun 246’ ncı
maddesi diyor ki: “ Nüfusu 20 binden fazla yerlerde bu kanun uygulanmaz.”
Şimdi, burada şuna bakmak lazım: Ordu’ da ya da büyükşehir yapılan diğer illerde kaç tane ilçenin nüfusu 20 binin
altındadır? Sadece buralarda hayvancılık yapılabilir. Diğerlerinde köylü artık hayvancılık yapamaz. Diğerlerinde hayvancılık
yapılabilmesi için belediyelerin organize hayvancılık bölgeleri oluşturmaları lazım. Köylü kendi ahırında, Hıfzıssıhha Kanunu’nun
246’ ncı maddesine göre, bundan sonra büyükşehir olan yerlerde hayvancılık yapamaz. Bu konuyu da çok iyi açıklığa kavuşturmak lazım
yani söylediğimiz her söze bir sataşma olarak bakılıyor ama bu sataşma değil, bu köylünün derdi, adamın oradaki… Siz adamı ister
büyükşehir yapın ister eyalet yapın ister şu yapın ister bu yapın, adamın geçim kaynağı hayvancılık, adam bu işi yapamadığı müddetçe
ya oradan gelecek şehrin varoşlarına inecek, köyünü terk edecek. İşi gücü olmayan başka bir bilgisi olmayan insan da şehre gelince şehre
nimet mi olur, külfet mi olur? Bunu da çok iyi değerlendirmek lazım.
Ayrıca, bu ülkede, tarımın köylünün elinden alınıp uluslararası sermayeye aktarılmasının da bir vesilesi hâline gelmektedir
bu kanun. Çünkü, bu dediğimiz organize hayvancılık bölgelerinde, hayvancılık yapacak güçte, bizim köylerimizde köylü, çiftçi
bulunmamaktadır. Bunu ancak uluslararası sermaye yapabilir. Ha, bizim köylümüz de orada ancak o uluslararası sermayenin ucuz işçisi
olabilir. Gerçi biz ucuz işçi de diyemiyoruz, Sayın Çalışma Bakanımız en son yaptığı açıklamada “ 800 TL büyük para, adam olana
yeter.” dedi.
Ben, bu 246’ ncı maddenin bu değişiklik bünyesinde yeniden gündeme alınıp tartışılması gerektiğine inanıyorum. Eğer bu
sağlanmazsa mahalleye dönüşen bütün yerlerde hayvancılık yapılamaz hâle gelir. Çünkü, sanıyorum 30ilde şimdi Ordu’ yla birlikte,
nüfusu 20 binin altında üç beş ilçe ya var ya yok ama bu otuz il tarımsal üretim bakımından, tarım ve hayvancılık bakımından çok
önemli bir coğrafyaya tekabül etmektedir. Bu konuyu herkesin yeniden düşünmesi lazım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.
Evet arkadaşlar, yeterince bunların üzerinde konuşmalarımız yapıldı. Son sözü Sayın Başkan Yardımcımıza veriyorum ve
inşallah daha sonra oylamaya geçeceğiz.
Buyurun.
MEHMET ERSOY (Sinop) – Teşekkür ediyorum Değerli Başkanım.
Değerli arkadaşlar, şimdi, başladığımızdan bu tarafa yapılan tartışmalara bakınca sanki biz Ordu iline özel bir kanun
çıkarıyormuşuz ve bu kanunda birçok ayrıntıyı, değerlendirmeyi unutmuşuz gibi bir algı oluştu. Özellikle Birgül Hocamın konuşmasını
dikkatle dinledim. Tabii, biz daha önce…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bizi…
MEHMET ERSOY (Sinop) – Sayın Erdoğan, Birgül Hocam birçok eleştiri getirdi de senin katkına değineceğim az sonra.
Daha önce 29 ilde büyükşehir kurulmasıyla ilgili kanun çalışmalarında çok uzun tartıştık bunları. Her şeyden önce, biz
herhangi bir köyde bir büyükşehir kurmuyoruz; tek bir kahvesi olan, tek bir lokantası olan yerleri şehir hâline getirmiyoruz. Yaptığımız
çok basit; bunları en yakın şehir merkezleriyle birleştiriyoruz, onların bütünleşmesini sağlıyoruz. Bu bütünleşmeyle birlikte, şehre
hizmet veren unsurların o merkezlere de hizmet vermesini sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi, sadece vergi yüküyle ilgili konuları çok
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ağırlaştırılmış bir şekilde gündeme getirip onların hiçbir şeyden, hiçbir hizmetten faydalanamayacağını varsayarak eleştiri yaparsak
haksızlık ederiz. Sonra, vergilerle ilgili hangi kahvede bugüne kadar eğlence vergisi alınmış ki? Sadece bir kahvesi…
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Alamazsınız, köy orası çünkü.
MEHMET ERSOY (Sinop) – Efendim, mahalle olsa ne olacak? Bir kahvehanenin vergisi nedir? İş yeri açma ruhsatını
belediyeler şehir merkezinde nasıl veriyorsa orada öyle verirler. Yoksa kahvede içilen her çaydan vergi mi alınıyor ayrıca, eğlence
vergisi mi alınıyor?
Şimdi, temsille ilgili yaptığınız eleştiriye katılmıyorum. Çünkü, temsili eleştirirken aynı zamanda hizmetle bütünleştirerek
eleştiriler yapılıyor: “ Efendim, falanca uç köyde başka bir temsilcisi olmayan insan, o ilin büyükşehir belediye başkanına nasıl ulaşacak
da bu hizmetleri alacak?” Sık sık bu konular dile getiriliyor. Arada seçilmiş kademesi kalmayan insanlar.
Değerli arkadaşlar, bu hizmetler bugün itibarıyla verilmiyor mu? Bugün Antalya valisine Gündoğmuş’ un falanca köyünün
ahalisi nasıl ulaşıyorsa, ulaşma zorunluluğu yoksa birçok hizmeti almak bakımından, yarın da büyükşehir belediye başkanına ulaşma
zorunluluğu olmadan bu hizmetlerini bir şekilde almaya devam edecek. Bizim, bu kanunu yaparken, daha doğrusu Büyükşehir
Yasası’ ndaki düzenlemeleri yaparken yapmaya çalıştığımız en önemli şey, o ilin bütünlüğü içinde yerel hizmetleri sunacak birimlerin bir
bütün hâlinde organize olabilmesini sağlamak; aynı mahiyetteki hizmetleri verecek birimlerin yine aynı merkezden yönetilmesini,
böylece kaynak, imkân ve fırsat dengesinin iyi gözetilmesini sağlamaya çalışmak.
Ha bu arada, belediyelerimizin imkânlarını, bütçe imkânlarını geliştirerek özellikle kırsalımıza, altyapı hizmetleri
bakımından daha donanımlı, daha geniş hizmetleri sunmak. Yoksa, bunu yaparken köylünün köylülüğü ortadan kalksın, köylü artık
üretim yapamasın, köylü çiftçilik yapamasın, köylü hayvancılık yapamasın, onlar artık şehirli gibi yaşasın gibi Türkiye coğrafyasının
genel yapısına aykırı bir niyetimizin ve muradımızın olması mümkün mü? Erzurum’ un Uzundere’ sinin falanca köyündeki vatandaş,
bugün de, elli sene sonra da tarım yapmaya, hayvancılık yapmaya devam edecektir.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Nasıl yapacak?
MEHMET ERSOY (Sinop) – Bunun önünde, zaten o kanunda yeterince düzeltmeler yaptık. Komisyonumuzda, alt
komisyonumuzda. Ha, buna rağmen yetersiz kalan hususlar varsa sonuç itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi burası, bu iradeyi
gösterecek olan bizleriz. Bugün ya da yarın, uygulamada herhangi bir aksaklık, eksiklik varsa köylümüzün üretici olmasına, köylümüzün
hayatının…
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Köy yok, köy yok.
MEHMET ERSOY (Sinop) – Efendim, adının ne olduğu önemli değil, günlük hayatını idame ettirmek adına dünden bugüne
yapageldiği uğraşını yapmasına engel bir hâl varsa onları da gidermek hepimizin boynunun borcu olur.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Sayın Valim, İsmet Bey dedi ya “ Şehirleştiriyoruz.”
MEHMET ERSOY (Sinop) – Evet, evet, doğru.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Siz de şimdi köylümüzü…
MEHMET ERSOY (Sinop) – Ne İsmet Bey ne siz ne ben, orada yaşayan insanlar için aslında farklı şeyler söylemiyoruz.
Söylediğimiz şeylerle kanuna koyduğumuz şeylerle, yapmak istediğimiz şeyler arasında da son derece önemli bir uyum var. Mesele
sadece bizim nereden baktığımıza bağlı. Bizim baktığımız noktada bir eksiklik varsa o köylü o köyünde, vatandaşımız o köyünde
hayvancılığını yapmaya devam edecektir, tarımını yapmaya devam edecektir. Bunun önünde bir engel varsa onu da hep birlikte
kaldırmaya hazırız diyor, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.
Arkadaşlar, bu konuda kifayeti müzakere…
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Başkan, kısa bir şey söyleyebilir miyim?
BAŞKAN – Lütfen, çünkü yeterince bu konu görüşüldü ve…
Buyurun.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – İkinci tur yaptınız, ben de ikinci tur için istiyorum yani bu çok normal bir
talep.
BAŞKAN – Hayır, ikinci tur hiç yapmadık da karşılıklı konuşmalar…
Buyurun.
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HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Başkanım, hayır, neticede burada masal anlatmıyoruz, biz de
fikrimizi söylüyoruz. Müzakere ettikçe de yeni şeyler çıkıyor ortaya.
BAŞKAN – Biz öyle bir şey demedik, biz sizin sözlerinize hiçbir zaman masal gözüyle bakmadık ve saygı duyuyoruz.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – O zaman talebimi yerinde bulmanız tabii ki doğru olanı.
Sayın Başkan, evvela şunun hemen altını çizmek istiyorum. Bu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 246’ncı maddesine
ilişkin düzenleme bu tasarının içine -alt komisyonda da Sayın Ersoy, o alt komisyonumuzun Başkanıydı, çok iyi biliyorlar bu şeyi- belki
birkaç kere girdi, birkaç kere geri çıktı yani tasarıyı hazırlayan Hükûmetin de, iktidar partisi mensubu arkadaşlarımızın da Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 246’ncı maddesi… Ki, o kanun maddesi şöyle bir hüküm içeriyor: “ Yirmi binden fazla nüfusu olan şehirlerde
umumi caddelerde veya belediyelerce tayin edilecek bölgeler içinde hayvan ahırı bulundurulması memnudur.” gibi bir düzenleme var.
Bu birkaç kere girdi tasarının içine, birkaç kere de çıktı. Dolayısıyla bu konuda tereddütleri iletmemiz gayet yerinde, bu konudaki
endişelerin yerine getirilmesi gayet yerinde; bu bir.
Diğer taraftan, elimizde 2004’ ten bu yıla kadar yani şu tarihe kadar uygulanmış olan bir “ pergel yasası” gerçeği var. Ben,
geçtiğimiz hafta Ankara il teşkilatımızın yapmış olduğu planlama çerçevesinde, pergel yasası kapsamında Çubuk’ un ve Ankara
Büyükşehir Belediyesinin sınırlarında kalan köylere gittim. Akkuzulu köyü, 4.500 nüfusu var. Nüfusu kendileri ifade etti, resmî bir
rakam değil. 4.500 nüfuslu Akkuzulu köyünün içinde 1 metrekare asfalt yok. Bugüne kadar bir belediye yetkilisiyle de muhatap
olamamışlar. Kaldı ki, Akkuzulu köyü hem Çubuk’ ta hem de Ankara merkezde göç sebebiyle bir ağırlığı olan –Keçiören muhitinde
özellikle ağırlığı olan- bir mahalle. Dolayısıyla yani bu yasayla işte şu olacak, bu olacak diyor Sayın Ersoy “ –cak” tan geçtik, ben
insanların yaşadıklarını anlatıyorum yani sorunu anlatıyorum; gerçekten asfaltları falan yok, perişanlar. O manada bu endişelerimizin
haklı olduğunu. Hükûmetin de, teklif sahibi arkadaşların da bu konuları bizim için değil, biz istediğimiz için değil ama bu milletin
faydasına olduğu için dikkatle dinlemeleri ve ona göre bir tavır almaları lazım.
Bakın, 2/B yasasında bağırdık bağırdık, dinlemediniz, şimdi, tapır tapır dökülüyorsunuz. Tasarının sahipleri şurası eğriymiş,
burası eğriymiş… Bunları söyledik, Büyükşehir Yasası için de aynısını söylüyoruz. Bu eksikliklerin giderilmesi lazım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Peki.
Evet arkadaşlar, tümü üzerinde genel görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) – Sayın Başkan, bir saniye lütfen.
Bakanlık bürokratlarının bizim yaptığımız eleştiriler konusunda ve kanun teklifleriyle ilgili…
BAŞKAN – Onu maddeler üzerinde sorularınıza cevap verilecek. Zaten o tip bir soru sorulmadı.
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) – Efendim, bütünü üzerinde Bakanlık ne görüşe sahip onu öğrenmek istiyoruz.
Böyle bir usul var mı yani? Bakanlığın görüşü nedir bir öğrenelim bakalım.
BAŞKAN – Biz oylamaya geçtik.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir ve 1’ inci madde de üzerinde şimdi
görüşmelere başlıyoruz.
ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
TEKLİFİ
MADDE 1- (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun başlığında yer alan “ ON ÜÇ” ibaresi “ ON DÖRT”
olarak, “ YİRMİALTI” ibaresi “ YİRMİ YEDİ” olarak değiştirilmiş ve 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ Muğla,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ Ordu,” ibaresi eklenmiştir.
(2) 6360 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yirmiüçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. “ (24) Ordu İlinde, Ordu Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Ordu Merkez ilçe
sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Altınordu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.”
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(3) 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin onyedinci fıkrasına bağlı ekli (25) sayılı listeye “ Altınordu İlçe Belediyesi”
ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve yirmibirinci fıkrasında yer alan “ 26 adet” ibaresi “ 27 adet” şeklinde değiştirilmiştir.
“ (28) Bu fıkrayı ihdas eden Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu kadrolar hakkında ondokuzuncu fıkra hükümleri
uygulanır.”
BAŞKAN - Bu konuda söz isteyenler…
Evet, 1’ inci madde üzerinde önergeler var, önergeleri okuyalım.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte Olan On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine ekli (1) sayılı listenin Sağlık Bakanlığına ait bölümünde yer alan tabip
kadrolarının derecesinin (1-8), hemşire ve ebe kadrolarının derecesinin (1-12) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Ali Turan
Sivas
Gerekçe:
21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve
Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 22’nci maddesiyle,
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait bölümlerinde “ Sağlık Hizmetleri
ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri (SH) Sınıfı’ na ait kadroların derecelerinde değişiklik yapılmış olup, ihdas edilmek istenen kadro
derecelerinin de buna uygun hâle getirilmesi amaçlanmıştır.
BAŞKAN – Evet, Bakanlık bu konuda bir şey söylüyor mu bu teklif konusunda?
Bir açıklamada bulunmuyorsunuz.
Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ve Teklifinin 1’ inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif
ederiz.
“ (4) 6360 sayılı Kanuna ekli (26) sayılı listede yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kadrolar iptal edilerek 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.”
Gerekçe:
Gençlik ve Spor Bakanlığı adına sehven ihdas edilen kadroların iptal edilmesi amacıyla teknik düzenlemeler yapılmıştır.
Ali Turan
Sivas
BAŞKAN – Evet, teklif…
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Bu konuda açıklama istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teklif sahibi gerekçeyi okutturdu zaten.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Nasıl konulmuş bu yasaya?
BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kabul edilen önergelerle birlikte 1’ inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
MADDE 2- Bu Kanunun; a) 6360 sayılı Kanunun 1 inci, 2 nci ve geçici 1 inci maddesinin onyedinci fıkrasının
değiştirilmesine ilişkin hükümleri ilk mahalli idareler genel seçiminde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer
BAŞKAN - 2’ nci madde üzerinde teklif ve görüşleri olanlar, önergesi olanlar var mı?
Bir önerge var, okutuyorum:
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İçişleri Komisyonu Başkanlığına
On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine aşağıdaki maddenin 2. madde olarak
eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet S. Kesimoğlu

Muharrem Işık

Kırklareli

Celal Dinçer
İstanbul

Erzincan

Namık Havutça Birgül Ayman Güler
Balıkesir

İzmir

MADDE 2 - 6360 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesindeki "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı
Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre" ibaresi, "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus
Sayım sonuçlarına göre" biçiminde değiştirilmiştir.
Gerekçe:
6360 sayılı Yasa'nın Geçici 2. maddesi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus
Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’ in altına düşen beldelerin kapatılmasını öngörmektedir. Oysa bu kapsamdaki beldelerden Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’ i geçmiş ve bu nedenle
kapatılması gerekmeyen beldeler vardır.
Eğer, ölçüt "nüfus" ise, bu belediyelerin kapatılması 6360 sayılı Yasa'ya aykırı olacak ve bu beldelerimize haksızlık
yapılacaktır.
Nasıl ki, Ordu ilimizin nüfusu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım
sonuçlarına göre 750.000'i geçtiği için "büyükşehir belediyesi" yapılması teklif edilmekte ve komisyonumuz bu konuyu görüşmektedir, o
zaman Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’ i aşan
beldelerin de kapatılmaması gerekir.
BAŞKAN – Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge reddedilmiştir.
2’ nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 2’ nci madde kabul edilmiştir.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Teklifin 3’ üncü maddesi hakkında herhangi bir önerge var mı? Yok.
3’ üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Arkadaşlar, böylece bütün maddeler üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır ve önergeler de oylanmıştır.
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum arkadaşlar: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Şimdi, bütün teklif kabul edilmiş, kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda kanun yapma
tekniğine uygunluğun, kavram ve dil birliğinin sağlanması amacıyla Komisyon Başkanlığımıza redaksiyon yetkisi verilmesi hususunu
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Arkadaşlar, şimdi, bu konuda, kanun teklifi konusunda Komisyon üyelerimizden Alparslan Bey’ in ve Hüseyin Bürge Bey’ in
sözcü olarak atanmalarını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Arkadaşlar, bu konuda muhalefet şerhleri verecek olan Komisyon üyelerimiz veya gruplarımız yarın yani çarşamba günü
saat 16.00’ ya kadar bize…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yarın herkesin bir sürü işi var Başkanım.
BAŞKAN – Biraz acelemiz var.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Her işiniz acele ya, hiç acele olmayan bir işiniz yok ki.
BAŞKAN – Yarın 16.00’ ya kadar süre veriyorum.
Toplantımızı da kapatıyorum.
Kapanma Saati: 18.25
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