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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki 
oturum yaptı. 

(Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu, Ana
yasa değişikliği 'ile ilgili 13.5.1987 günlü Meclis gö
rüşmelerinin, Türkiye Radyo va Televizyon Kuru
mu haber bültenlerinden veriliş şekli ve bu konuş
ulmalardan bazılarının son derece yüzeysel ve baştan 
savmacı özetler halinde sunulmuş olmasına dair 
gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Ali Bo-
zer'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Abdullah Tenekeoi'nin, 

Belçika Federal Almanya ve Fransa'ya gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dö
nüşüne kadar Millî Savunma Bakanlığına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 
27 arkadaşının, Taşdelen Memba Suyunun ihalesi ve 
ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
ı(10/'60) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 

Meclis araştırması önergesinin gündemde yerini 
alacağı ve öogörüşmesinin sırasında yapılacağı açık
landı. 

İzmir Milletvekilli Fikret Ertan'ın, KİT Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Genel Kurulun 13 . 5 . 1987 tarihli 102 nci bir
leşiminde kararlaştırılan çalışma günlerine 17, 18 
Mayıs Pazar ve Pazartesi günlerinin de eklenme
sine, Pazar günü sadece Anayasa değişiklik teklifi
nin ikinci görüşmelerinin yapılmasına ve bugünler
deki çalışma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi kabul edildi. 

KİT Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe, 
Demokratik Sol Parti Grubunca aday gösterilen 
Manisa Milletvekili İsmet Turhangil seçildi. 

7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı T.C. Anayasasının 
67, 75 ve 175 inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki görüşme
ler tamamlanarak yapılan açıfcoylamalar sonucunda; 

12, 3,4 ve 5 inci maddelerinin 
Kabul edildiği açıklandı. 
15.5.1987 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak 

üzere, birleşime saat 02.25'te son verildi. 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

BaşkanvekMİ 
Özer Gürbüz 

Kâtip üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
15 . 5 . 1987 Cuma 

Tasarılar 
1. — Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasın

da Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/845) (Sağlık ve 
Sosyal İşler; Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.5.1987) 

2. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna 1 Ek ve 1 Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/846) (Millî Eğitim; Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
15.5.1987) 

Teklifler 
1. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 

1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinin 

İlgası ile İki Maddesinin Tadili Hakkında Kanun 
Teklifi (2/448) (Millî Savunma ve Adalet komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1987) 

2. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Geçici 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/449) 
(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.5.1987) 

3. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, 3083 
Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair 
Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/450) 
(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 14.5.1987) 

4. — Uşak Milletvekili Mehmet Topaç ve 7 Ar
kadaşının, 23,6i 1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat Mülki-
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yeti Kanununun Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenme
si Hakkında Kanun Teklifi (2/451) (Adalet Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1987) 

5. — Bolu Milletvekii Fuat öztekin ve 10 Ar
kadaşının, 1615 Sayılı Gümrük Kanununun Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/452) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.5.1987) 

6. — Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, Küçük 
Sanayi Sitelerine Dahil örnek Sanayi Sitesi İş Yer
lerinin Sözleşme Gereğince Ellerinde Bulunduranlara 
Satılması Hakkında Kanun Teklifi (2/453) (Adalet; 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.5.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, altın satışlarından katma değer vergisi alınma
masının nedenine ilişkin Maliye ve Gümrük Baka-

1 5 . 5 . 1 9 8 7 0 : 1 

nından yazıü soru önergesi (7/2000) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 14.5.1987) 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Vakıf-
lar Genel Müdürlüğüne ait olan İstanbul - Şişli İl
çesi Esentepe Mahallesindeki bir gayrimenkule tapu 
tahsis belgesi verilip verilmediğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2001) 
İBaşkanlığa geliş tarihi: 14.5.1987) 

3. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Do
kuz Eylül Üniversitesinde görevli iken sakıncalı gö
rülerek 12,9.1980 tarihinden sonra görevlerine son ve
rilen öğretim görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2002) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.5.1987) 

4. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar'ın, 
1985 - 1987 yıllarında Bakanlık bütçesinden beledi
yelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2003) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 14.5.1987) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiM Arif Ş. Bilgin 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. _ YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu'na ka
dar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. ' 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, Kü
çük Sanayi Sitelerine Dahil Örnek Sanayi Sitesi İş 
Yerlerinin Halihazır Zilyedlerine Satılması Hakkın
da Kanun Teklifini geri aldığına ilişkin önergesi 
(2/405, 4/333) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

«Sunuşlar» bölümünde, bir kanun teklifinin geri 
verilmesine dair bir (önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Komisyonunda bulunan «'Küçük Sanayi 

Sitelerine Dahil Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin 
Halihazır Zilyetlerine Satılması Hakkında Kanun Tek
lifi» mi geri çekiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

BAŞJKAN — Adalet Komisyonunda bulunan 
teklif geri verilmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 13 Mart 1913 \Tarihli İdarei Umumiyet Vi-
layat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Madde
lerinin değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıur
fa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili 
Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili 
Halil /Orhan Ergüder'in, Aynı Kanunun 116 ve 140 
inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S.-Sayısı : 531, 
531'e 1 ve 2 ncî Ekler) (1) 

(BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 'bölü
müne geçiyoruz. 

(1) 531, 531'e 1 ve 2 nci Ek S. Sayılı Basmaya-
zılar 7.5.1987 tarihli 100 üncü Birleşim Tutanağına 
şklidir. 

13 'Mart 4913 Tarihli; İdarei Umumiyei Vilayat 
Kanunu (Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair 'Kanun Tasarısı ile Yoz
gat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa Millet
vekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer Kuş
han ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Halil 
Orhan Ergüder'in, Aynı Kanunun 116 ve 140 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifleri üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Geçen Birleşimde tasarının tümü üzerinde grup

lar konuşmuşlardı. Şimdi, şahısları adına söz sırası 
Sayın Reşit Ülker'indir. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER {İstanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin değerli üyeleri; bu yasa 13 Mart 1913 
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günlüdür. Altında, Sadrazam ve Hariciye Nazırı 
olarak Mahmut Şevket Paşanın, Nafıa Nazırı Ba-
sarya Efendinin, Posta Telgraf'Nazırı Oskan Efendi
nin ve diğer nazırlarla 'birlikte Sultan Mehmet Re
şat'ın imzaları vardır. 

İkinci Meşrutiyetin ilanından dört yıl kadar son
ra çıkarılmış bir kanunu muvakkat: yani kanun hük
münde kararnamedir. Bu sırada Osmanlı ülkesinde 
yaşayan her unsur, her millet, bağımsızlığı için Os
manlıyı bölmeye ve yıkmaya çalışıyordu. İttihat ve 
terakki Cemiyeti ise, Osmanlı 'ülkesinin ancak de: 

mokrasi ile kurtulabileceğini bilerek ve görerek bu 
yolda adımlar atıyordu. 'Bu yasa, halkın yönetime 
katılmasını, demokrasiye alışmasını ve kalkınmasını 
sağlamada önemli bir adım olarak Osmanlı Meclisi 
mebusanına getirilmiştir. 

Merkeziyetçiliğin kalkınmayı ve demokratikleş
meyi engellediği görülerek, ilk yerel yönetim dene
mesi 1864'te Tuna Vilayeti Nizamnamesi ile yapıl
mıştır. Bu yönetimin başına Mithat Paşa getirilmiş; 
kısa sürede başarı sağlanmış ve bu bir reform nite
liği almıştır. Türkiye'de ilk il meclisi de bu sırada ku
rulmuştur. 

1876'da Birinci Meşrutiyet Anayasası, 108 inci 
maddesiyle, tefriki vazaif '(görevlerin ayrımı) esasını 
getirmiştir. Ancak, ilk Osmanlı Meclisi Me'busanı 
kapatıldığı için, 'bu alanda uygulama olmamıştır. 

1908\İe Anayasa tekrar yürürlüğe girince, demok
ratikleşme ve kalkınma ile yakın ilişkisi nedeniyle, 
İttihat ve Terakki Hükümeti bir yasa tasarısını he
men Meclisi Melbusana sunmuştur. Yasa tasarısı üze
rinde şiddetli tartışmalar olmuş; işe diğer unsurlar, 
milletler, ekalliyetler karışmış, üstelik yabancı ülke
ler de bunlarla birlikte işin içine girmiştir. Bunun 
üzerine yasa tasarısının Meclisi Mebusandan çıkma
sının zorluğu ve güçlüğü karşısında o günkü hükü
met, kanunu muvakkat olarak bu yasayı getirmiştir. 

Sayın üyeler, bu yasa 74 yıldır yürürlüktedir. Ye
rel yönetimlerin özünde demokrasi inancı yatar. Bu 
nedenle, yerel yönetimler demokrasinin temel kurum
larından'biri olarak kabul edilirler. 

Her işi merkezden yönetmek, tüm yürütme ile 
ilgili kararları merkezden almak olanaksızdır. Bu, 
aynı zamanda rasyonel de değildir. Çünkü,, merkez
den alınan kararların toplum üyelerinin isteklerine 
her zaman uygun düşmesi mümkün değildir. O halde, 
yapılacak şey, bu kararların seçimle belirlenen tem

silcilerce alınmasıdır. Buna da, kendi kendini yönet
me (Şelf government) denilmektedir. 

1973 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde 78 217; 
Sovyet Rusya'da 1975'te 50 Ibin yerel yönetim biri
mi mevcut idi. 

Yerel yönetimler, parlamenter demokrasilerde 
önemli fonksiyonları olan yetenekli politikacıların 
yetişmesine katkıda 'bulunurlar. Yerel yönetimlere 
«Demokrasinin beşiği» veya «Demokratik eğitim ku
ruluşları» denmesinin nedeni bu özelliklerindendir. 

Yerel yönetimlerin bu nitelikleri söylenmiş, yazıl
mış; fakat bunların düzenlenmesi ve güçlendirilmesi 
için çok az şey yapılmıştır. Oysa, yerel yönetimlere 
el atıldığında, yerel halkın da katkısıyla, Türkiye 
hızla kalkınaibilecekmiş. 

1964 yılında bu konuda, birkaç maddeyi ilgilen
diren kanun teklifi vermişizdir; birçok milletvekili 
de münferit kanun teklifleri vermişlerdir. 

1970 yılında bakanlıkça, uzmanlarca hazırlanan 
115 maddelik bir tasarı ortadadır; fakat işlenmiş, üze
rinde makaleler yazılmış bu tasarı bugüne kadar ge
tirilememiştir. 

1974'te İstanbul 11 özel İdaresindeki bir parti gru
bunun raporunda, bu konulara bugünkü yaklaşımla 
yaklaşılmakta idi; yani o raporda, neler yapılması 
lazım ıgeldiği açık seçik bir şekilde ifade ediliyordu. 
Raporda şöyle deniyor : «İdarei Umumiyei Viiayat 
Kanunu Muvakkatinin idarei hususiye kısmı en kısa 
zamanda değişmelidir; çünkü özel idarenin görev, 
yetki ve sorumlulukları belirli değildir; bu yüzden 
bazı yerel hizmetlere sahip çıkılamamakta ve bunlar 
yeterince yerine getirilememektedir.» Rapor daha de
vam ediyor; fakat sürem az olduğu için okumuyorum. 
Yani, bu ihtiyaçlar çeşitli zamanlarda yetkili görev
liler tarafından ifade edilmiştir. 

1978'de, Yerel Yönetim Bakanlığı kurulmuştur. 
Ancak 1983'ten sonra, il yönetiminde bulunan de
ğerli arkadaşlarımız tarafından, Ankara, İstanbul, İz
mir, Antalya, Zonguldak ve başka illerde bu konuda 
seminerler düzenlenmiş, bu seminerlere ilim adam
ları katılmış ve bu arada, 11 Genel Meclisleri Der
neği, 11 Genel Meclisleri Birliği adı altmda bir der
nek ve bir birlik de kurulmuştur. 

Demokrasiye ve hızlı kalkınmaya önem veren 
yönetimler, yerel yönetimlere de önem verirler. Hü
kümetin belediyelere, il özel idarelerine, köylere, hat
ta mahallî idare olup olmadıkları tartışmalı olan ma-
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halle muhtarlıklarına ilgi göstermesi, bunları günün 
gereklerine uygun bir hiçimde yeniden düzenlemesi, 
yetki ve kaynak sağlaması, Türkiye'nin hızla kalkın
masına, halkın mutlu olmasına büyük katkıda (bu
lunacaktır; merkezin yükü büyük ölçüde azalacak 
ve çalışma imkânları artacaktır. Bu meyanda, büyük-
şelhir Ibelediyeleriyle ilgili yasanın çıkarılması, II özel 
idareleri Yasasının değiştirilmesi -şimdi konuştuğu-
muş -köy ve mahalle muhtarlarının ödeneklerinin 
artırılması... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen bağlayınız. 
REŞİT ÜLKER ı(Devamla) — Bitti efendim. 
Belediyelere ve özel idarelere yasal kaynak ve 

merkez yardımlarının artırılması yerel yönetimlere 
verilen önemi ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Sayın Başbakanın, Amerika'ya !büyük bir ameli
yata .giderken, «II özel idaresi Yasasının kısa za
manda çıkarılmasını istiyorum» demesi bile, bu ko
nuya verilen önemi manalı bir şekilde ortaya koy
maktadır. 

ODeğerli milletvekilleri, -bir gazete bilgisi olarak, 
1983'te belediyelere verilen ödenek 193 milyar lira 
olarak gözüküyor; 1986'da ise I trilyon 173 milyar. 
Bu rakamların doğru olup olmadığını bilmiyorum; 
ama doğruya yakın olduğunu biliyorum, ti özel ida
relerine de aynı şekilde kaynak sağlanmıştır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yarısı 
da çarçur ediliyor ama... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — «Çarçur ediliyor» 
iddiasının karşısında, Anayasamızın 68 inci maddesi 
vardır. Siyasî partiler, ister iktidarda olsunlar, ister 
muhalefette olsunlar, görevlidirler, siyasî hayatın ay
rılmaz parçasıdırlar; bir yerde bir parti iktidarsa, 
öbür partiler muhalefet görevini yaparlar; varsa ora
da bir yolsuzluk, onu çıkarırlar. Gazete havadisleriy-
le, aslı esası olmayan iddialarla ortaya çıkmazlar, 
vatandaşın şeref ve namusuyla, partilerin itibariyla 
oynamazlar. Bunlar eski metotlar; bu eski metotları 
bırakmak mecburiyetindeyiz değerli arkadaşlarım, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si
zin zamanınızın metodu Sayın Ülker. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gittiğiniz yere göre 
laf etmeyiniz lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen bitirelim efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bizim zamanı-
mızdaysa da, yine eski metottur. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bitirelim lütfen efen
dim. 

~4& 

REŞİT ÜLKER (Devamla)' — Sayın Başkanım, 
sayın üyeler; burada il özel idareleri için bu kanun
da yapılan yeniliklerin, sürem bittiği için, reform ni
teliğinde olduğunu ifade ediyorum. Eğer vaktim ol
saydı satırbaşlarını söylemek isterdim; hakikaten ya
pılabilecek ne kadar önemli husus varsa hepsi geti
rilmiştir. Sayın Mümtaz Soysal'da, 'bu konuda uz
man bir kişi olarak, buna takdirlerini ifade etmek
tedir ve şöyle demektedir: «özal iktidarı, yıllardır 
Türkiye'nin gündeminde durup da 'bir türlü el atıl
mayan sorunlara, şöyle veya böyle çözüm başlan
gıçları getiren bir iktidar dönemi olmuştur. Katma 
Değer Vergisi gibi, belediye gelirlerinin artırılması 
ve anakentlerde semt belediyelerinin kurulması gibi..» 
diye devam edip gidiyor. Yani bunu, taraflı, tarafsız 
herkes, bu noktada yapılanları takdir etmektedir. 

Yalnız, 'ben sözlerimi bitirirken, bu kanunun, re
form niteliğinde, iyileştirme niteliğinde olan bu ka
nunun, madde olarak, yani 1 inci maddeden «11 özel 
İdaresi Kanunu» diye başlayıp, sonuncu maddeye 
kadar, yamalı bir bohça halinde değil, bugün konu
şulan dille ıbir metin halinde getirilmemesini büyük 
bir eksiklik, şekil eksikliği olarak buluyorum. Bu
nun reform niteliğine gölge düşürecektir, inşallah kı
sa zamanda hu yüce Meclis bunu da düzeltir. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın Erol Ağagil; buyurun efendim. (SHP sıra

larından alkışlar) 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri, uzun ve yorucu bir Ana
yasa tartışmasından sonra bugün tekrar II Özel ida
resi Kanununun görüşülmesine döndüğümüz için, bir 
iki konuda, 'benden önceki konuşmacının da bana 
verdiği anımsatma ile hafızalarınızı tazelemek için, 
açıklama yaparak .sözlerime başlamak istiyorum. 

Bu kanun tasarısı Türkiye 'Büyük Millet Meclisin
de, bir kere, sakız olmuştur. Tasarı, daha önce İçiş
leri Komisyonunda görüşüldükten sonra, plan ve 
'Bütçe Komisyonunda dört hafta süre ile müzakere 
edilmiş, neticede Genel Kurula sunulmuş; fakat tam 
görüşülecek iken, Başbakanı, hükümet içerisindeki 
akrabalık ilişkileri nedeniyle Houston'a ziyarete gi
den Tarım Orman ve Köyişleri Bakanına orada ne
reden mülhem olduysa, yapılan bazı istekleri doğ
rultusunda Başbakanın verdiği talimatla, bizzat hü
kümeti şu anda bu kanun tasarısının görüşmelerin
de temsij eden içişleri Bakanını ve mensuplarını da 
müşkül durumda bırakır bir tarzda tekrar Genel Ku-
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ruldan, gerekçesi ve nedeni olmaksızın, çekilmiş ve 
Plan ve Bütçe Komisyonunda dört hafta daha mü
zakere edilmiştir. 

Gaye, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının, bu 
tasarıdan dolayı birtakım tatminsizliklerini ve sıkın
tılarını gidermekti ve orada da hükümeti temsilen 
bulunan Sayın İçişleri Bakanının ne kadar müşkül 
durumda kaldığını hep beraber gördük. Çok haklıy
dı; inanmadığı, hatta aksine inandığı birçok madde
leri savunmak zorunda kaldı. Nitekim, bazen öyle 
durumlar oldu ki, kendileri, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanını oraya davet ederek, soruların ve bir 
kısım değişikliklerin cevabını kendisine bıraktılar. Ne
ticede, bu kanun tasarısı sakız olmuş vaziyette ve 
ilk tasarıya ıgöre daha da antidemokratikleşmiş bir 
halde huzurlarınıza geldi. 

IBu 'bakımdan, Anavatan Partili milletvekili arka
daşımızın, şahsı adına biraz evvel yaptığı konuşma
daki reformun ne derece bir reform olduğunu takdir
lerinize sunarak konuşmama başlamak istiyorum. 

Şahsî görüşüme göre ben, mahallî idarelerin tü
münün ve bu arada da il özel idarelerinin, gerek ida
rî yetkilerinin ve gerekse ekonomik etkinliklerinin 
çok daha fazla artırılmasından, yerel yönetimlerin 
kendi 'özerk yapıları içinde gelişmesinden tümüyle 
yanayım. 

Biz, halkın yerel yönetime katılımını yeterince 
sağlayan bir mahallî idare sisteminin esas olmasını 
ka'bul ediyoruz. Yerel meclislerin, merkezî yönetime 
karşı yetki alanlarının genişletilmesini savunuyoruz. 
Belediye meclislerinin ve il genel meclislerinin, yöre 
halkının geniş katılımı ile, ilin ve beldenin ekonomik, 
toplumsal ve kültürel kaderi üzerinde çok daha fazla 
söz sahibi olmasından yanayız. 

Kırsal alanda köyler ve muhtarlıkların en küçük 
yerel yönetim birimleri olduğu gerçeğinden yola çı
karak, kırsal, alandaki gelişmelerde, hizmetin ve re
fahın yaygınlaştırılmasının köy yerel yönetimlerinin 
de öneminin ve etkisinin artırılmasını istiyoruz. 

Sosyal demokrasinin hizmet götürücü ve atılımcı 
yaklaşımı içinde, eksik köy hizmetleriyle, köy imarı 
«orununun çözümlenebileceğine inanıyoruz. 

Yerel yönetimlerin, halkın eğitimi, sağlığı, üreti
minin değerlendirilmesi, temel gereksinmelerinin kar
şılanması, barınma, konut, ısınma, kültür, ulaşım, 
toplu taşımacılık, turizm, doğal ve tarihî çevreyi ko
ruma gibi temel konularda çok önemli işlevleri olr 
ması gerektiği inanç ve bilincindeyiz. Çünkü, ancak 
tüm yöre halkının katılımıyla ortaya çıkarılacak yö-
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netimler mevcut çarpık bürokrasiyi yok edebilir, 
kaynak ve zaman kaybını önler; çünkü, sağlıklı ve 
verimli yerel yönetim modelleri, ancak o yörede hiz
metten yararlanacak insanların, hizmet sunanları ya
kın ve sürekli denetlemesiyle sağlanabilir ve gene 
çünkü, demokratik batı idarelerinin yerel yönetim 
sistemlerinde temel esas, halkın devlete güveninin, 
ancak devletin halka güvenmesiyle sağlanacağı ger
çeğinin vazgeçilmez bir koşul olarak yaşama geçi
rilmiş olmasında yatmaktadır. 

'Bugün ise, ihalen uygulanan ANAP politikasıyla, 
halkımızın gerek kendi günlük yaşamı ve gerekse ya
kın çevresiyle ilgili kararların oluşum Ve uygulan
masında tam katılımı önleyen, uygulamada -arsa da
hil- yağmacılığı, çıkarcılığı hizmetin üzerinde tutan 
bir yerel yönetim görüşü egemen kılınmıştır. 

Anavatan iktidarına göre, il genel meclislerinin 
ve belediye meclislerinin, sadece göstermelik birer 
vitrin görünümü sağlayan kurullar olması yeterlidir. 
Anavatan iktidarı, kendi doğrultusunda olmayan tüm 
belediyeler ve il genel meclislerinde büyük bir eko
nomik baskı uygularken, yandaşları ve kendi parti
sinden olan belediyelere ve meclis üyelerine büyük 
olanaklar sağlamaktadır. Esasen, bilhassa çeşitli ba
kanlıklar bünyelerinde oluşturulan fonlar ile bu gi
rişim rahat bir şekilde de yapılmaktadır. Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti olarak bizim, esasında fonlara 
karşı çıkışımızın ana nedenlerinden bir tanesi de, 
denetim dışı bu paraların nasıl politik amaç için kul
lanılabileceğinden duyduğumuz kuşku idi; eğer hatır
larsanız. Zaman içerisinde bu endişelerimizin ve duy
duğumuz kuşkuların ne dprece haklı olduğu, uygu
lamalarla açıkça ortaya çıktı. Halen bu oyun, bütün 
kamuoyunun igözü önünde, giderek yoğunlaşan bir 
biçimde devam ettirilmektedir. 

'Muhterem milletvekilleri, bu senaryo bilinçli bir 
şekilde sürdürülürken, tüm yerel yönetim birimleri
nin ve bu arada da il genel meclisleri üyelerinin, yö
re sorunlarını duyurmada ve ihtiyaçların karşılan
masında nasıl zorlandığını ve acze düşürüldüğünü, 
gene günlük yaşamımızda hepimiz yakından izliyo
ruz. 

Tasarının içeriği ve maddeleri hakkında, madde
ler görüşülürken, sırası geldiğTnde, gerek görüşleri
mizi, gerek -önergelerle- isteklerimizi, değiştirme tar
zında sizlere arz edeceğiz. 

Ancak, genelde söyleyebileceğim birkaç şeyi siz
lere arz etmekle yetineceğim. 
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Muhterem milletvekilleri, yurdumuzda, yerel yö
netim sisteminin tam rayına oturamayışınm en bü
yük sebebi, merkezî idare ile yerel yönetimler ara
sında ve yerel yönetim 'birimlerinin de kendi arala
rında uygun bir yetki ve görev dağılımının yapılama
mış olmasıdır. Halihazır bu tasarıda, il özel idarele
rinin halen içinde bulundukları görev belirginsizliği-
ni giderecek bir yapı getirilememektedir. 1913 tarihli 
kanunda, belirtilen görevler yine genel ifadelerle sa
yılmakta, aynı görevlerden merkezî idare kuruluş
ları da sorumlu olduğundan; kimin neyi, ne zaman, 
rie ölçüde yerine getireceği yasal olarak açıkça belir
tilmemektedir. Bu tasarıyla birçok yetkinin Bakanlar 
Kuruluna bırakılmış olması bir yenilik değildir, hatta 
bir bakıma, halen mevcut sistemden dahi geriye doğ
ru bir gidiştir. Getirilmek istenen ek ve değişiklik
lerin hangi sistem ve ilke esas alınarak yapıldığı ise 
meçhuldür. (Böylece, genel gerekçede eleştirilen ya
malı bohçaya, bu tasarı ile büyük bir yeni yama 
daha vurulmak suretiyle çelişki artırılmaktadır. Çeliş
ki sadece bu kadar da değildir; çok önemli bir diğer 
çelişki de, özel idarelerin kendi teşkilatlarını kura
bilmeleri ile ilgilidir. Görev ve yetkileri yasada açık
ça belli olmayan ve 'bunları Bakanlar Kuruluna bı
rakan tasarı, Bakanlar Kurulunun her zaman de
ğiştirilmesi mümkün olan kararları ile tespit edile
cek bir yerel yönetimde teşkilat nasıl kurulabilir, 
kadrolar neye göre tespit edilebilir?.. Bu, hangi yö
netim, teşkilatlanma ve personel rejimi ilkesi ile bağ
daşabilir?.. Bu görüş dahi, özerk yerel yönetim il
kesi fikri ile tasarının çelişkisini açıklamaya yeter 
de artar bile. Çünkü, bu madde ile getirilmek iste
nen uygulama, gerekçede iddia edildiği gibi yönetim
de merkeziyetçiliğin terk edilmesi suretiyle, yerinden 
yönetime atılan adım ilkesiyle, taban tabana zıttır; 
tam çelişkili bir yaklaşımdır. 

Bu tasarının bu şekliyle kanunlaşması halinde, 
merkeziyetçilik ve merkezden yönetim, il özel ida
releri ile ilgili temel konularda, şimdiki uygulama
nın dahi çok arkasında kalmış olacaktır. Bunun böy
le olduğunu, maddeler görüşülürken ayrıca arz ede
ceğiz. 

Ben, kısa olarak, tasarıya karşı çıktığım madde
leri başlıklar halinde arz ederek sözlerimi bitirece
ğim. 

Her şeyden önce, uzun bir hazırlık safhasından 
geçtiği söylenen tasarı,- beklentileri karşılamaktan 
çok uzak ve yetersizdir. Bir kere, tasarı ile, esas ka
nunun bazı maddelerinde değişiklik istenmekte, hem 
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dil, ıhem içerik bakımından, bu tasarı, ana kanuna 
bir yama, bir montaj; ama beceriksiz ellerce yapıl
mış kötü bir montaj görünümü vermektedir. 

Tasarı, hükümet tarafından hazırlanıp, bütün ba
kanların imzalarını taşıyan şekli ile -tekrar ediyorum, 
bütün bakanların imzalarını taşıyan şekli ile- Türkiye 
Büyük Millet 'Meclisine gönderilip, önce İçişleri, son
ra Plan ve ıBütçe komisyonlarında görüşülüp Genel 
Kurula arz edildiği halde, daha sonra, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, Sayın Hüsnü Doğan'ın Houston'da 
Başbakan özal'ı geçmiş olsun ziyaretinden sonra de
ğiştirilmek için tekrar getirilmiş; Türkiye Büyük Mil
let iMeclisi, kişisel bazı kaprislerin ve bakanlık mu
hafazakârlığının potası halinde, kendi içerisinde bir 
sürü zaman ve bir sürü emek kaybına sebep olmuş, 
böş yere oyalandırılmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesinde «ti özel idarelerinin 
görevli olduğu mahallî ve müşterek ihtiyaçların kap
sam ve sınırı Bakanlar Kurulunca tespit olunur» de
nilerek; Anayasanın 127 nci maddesinde açıkça, bu
nun kanunlarla düzenleneceği gerektiği hükmüne kar
şı, Anayasa ile çelişkili bir durum arz eder mahi
yet almıştır. 

ıîl genel meclisleri ve encümen üyelerinin ücret
lerini, yolluklarını, harcırahlarını ve hatta çalışma sü
relerinin uzatılma yetkilerini dahi ilk şekliyle İçiş
leri Bakanlığına veya valiye bırakan bu tasarı; seçil
miş kişilerden olan il genel meclisi üyelerinin, yöre 
için birtakım karar alma yetkileri varken, kendileri
nin çalışma sürelerini dahi'tespite yetkileri olmama
sı yönünden son derece antidemokratik ve yerel 
yönetimlerdeki insanlara güven duymama ilkesi ge
tiren, eskisinden, mevcudundan da son derece geri
ye götüren bir kanun tasarısıdır. 

11 daimî encümenine, vali tarafından seçilecek 
tabiî üyelerin ise isim belirtilerek atanmasını, kesin
likle yanlış bulmaktayız. Hele valinin encümen ka
rarma itiraz ettiği takdirde, üçte ikilik encümen ço
ğunluğu şartı aranması, yerel • yönetimlerin özerkliği 
ilkesiyle asla bağdaştırılamaz. 

Görevden uzaklaştırılan meclis ve encümen üye
lerinin görevlerinin, il daimî encümeni tabiî üye
leri tarafından yerine getirilmesi ise, tamamen, mer
kezî idare ve seçilmiş insanlar yerine, atanmış insan
ların tercih edilmesi; atanan kimsenin seçilen kim
seye tercih edilmesi ilkesini getirir. 

Muhterem milletvekilleri, parlamentoyu seçerek, 
ülke yönetimini sağlayan Türk halkının, il ve ilçe 
yönetimini de oluşturması konusu ortaya atılınca, 
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nedense bazı milletvekillerimiz ve bazılarımız, henüz, 
halkımızın cahil ve 'bu düzeyde olgunluğa erişmediği 
varsayımını ortaya atıyor. Bu görüşü, nedense, bazı 
iktidar yanlısı görüşlerle paylaşanlar da vardır ve 
onlara göre, Türk halkı, henüz bu seviyeye gelme
miştir. Sade vatandaşını bürokratından ayıran ve 
ona ikinci sınıf insan gözüyle bakan 'bu köhne zih-
niyetlfrîn demokrasi anlayışını ise, "bilmem izaha ge
rek var mı? 

BAŞKAN 
efendim. 

Sayın Ağagil, lütfen tamamlayın 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Bitiyor efendim. 
tik tasarıyla, cılız ve kısır da olsa, belirsiz de ol

sa, adımlar atmaya çalışılan ve batı dünyasında geniş 
uygulamaları olan ilçe yerel yönetimlerinin, ne se
beple olduğunu demin izah ettiğim akrabalık ilişki
leri kaprisleriyle değiştirilmiş bu maddesi, bizi, ke
sinlikle antidemokratik bir idareye götürecektir. 

ıBen, yapılacak bir tek şey görüyorum : Hükümet, 
bu tasarıyı, ıgerek dilini, gerek içeriğini düzeltmek ve 
gerekse demokratik bir yapıya kavuşturmak için, 
daha önce yaptığı gibi, geri çekmeli ve esas gerek
çede (belirttiği düşüncelere daha uygun biçimde, yu
karıda açıklamaya çalıştığım çelişkileri ortadan kal
dıracak, demokratik, çağdaş ve güncel ihtiyaçlara 
cevap verecek yepyeni bir il özel idaresi tasarısını 
hazırlamalı ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sun
malıdır. 

Yüce kurulu saygıyla selamlarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 

Tasarının tümü üzerinde verilmiş önergeler var
dır, okutuyorum. 

ÖMER KUŞ/HAN (Kars) — Sayın Başkan söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, söz veremiyorum 
malumualiniz... 

ÖMOR KUŞHAN ı(Kars) — Neden Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Şahsı adına iki kişi konuştular 
efendim. Eğer hükümet konuşsaydı, zatı âlinize söz 
verecektim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şahsı adına bir kişi { 
konuştu. 

'BAŞKAN — İki kişi efendim; bir Sayın Ülker, 
bir de Sayın Ağagil. 

Önergeleri okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 531'e 2 nci Ek 11 Özel İdare
si Kanun Tasarısının; görevlerin kapsam ve sınırı Ba
kanlar Kuruluna bırakılması ve görevleri ile orantılı 
gelir kaynakları sağlanmaması sebebiyle, Anayasa
mızın 127 nci maddesine aykırı olarak düzenlendiği 
anlaşılmıştır. 

Anayasamıza aykırılık yönünden incelenmesi için, 
tasarının Anayasa Komisyonuna sevk edilerek gö
rüşünün alınması için gereğini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Veysel Varol 
Erzincan 

Kâzım İpek 
Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 531'e 2 nci Ek ti özel İdare

si Kanun Tasarısının, yerel yönetim ilkelerine aykırı 
ve antidemokratik hükümler taşıması, görevlerdeki be
lirsizlik ve orantılı gelir kaynağından mahrum olması; 
komisyonlardan geçen tasarının bir çok esas hüküm
lerinin Plan Komisyonunca geri alınarak metinden 
çıkarılmış olması sebebiyle, amaç ve gerekçesine ay
kırı duruma düştüğü anlaşılmıştır. 

Tasarının amaç ve gerekçesine uygun olarak; bir 
sistem ve ilke bütünlüğü içinde ve köy kalkınmasına 
yönelik hizmetlere öncelik vererek yeniden düzen
lenebilmesi için; 

Kanun tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna ge
ri gönderilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Veysel Varol 
Erzincan 

Kâzım İpek 
Amasya 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri dinlediniz. 
Tasarının Anayasa Komisyonuna sevkedilmesini 

içeren önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aydemir, konuşmak istiyor 

musunuz? 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Konuşmak is

tiyorum Sayın Başkan. 
•BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydemir. 
Sayın Aydemir, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; genel 
hatlarını geçen birleşimde, grubumuz adına, yüksek 
huzurunuzda arz etmiştim. Hakikaten, ANAP grup 
sözcüsünün ve üyenin buradaki açıklamaları, konu
nun tamamen aksinedir; yani - diğer maddelerde çı
kıp onu da arz edeceğim - durum o kadar acı, o kadar 
hazindir ki, benim geçenlerdeki konuşmam çok hafif 
kalmıştır. Sayın Orhan Ergüder, <«Bu tasarıyla yapı
lan olumlu şeyler de vardır. Arkadaşlar haklı konuştu; 
ama getirilen yeni reform hareketleri de vardır. Bir 
defa, il genel meclisinin karar organı olan encümen 
üyelerinin ve genel meclis üyelerinin ödenekleri artı
rılmıştır; birinci yapılan olumlu iş budur. İkincisi de, 
program hazırlanmış, genel meclislere yıllık program
lar yapma imkânı sağlanmıştır» dedi. 

Üç yıldır, «idarî yapıyı güçlendirmek, demokratik
leşmek, yerel yönetimleri demokrasinin temel taşı 
olan ilkelere kavuşturmak» gibi büyük iddialarla 
hazırlanan kanun tasarısının, bu kadar emeğe rağmen 
tamamen bir maaş kanunu olduğunu, bir program; 
yani bir bütçe kanunu olduğunu ifadeden ileri ge
çememiştir arkadaşımızın ifadesi. 

Biraz evvel de Reşit Ülker arkadaşımız, «Çok iyi 
kanundur, çok mükemmeldir» diye ifade etti. Yalan 
değil, hatalı arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim, o kadar 
hatalı geldi ki, bugüne kadar bu Meclise böyle bir 
kanun tasarısı gelmemiştir. Çünkü, İçişleri Komisyo
nundan ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geçip 
gündeme giren ve birbuçuk ay gündemde bekleyen 
kanun tasarısı, son anda Sayın Özal'ın direktifleriyle 
Plan ve Bütçe Komisyonuna geri alınmış, en önemli 
10 maddesi tamamen kaldırılmıştır. Bunda Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanının da büyük etkisi olmuş
tur. Böylece, 74 senelik kanunu değiştirmesi büyük 
ümitlerle beklenen kanun tasarısı, üç aylık emeklerin 
sonunda; 1913 yılında çıkarılan İdarei Umumiyei Vi-
layat Kanunun özel kısmındaki ilke ve prensiplere de 
tamamen aykırı bir duruma getirilmiştir. 

Sayın üyeler, en hazini, Anayasaya aykırıdır. Ana
yasanın 128 inci maddesi, yerel yönetimlerde iki 
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önemli ilkeyi belirtmiştir. Birinci ilke, yerel yönetim
lerin görevleri kanunla kesin olarak belirtilecektir. 
Anayasanın kinci amir hükmü; yani merkez idare
lerinden yerel yönetimleri ayıran ikinci önemli ilke, 
görevlerin önemi ile orantılı olarak gelir sağlana
caktır. Bu kanun tasarısına baştan sona baktığımız 
zaman görevler, Bakanlar Kurulunun ' geçici karar
larına bağlı kılınmıştır. Anayasanın 128 inci "'mad
desine aykırıdır. 

Ayrıca, verilen görevlerle oraıitılı olarak yerel 
yönetimlere gelir verilecektir diyen Anayasanın amir 
hükmü yine baltalanmıştır. Yıllık programlarla ba
kanlıkların bütçeye koyacağı, kendi takdirlerine, yani 
merkezî idarenin takdirine bırakılmıştır. Yerel yö
netimlere, özellikle il özel idaresine bırakılan gelirler 
tamamen, bakanların, yani merkezî idarenin sübjektif 
takdirine bırakılmıştır ve her yıl bunlar değişir. Bir 
yandan görevin hududu, şümulü Bakanlar Kurulunun 
kararıyla her zaman değişebiliyor; diğer yandan, gö
revleriyle orantılı gelirler de yine ilgili bakanların 
sübjektif tasarılarıyla her yıl değişebiliyor. Bu mudur 
yerel yönetim?.. Bu, yerel yönetim değildir. 

(BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen bitirelim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — 3u artık, 

yerel yönetim olmaktan çıkmıştır ve Anayasaya ay
kırıdır. 

Diğer maddelerde izahatıma devam edeceğim. 
Bunu mutlaka Anayasa Komisyonuna tekrar gönde
relim. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

• BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge ıkabul edilmemiştir. 
Sayın Hüseyin Aydemir ve arkadaşlarının, Kanun 

tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna geri gönderil
mesine dair aynı mahiyette önergeleri var. 

HÜSEYİN 'AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 
aynı mahiyette değil. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Komisyon, tasarının Plan ve Bütçe Ko

misyonuna geri gönderilmesine dair önergeye katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi, buyurun efendim. 
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HAUİL ORHAN BROÜDER (İstanbul) — Hak
kın suiistimali oluyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, değerli üyeler; Anayasaya aykırılığını bir tara
fa bırakalım; konu, ileride (Anayasa Mahkemesine 
gider, incelenir, iptal edilir edilmez; ama, tasarıyı 
baştan sona inceliyoruz, tutulacak bir tarafı yok. O 
kadar yok ki, bu, ileride tarihe, Sayın İçişleri Ba
kanının üç ay evvel ifade ettiği beyanatın tamamen 
aksi olarak geçecek. 

Sayın Bakanın beyanatları var: «O kadar güzel 
bir tasarı hazırladık; mahallî idarelerin, özellikle il 
özel idarelerinin yetkilerini o kadar artırdık, o kadar 
demokratikleştirdik, idarî yapıyı o adar güçlendir
dik ki, bu haliyle hazırlamış olduğumuz il Özel 
İdaresi Kanunu Tasarısı, 74 yıllık beklentileri ve öz
lemleri gerçekleştirecek, tarihe, iktidarımızın lehine 
böylece geçecektir. Bu bir idarî reformdur» diyor. 
Sayın Başbakanın da aynı mahiyette beyanatları var. 

Her iki bakanın büyük iddialarıyla; idareyi güç
lendiriyoruz, mahallî idareleri gerçek hüviyetine ka
vuşturuyoruz, yetkilerini artırıyoruz ve demokratikleş-
tiriyoruz beyanatlarıyla, il genel meclislerinin üç se-
nsdir heyecanla beklediği; toplantılar da, seminer-
lerde defalarca konuşulan konular - İçişleri Komis
yonuna da gönderilmeden - Plan ve Bütçe Komis
yonunda yapılan bütün düzenlemeler bir tarafa bı
rakılıyor; tamamen Tarım Bakanı Sayın Hüsnü Do-
ğan'rn arzusuna, sübjektif değerlendirmelerine uy
gun olarak; kıskançlık ile - çünkü yetkileri merkeze 
toplamak bir nevi kıskançlık-merkezdeki yetkileri kati
yen taşraya bırakmamla, mahallî yönetimlere verme
mek. Çünkü demokrasi inancı yok. Sayın bakanın 
inancı olsaydı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü 
tüzelkişiliğe kavuşturup, kaymakamların, valilerin elle
rinden köy yollarını, suları almazdı. Mahallî ida
relerin, genel meclis üyelerinin her yıl programını 
yaptığı, kararlarını aldığı içme suyunu Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünün emrine vermezdi. 

• Biz, her dört senede bir, şimdi yeni kanuna göre 
de beş senede bir mahallî idareler seçimleri yapıyoruz. 
Halkımız büyük kampanyalarla, büyük heyecanlarla 
seçime katılıyor; genel meclis üyelerini seçiyor, be
lediye meclislerini kuruyor. İdareye katkı sağlaya
cak, demokrasinin gelişmesine katkı sağlayacak olan 
bu kadar önemli bir katılımı, demokratik vetireyi 
daha 'ilk anda hüsrana uğratacak, tamamen tersine, 
74 sene evvelki idarei Umumiyei Vilayat Kanununa 

da çok aykırı ve katiyen (ihtiyaçlara cevap vermeyen, 
merkezî idareyi aksine güçlendiren bir kanun tasarısı 
huzurlarınıza getirilmiş oluyor. 

Tasarının gerekçesini açın, bakın, o kadar gü
zel şeyler söyleniyor ki, ilkelere uygunluk bakımın
dan o kadar güzel, o kadar kuvvetli ifadeler var-
ki; fakat uygulamada, bütün bu ifadelerin aksine, 
bütün bu ifadelerde ifadesini bulan ilkelerin aksine, 
özel idareden bütün yetkiler alınıyor. Bütün bu de
mokratik yetkilerin alınması, idarenin zayıflatılması 
bir tarafa, en önemli olan hizmet potansiyeli heder 
ediliyor. Köy kalkınması var, köye götürülecek hiz
metler var. Yıllar yılı bu köy kalkınması ve köy 
hizmetleri, köylerin kendi mütevazı bütçeleri ilehal-
ledilemedi. Halbuki, il özel idareleri, belediye ve 
köy idarelerinin üstünde, ilin bütününe yönelik, be
lediye ve köy idarelerinin kendi mahallî ve teknik 
güçleri ve imkânları ile başaramadıkları hizmetleri 
başarma imkânına sahip. 

Bu fonksiyonu eğer özel idarelere vermezsek, 
genel meclislere vermezsek, nerede kaldı bizim de
mokrasiye olan saygımız, seçmene olan saygımız?.. 

Genel meclis üyeleri mahcup durumda; seçme
nin önüne çıkamıyorlar. Seçmenler devamlı idareye 
katkıda bulunuyorlar, kendi sorunlarıyla ilgileniyor
lar; su sorununu, kalkınma sorununu, her türlü so
runları genel meclis üyelerine intikal ettiriyorlar. Ge
nel meclis üyeleri o seçmenlere karşı olumlu bir ce
vap veremiyor; çünkü, kendi yaptığı en küçük bir 
tasarruf dahi merkezde tamamen değiştiriliyor ve 
hiçbir fonksiyonu kalmaz hale getiriliyor. Günah 
değil mi? Anayasal bir kuruluş, yetmiş senelik bir 
kuruluş. Bu kuruluşun yetmiş senedir beklediği öz
lemlerini yerine getirme imkânı üç senedir vaat edil
di, genel meclis üyeleri hâlâ işin farkında değil. 
yarın, başta İstanbul ve (İzmir olmak üzere, Öyle bir 
ayaklanacaklarki genel meclisi üyeleri, «Nedir bizim 
aklıselimimize karşı çıkışınız?» diyecekler. 

Bu bakımdan, konunun ayrıntılarına maddelerde 
gireceğiz; bu tasarıyı tez elden geriye gönderelim ar
kadaşlar; tekrar incelensin; ama, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda değil, esas komisyonu olan İçişleri 
Komisyonunda incelensin. Bu tasarı bize gelmedi. 
Daha evvel geldi, içişleri Bakanlığınca düzenlenen 
şeklini kabul ettik; çoğu yerde tolerans gösterdik, 
ilkelere aykırı olmakla beraber, halkın ihtiyaçlarına 
uygun olur, idarî yapı güçlenir, dedik, her türlü 
anlayışı gösterdik. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, toparlayın efen
dim. 
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HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, toparlıyorum 

Ama, buna rağmen, her turlu anlayışı gösterme
mize rağmeı; Plan ve Bütçe Komisyonundan da 
yeni ilavelerle gelir, nasıl olsa halkın yararına b'r 
tasarı getirilir, derken, tasarı bir anda allak bul
lak; edildi; bütün ilkeler, bütün maddeler geri alindi. 

Maddeler geldiği zaman onu da ayrı ayrı izah 
edeceğim. Böylece, tarihte görülmeydik bir tasarı yük
sek huzurunuza getirildi, Bu hem demokrasi anlayı
şımıza, hem genel meclislerimizin, hem de halkımı
zın ilkelerine karşı, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
yapılan en mühim hatadır. Aklıselime aykırıdır. 
Lütfen bu tasarıyı olduğu gibi geri gönderelim, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda ve İçişleri Komisyonunda 
tekrar incelensin, ilkelere uygun olarak getirilsin. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sen ne 

anlıyorsun; aynı şeyleri söylemekten ne anlıyorsun?... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunacağım: öner

geyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerindekıi görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım: Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 linoi maddeyi okutuyorum: 

13 Mart 1913 Tarihli tdarei Umuıtıiyei Vilayat Ka
nun Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen

mesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İdarei Uimumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin adı «11 Özel İdaresi Kanunu» olarak 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde, DYP Gru
bu adına Sayın Namık Kemal Şentürk, DSP Gru
bu adına Sayın Yusuf Ziya Kazancıoğlu söz istemiş
lerdir. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Ben. m de 
grup adına söz isteğim var efendim. 

BAŞKAN — Sizinki 3 üncü maddede Sayın Ay
demir. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Çerçeve 2 nçi 
maddede efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şentürk. 

DYP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞEN
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin 
değerli üyeleri; görüşülmeye başlanılan bu tasarı 
üzerinde, bu haliyle konuşmak, benim için hakika
ten fevkalade güçtür. Zira, yıllardan beri bekleni
len, üzerinde düşünülen, çalışılan, programlar yapı
lan, incelemeler suretiyle yeni yeni tasarılar hazır
lanmış olan lil özel idareleriyle alakalı kanunun; 
yani 74 yıllık kanunun yine, bu her yönden reform
cu, hareketli, iş bitirici ve meseleleri bilhassa taba
na yaymak suretiyle mahallî idareleri güçlendirece
ğini ve bu konuda büyük reformlar yapacağını ifa
de eden Anavatan iktidarı zamanında dahi karşımı
za gele gele, maalesef, birkaç maddesinin değiştiril
mesiyle alakalı bir tasarı geldi. Öyle geldi ki, biraz ev
vel konuşan değerli arkadaşlarımız belirtti, mesele 
şöyle veya böyle biraz düzenlenmiş iken, müzake
reler sırasında, her nedense, her ne hikmetse, tekrar 
geriye alındı ve bu geriye alınmada, asıl ana ko
misyon olan İçişleri Komisyonu hiç dikkate alınma
dan, - Plan ve Bütçe Komisyonunda - sevk edilen 
değişiklik tasarısı dahi kuşa dönmek suretiyle, karşı
mıza enteresan bir konu çıktı. Hatta o kadar çıktı 
ki, biraz evvel bu kuşa dönmüş tasarıda dahi, Sayın 
İçişleri Bakanı hükümet yerini işgal etmişken, bir ar
kada hükümetin bir başka üyesi, maddeler üzerinde 
yeni yeni önergeler hazırlamakla ıme'şguldü. Bunun 
neresini, neyini söyleyelim?... Yani, tasarının 1 inci 
maddesiyle kanunun isminin değiştirilmesi bize hiç
bir şey kazandırmaz. İsmi ne oluyor? «İdarei Umu-
miyei Vilayat Kanununun idarei hususiye müteal
lik» kısmı yerine, «Bu kanun, İl Özel İdare Kanu
nudur» diyoruz.) Diyoruz ama, tasarının tam met
nini okursanız; şu 400 üyeli büyük Mecliste, mad
delerin tamamını anlayabilecek arkadaşlarımızı par
makla göstermek mümkündür. Bu bakımdan, 1 inci 
madde ile kanunun isminin değiştirilmesi zaten bir şey 
ifade etmiyor. 

Arkadaşlarımız tümü üzerinde geniş geniş konuş.-
tular. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Mak
sadımız, meselenin çözüme bağlanmasıdır; sadece ka
nunun isminin değiştirilmesiyle bir neticeye varıl
maz. 

Diğer; maddeler üzerindeki söz hakkım mahfuz 
kalmak üzere, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şentürk. 
DSP Grubu adına, buyurun Sayın Kazancıoğlu, 
DSP GRUBU ADINA YUSUF ZİYA KAZAN

CIOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; şu anda üzerinde yapılacak değişiklikleri 
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görüştüğümüz kanun memleketimizin hayrına işle
mesi lazım gelen bir kanundur. 

Kanun tasarısının 1 inci maddesi, kanunun adını 
ifade etmekte olduğundan, bendeniz bu adın yerin
de olmadığını, değişmesi gerektiğini grubum adına 
ifade etmek için huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. 

Burada, «İl Özel idaresi Kanunu» ifadesindeki 
«il» • kelimesi yerine «Yerel İdare» kelimesinin kul
lanılmasının doğru olacağı düşüncesindeyim. 

Bu kanunun varlığının sebebi, merkezi yönetime 
karşı bir yerel yönetim sistemi getirmektir. Bu ka
nun Fransız menşelidir. Büyük Fransız ihtilâlcisi 
Montesquieu, «Kanunların Ruhu» kitabında, ideal 
devleti, yerel toplulukların oluşturduğu bir topluluk 
olarak gördüğünü belirtir. 

Burada yerel idare! birimi olarak iller gösterilmiş 
bulunmaktadır. Halbuki bizce, ilçelerin de yerel ida
re birimi olarak gösterilmesi gerekirdi ve icap eder
di. Onun için «Yerel Yönetim Kanunu» denilmesi
nin yerinde olacağı düşüncesindeyim. 

Şimdi, bu ilçe konusunda bana şu cevabı verecek
lerdir; diyeceklerdir İki, Yusuf Kazancıoğlu yanlış 
düşünüyor. Anayasanın 1'27 nci maddesinin birinci 
fıkrasında, hangi birimlerin yerel idare1 sistemine 
dahil edileceği tadat edilmiştir. İlçede bu konuya da
hil edilmediği için, biz de almadık; aslında düşün
dük; ama almadık. 

Şimdi, buna karşı cevabım şudur: Bir defa bi
zim memleketimizde bütün akademisyenler, ilçele
rin Ğö, yerel idare biriminde il idare birimi gibi yer 
almasında, herhangi bir mani kanun olmadığını ifa
de etmiş bulunmaktadırlar. 

Şimdi gelelim Anayasaya. Anayasanın 1'27 nci 
maddesinin birinci fıkrası şöyle: «Mahallî idareler; 
ül, belediye' veya köy halkının mahallî müşterek ih
tiyaçlarını karşılamak üzere...» kurulur diyor. Bu
rada görülüyor ki, ilçe yok; ama ilçenin kurulama
yacağına dair herhangi bir mani de yok. O, kurula
maz demiyor, sadece tadat ediyor. Tadat şudur: 
Onun kurulmasında herhangi bir mani görülmez; ama 
kurulmasını ben istemiyorum, ama kurulmak istenir
se ona da mani olmam. Eğer mani olsaydı, onu 
«Manidir, yasaktır» diye belirtirdi, yasaklardı. 

Bu ilçelerin yerel idare sistemime birim olarak 
Ikaitılmamasını büyük bir hata olarak kabul etmek
teyiz. Arz ettiğim gibi, Anayasanın ilçe kuruluşunu 
söylememiş olması, onun, Anayasaca menedildiğine 
delalet etmez, onun serbest olduğuna delalet eder; 
«isterseniz kabul edilebilir» demektir. 

Böylece, kanunun adının «İl Özel İdaresi Kanu
nu» değil, ilçeleri de içine alması lazım geldiği ci
hetle, «il» yerine «yerel» kelimesinin kullanılması
nın doğru olduğu düşüncesindeyiz, Bu hususta bir 
önerge vermiş bulunuyoruz. Vaktim kalmadığı için, 
önergemizle ilgili izahlarımızı, okunduğu zaman 
daha geniş arz etmiş olacağız. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancı

oğlu. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var; okutu

yorum: 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen-
dim, Sen, söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sizin söz istemeniz bize gelmedi Sa
yın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bağır
dım efendim, duymadınız. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın millet vekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Şimdi, kanun teklifinin 1 inci maddesinde, kanun 
adını değiştiriyor ve «İdarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatinin adı İl Özel İdaresi Kanunu ola
rak değiştirilmiştir.» diyor. Benim az çok eski Türk
çe bilgim var; bildiğim kadarıyla. «Vilayat» kelime
si «İller» anlamına, «Umumiyei» kelimesi «Geneli» 
anlamına ve «İdarei» kelimesi de «İdaresi» anlamına 
gelir. Demek ki, «İdarei Umumiyei Vilayat» demek, 
«İller Genel İdaresi» demektir ve «İller Genel İda
resi Kanunu» dernek lazımdı; niye «il Özel İdaresi 
Kanunu» deniliyor? Kaldı ki, demin, Yusuf Ziya Ka-
zancıoğlu'nun da dediği gibi, bu yasa, ilçeleri de 
içermektedir; dolayısıyla, ildeki il özel idarelerini 
de içermektedir; bir de illerin - eskiden olduğu gibi şimdi 
de var olan - bir merkezî yönetime müteallik işleri, 
bir de yerel yönetime müteallik işleri vardır; ben 
sanıyorum ki, bu yasa, yerel yönetimlerin idaresini, 
gelirlerini, teşkilatını, il genel meclisi üyelerinin na
sıl seçileceklerini, ne verileceğini, ne program yapı
lacağını göstermektedir. Dolayısıyla «Yerel Yönetim 
İdaresi Kanunu» denmesinin daha doğru olacağı ka
nısındayım. Çünkü, «İl Özel İdaresi» dendiğinde, 
hepimizin bildiği gibi, vilayetlerdeki özel idare mü
dürlüğü anımsanıyor. Benim anladığım kadarıyla, bu 
tasarı, sadece orayı kapsamamaktadır. Kaldı ki, 
1 inci maddede böyle bir Türkçeleştirme yapılma
sı da yeterli değil ve hatta sakattır. Yukarıda da 
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belirttiğim gibi, buna esasında «Yerel Yönetim İda
resi Kanunu» demek lazım, Merkezî yönetimler ka
nunu, hükümetin teşkilat kanunları, bakanların yet
kileri, Başbakanın yetkisi zaten var, İşte bu neden
le «Yerel Yönetim Kanunu» demek lazım iki, o 
«yerel yönetim» e belediyeler de girsin, özel idare
ler de girsin, il genel meclisi üyeleri de girsin. Be
lediye1 meclis üyeleri zaten o kanunda tadat edilmiş 
oluyor. Herhalde bundan sonra da illerde, «Şehir 
Meclisi», ilçelerde de «İlçe Meclisi» demek lazım 
gelecek. 

Ayrıca, dikkatimi çeken bir husus var: Bu İda
rei Umumiyei Vilayat Kanunu - iyice bilmiyorum -
İSO - 190 maddedir. 74 senelik bu kanunun da, gör
düğüm kadarıyla, ancak 15 maddesini değiştiriyoruz. 
Bu 15 madde de, tabiî, yazanların anlayabildiği, 
becerebildiği oranda Anayasa diliyle yazılmıştır. Bu 
180 madde içerisine - bu değişiklikler kabul edilir
se - sen bu 15 maddeyi bugünkü Anayasa diliyle 
monte ettin; tamam da, kanunun diğer 165 mad
desi ne olacak? Yine buradaki idarei Umumiyei Vi
layat Kanunu Muvakkatinin lisanı şeklinde orada 
duracak.] Komisyon bunu geri alsın ve diğer mad
delerini de değiştirmemek şartıyla, - tabiî, be-
cerebilirse, tabiatıyla - hiç olmazsa, bugünkü 
Anayasa dili sile tercüme etsin; oraya yer
leştirsin ki, - birkaç arkadaşımın da burada de
diği gibi - bu yasa böyle yamalı bohça halinde ol
masın. Yarın bir kaymakam, bir vali veyahut da 
herhangi bir ilgili bu yasayı okuyacak; mesela 76 
ncı madde, «İdarei muvakkat» diyor, ama 78 inci 
maddede değişiklik yapılmış, «11 özel idaresi» denil
miş. Böyle1 yamalı bohça gibi acayip bir kanun ol
maz. Lütfen, komisyon tasarıyı geri alsın. Zaten 
tasarının İçişleri Komisyonuna gitmemiş olması hata
dır. Bu gibi sadeleştirmeleri, yazmaları, Anayasa dili 
ile diğer maddelerde de yaptıktan sonra buraya ge
tirsin. Zaten bu sene geçmiştir. Herhalde önümüz
deki sene ekim ayından itibaren toplanacak Meclis
te bu teklif yine görüşülür. Arkadaşların söyledik
lerine göre, bu teklif üç aydır komisyonlarda gecik
tiriliyor. Çünkü, bir komisyon tetkik ediyor, beğen
miyor; bir başka komisyon üç beş madde'sini değiş
tiriyor ve dolayısıyla teklif kuşa çevriliyor. 

Ben bunu bir kere okudum, burada en mühim 
konu; yerel yönetimlerin salahiyetlerinin, yani yetki
lerinin çok kısılmış olmasıdır. Eski adıyla İdarei 
Umumiye1! Vilayat Kanunundaki yetkiler daha da 
geriye götürülmüştür. Bu da, şu demokrasi dünya-
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muzda, 74 sene önce çıkmış bir yasanın verdiği yet
kileri, geriye lalmak gibi bir konudur ki, bu da çok 
yazıktır. Bunun, behemehal, İçişleri Komisyonun
da, b'u balkımdan da görüşülmesi lazımdır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-

oğlu. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 531'e 2 nci Ek sıra saydı Kanu

nun 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni dileriz. 

İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 
adı «Yerel Yönetim Kanunu» olarak değiştirilmiştir. 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu Ömer Kuşhan 
Trabzon Kars 

Salih Akan Davut Ab'acıgil 
Tekirdağ Balıkesir 

S. Hüsamettin Konuksever Durcan Ernirbayer 
Edirne İzmir 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmıyor. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU {Trabzon) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bundan evvel, ka-. 
nun tasarısının 1 inci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki birinci noktai nazarımı arz etmiştim; halbuki 
bu husustaki noktai nazarım ikidir; şimdi onu izaha 
çalışacağım. 

Anayasanın 127 nci maddesinin altıncı fıkrasında 
«Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görül
mesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun 
izni ile birlik kurmaları» ifadesine yer verilmektedir. 
Şimdi buradaki «birlik kurmaları» ifadesi iyice ince
lendiği takdirde, bunun, bölgesel bir birimin ortaya 
konulmasını amir olduğu ve bölgesel bir birimi arzu 
ettiği rahatça görülebilir. 
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Anayasa, muayyen yerel idarelerin kendi mücavir 
yerel idareleriyle bir birlik kurmalarını emrediyor; ge
tirilen tasarı bu hususu nazarı itibara almamış olduğu 
için noksandır. Kanun tasarısının hem ilçeleri, hem de 
bölgesel yerel idareyi içine alması düşünüldüğü tak
dirde, kanunun adının İl Özel İdaresu Kanunu olma
sının doğru olmayacağı açıkça ortaya çıkar. «Yerel 
İdare Kanunu» denilirse bu iki »birimi de içine almış 
olacaktır. Bu balkımdan, kanunun adının değiştirilme
sini teklif etmiş bulunuyorum. 

Bundan sonraki maddelerde, bilhassa 2 nci mad
dede bütün tetkikatımı arz etmiş olacağım. Bu ka
nun tasarısının demokratik olmadığı görüşündeyiz. 
Bu tasarının gelmesine 'biz de taraftarız. Ancak biz, 
bunun aynı sebeplerle ve aynı görüşlerle gelmesine 
karşıyız. Bunun tam demokratik olması için neler ge
rekir, neler olmuştur?.. Bunları bundan sonraki mad
delerin izahı sıracında sizlere ariz amik arz edeceğim. 

Değerli üyeler, ancak vaktim olduğu için bir hu
susu buraya ilave etmek istiyorum: Bu kanun ta
sarısı komisyonda çok acele olarak görüşülmüştür. 
Bendenize ayın 21'inde böyle bir görüşme olacağı bil
dirilmiş ve komisyona gitmişiıridir. Komisyonda, «Bir 
müddet verin de hiç olmazsa metni görelim» dedim, 
«Efendim metni biz size bildirdik» dediler. Halbuki 
ben, o gün o komisyona yeni tayin edilmiştim ve 
elimde bu hususta yazı da vardı; ama zararı yok... 
Bunu o gün komisyonda görüştük, ertesi gün saat 
12.00'de veya 13.00'e doğru çaylar ve sandviçler geldi. 
Ben, «Yani bu öğle yemeği mi oluyor?» diye sordu
ğumda, «Evet» dediler. Bunun üzerine, «O halde bana 
müsaade edin de yemek yiyeyim» dedim, müsaade 
etmediler; ama ben buna rağmen aşağıya indim ve 
20 dakika sonra da tekrar yukarıya çıktım. 

Değerli arkadaşlar, komisyonda bu kadar acele 
görüşülen bir kanun tasarısı, bakınız Genel Kurula 
ancak dört ay sonra geldi. 

Bu kadar acele komisyondan çıkan bir tasarı için 
ben sizlere şunu söylemek istiyorum: Bu Anayasada 
'bir" kelime var, ona işaret edeceğim. Bu kelime, 127 nci 
maddenin sonurtdadır ve yerel idareleri merkezin ve
sayetine koymaktadır. 127 nci madde de «Vesayet» 
kelimesi açıkça konmuş ve zikredilmiştir. 

Şimdi ise, dünyada neler olduğuna gelelim. O da 
şudur: Fransa'da bu teklifin bizde kabulünden önce, 
yani bundan sekiz ay evvel yerel idarelerde «vesayet» 
kelimesi vardı; fakat Mitterand bu kanunu eline bay
rak yaparak seçime girdi, «Vesayeti kaldıracağım» de
di ve kaldırdı! Sekiz ay sonra, yani Anayasa ilan edi-
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lip vesayet kaldırıldıktan sekiz ay sonra, biz bu kanu
nu kabul ettik ve vesayeti de getirdik. Şimdi burada 
iktidarın herhangi bir kabahati yok; çünkü ne yapsın? 
Anayasa böyle geldi eline, böyle yazıyordu. Şimdi 
ben sözlerimi, ileride bunu daha modern hale getire» 
bilirler, daha yumuşak tutabilirler konusuna getire
ceğim; çünkü, başka türlü imkânımız yok. İleride bu 
Anayasa maddesi inşallah tamamen değiştirilir ve öy
lece, demokratik yolda yürüyecek esaslı bir kanun ve
sayetten kurtulur ve memleket yerel idareler bakımın
dan da demokratik bir sisteme girer. O bakımdan, hiç 
olmazsa kanunun adının, önergemizde belirttiğimiz şe
kilde değiştirilmesi hususunda yardımcı olmanızı he
pinizden rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancıoğlu. 

Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 

Muvakkatinin 78 inci maddesinin «Son iki fıkrası» 
madde metninden çıkarılmış ve bu maddeye aşağıdaki 
13,14, 15 inci bentler eklenmiştir. 

13. 11 özel idaresi, mahallî müşterek nitelikte olan 
imar, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, çevre sağ
lığı ve koruması, eğitim ve spor, tarım, ağaçlandırma, 
orman tesisi, ekonomi ve ticaret, haberleşme, kültür, 
turizmle ilgili görevler ve bu Kanun dışında çeşitli 
mevzuatla verilen görevleri imkânları ve tespit edeceği 
öncelik sırasına göre yürütür. 11 özel idarelerinin gö
revli olduğu mahallî ve müşterek ihtiyaçların kapsa
mı ve sınırı Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

14. İl özel idaresi, il'in mahallî hizmetlerini kal
kınma planı ilke ve hedeflerine uygun olarak ve il'in 
imkân ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak 
yıllık program hazırlamak ve uygulamakla görevlidir. 

Yıllık programlar; genel, katma ve özel bütçeli ida
relerden ve diğer kaynaklardan mahallî idarelere ak
tarılacak ödenekler de dikkate alınmak suretiyle ba
kanlıklar, bölge ve il kuruluşları ile •koordineli bir şe
kilde hazırlanır. Sözkbnusu programların il genel mec
lisince kabulünden sonra bakanlıklarca aktarılan öde
neklere ait olan kısmı ilgili bakanlığın aynen veya ta-
dilen onayı ile yürürlüğe girer. Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığına ödeneği aktarılarak yürütülen işlerde onay 
makamı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığıdır. 
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15. Genel, katma ve özel bütçeli idareler bu mad
denin 13 üncü bendindeki esaslar dahilinde kendi büt
çelerinde yer alan Ödenekleri il özel idarelerine ak
tarırlar. 
' BAŞKAN — Madde üzerinde, SHP Grubu adına 
Sayın Hüseyin Aydemir, DSP Grubu adına Sayın 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu ve DYP Grubu adına Sayın 
Namık Kemal Şentürk söz istemişlerdir. 

Sayın Aydemir, buyurun. 
Sayın Aydemir, süreniz 10 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR 

(İzmir) — Sayın Başkanım, pek muhterem arkadaş
larım; il özel idarelerinin karşıtı, il genel idareleridir. 
Vilayetlerde bir il genel idaresi vardır, bir de il özel 
idaresi vardır; ama yerel idare dediğimiz zaman be
lediye idaresi, il özel idaresi ve köy idaresi anlaşılır. 

Devlet Planlama Teşkilatının üç yıl evvel kurduğu 
'bir araştırma - inceleme grubu var. O grup, mahallî 
idarelerle ilgili ilkeleri tespit etmiş, yayınlamış. Onu 
açar bakarsanız, söylediklerimin hepsinin orada ifa
de edildiğini göreceksiniz. Arkadaşlarımız bahsetti
ler, orada deniyor ki: «Yerel yönetimler için bir esas 
•kod kanun çıkarılır; bu kanunun başlangıcında bele
diyeyi, özel idareyi ve 'köyleri ilgilendiren genel pren
sipler ve ilkeler ifade edilir, ondan sonra da fasıllara 
geçilir. Birinci fasılda il özel idaresi, ikinci fasılda köy 
idaresi, üçüncü fasılda belediye idareleri - kendi özel
likleri içerisinde ilkelere bağlanır - hüküm ifade eder.» 
Bu kanun, il Özel idaresi Kanunudur. Bu kanuna kal
kılır «Yerel Yönetim Kanunu» denirse, o zaman diğer 
belediye ve özel idareleri de bunun içerisine katmış 
oluruz. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bu yaptığı araştırma 
ve tavsiyeler dışında, ayrıca, Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planında, il özel idareleri ve mahallî idarelerde 
'hangi ilkelerden hareket edileceğini en geniş şekilde 
ifade etmiş. Şimdi iddia ediyoruz ki - tasarıyı açın, ba
kın - getirilen tasarıdaki ilkelerin, gerekçe de aynen- o 
ilkelere uymakla beraber, fiiliyatta katiyen o ilkeler
le hiçbir alakası yoktur, tamamen zıttıdır; yani, bir 
temel düşünce sistemine ve ilkelere aykırıdır. 

Sonra, bu ilkelere aykırı olması yanında, görev ba
kımından kimin, neyi, nasıl yapacağı da belli değil
dir. Merkezî idare görevleri almış; aynı görevler mer
kezî idarede de var. Bu madde ile 'bu görevler şimdi 
yerel yönetimlere de veriliyor, «Yerel yönetimler de 
bu işleri görür» diyor; ama bunların hududu, şümu
lü, kapsamı nedir? Merkezî idare hangi görevleri ye
rine getirecektir, yerel yönetim o idarelerin hangi kıs

mını yapacaktır? Bunun tespiti tasarıda Bakanlar Ku« 
rıiluna bırakılmış. Bakanlar Kurulu istediği zaman 
toplanır, merkezî idarenin görevlerini, yerel yönetimin, 
özel idarenin görevlerini onaylayacak kriterleri tespit 
eder, o yıl için uygulanır; ertesi yıl toplanır başka şe
kilde kriterler tespit eder. Böylece, Anayasanın amir 
hükmü olan «İl özel idarelerinin görevleri kanunla 
'belirlenir» hükmü muallakta kalır, askıda kalmış olur; 
fakat gerekçeyi açın bakın, bu olmuş gibi intikal et
tirilmiştir; yani, kanun metni gerekçeye aykırıdır. 

Bunun dışında, 1913 senesinden bu yana 74 sene
dir uygulanan bir Özel İdareler Kanunu var, bu ka
nun çeşitli yıllarda 14 defa, ayrı ayrı kanunlarla de
ğişikliğe uğramış; bazı maddeleri değiştirilmiş; bazı 
maddeleri iptal edilmiş; bazı maddeler eklenmiş ve 
1924 yılında, merkezî idareyi ilgilendiren illerdeki ge
nel idare «11 İdaresi Kanunu» ile ayrılmış. 

Şimdi, bu özel idare, il idaresinden ayrı, mahallî 
idarenin başında geliyor ve demokrasinin temel taşını 
teşkil ediyor. Şimdi, ilkeden, sistemden mahrum, bir 
parçalı bohça; öyle bir bohça k;i; 14 tane kanunla de
ğişiklik yapılarak bölük pörçük görevler verilmiş; 
ayrıca, çeşitli kanunlarla da daha önce çeşitli görev
ler verilmiş, bütün bu görevlere ayrıca merkezî idare 
de sahip çıkmış, bu görevler merkezî idareye de veril
miş, öyle bir karışıklık olmuş ki; merkezî idare neyi 
yapacak, mahallî idare neyi yapacak, hangi görev 
'hangi kıstaslar içerisinde özel idareye aittir belli değil. 
Kimin neyi, nasıl yapacağı belli olmadığı gibi, parça
lı bir bohça. 14 yama atılmış bir bohçaya, gerekçeye 
aykırı olarak, büyük bir yama yeniden atılmak üze
re ve bu 15 inci yama ile de esas kanunun 8 maddesi 
kaldırılıyor, 25 maddesi değiştiriliyor, 1 0 - 1 5 madde 
de ekleniyor. Yani, 14 yamalı bohçaya büyük bir ye
ni yama daha eklenmiş oluyor ki, bu da Anayasaya 
aykırı. 

Şimdi, dikkatinize arz etmek istediğim husus şu-: 
Plan ve Bütçe Komisyonu, Anayasaya aykırı olarak 
düzenlenen bu metni, bu maddeleri almış. Şurada gö
rev olarak aynı görevler merkezî idarelerde var. özel 
idareye verilen görevler içinde «Eğitim ve spor» diyor; 
ama daha evvel içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon
larından geçen ilk metinde «eğitim ve spor» yerine 
«Gençlik, eğitim ve spor» deniyordu. «Gençlik» ke
limesini hemen oradan kaldırmış. Yani bir endişe 
var; güven yok. Çünkü, gençlikle sadece Millî Eğitim 
Bakanlığı uğraşacak; özel idarelere sadece eğitim ve 
sporu veriyor. Bakanlar Kurulu, eğer kapsamını ve 
şümulünü belirtir de özel idareye lütfen bir hizmet 
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verirse, o zaman özel idare o iki hizmeti yapma im
kânına kavuşur; yoksa, genel meclis üyeleri boş otu
racaklar. Her sene 60 gün orada toplanacaklar; kendi 
'kendilerine havanda su dövecekler. 

Bakınız, Tarım Bakanlığından da şunları almış : 
Eski metinde hayvancılık vardı, orman işleri vardı, 
orman köylülerinin kalkındırılması vardı, yıllar yılı 
Ib'asarıyla hizmet yapmış bir teşkilat olan Or - Köy var
dı. Orman politikasının hedefi Or - Köydür. Or - Köy'ü 
nasıl olur da siz merkeze alırsınız? Yapamadı zaten. 
Orman Bakanlığı Vazife ve Teşkilat Kanununda 
Or - Köyü kaldırdı attı, ziraat müdürlerinin emrine 
verdi. Ziraat mühendisleri ilgileniyor ve Or - Köyün 
adı geçmiyor. Or - Köy ile ilgili fon kurdu. O fonda 
toplanan paraları orman köylerine vermesi gerekir
ken, kalktı ziraat müdürlerinin emrinde, bütün köy
lere taksim etti ve bir işe yaramadı. 

'Halbuki, gidin bakın, bütün orman köylerimizde 
yapılmış olumlu bir hizmet varsa, bu, Or - Köy'ün 
eseridir. 

Tarım Bakanlığı, Or - Köy'ün hizmetini benimse-
meyip, teşkilat kanunundan Or - Köy'ün ismini çıka
rırken, çıktık burada soru önergeleri verdik, önerge
ler verdik, saatlerce münakaşasını yaptık. Buna rağ
men, hiçbir kıpırdanma olmadı. İl genel meclis üye
leri ve il özel idareleri, orman köyleriyle ilgili olarak 
belki bir hizmet yapar, orman köylerine belki kalkın
ma götürülür endişesiyle bu defa oradan «orman» 
ibaresini çekti aldı ve sadece «ağaçlandırma» ibare
sini koydu. 

Sayın Başbakan Özal, bir sene evvel vermiş olduğu 
bir beyanatında, «Ben tabiî karşılarım. - Hakikaten 
merkezdeki üniteler, ıbakanlıklar ve merkezî idareler 
kıskanç olur, kolay kolay mahallî idarelere görevi ver
mezler. Bu bakımdan, dikkatinizi çekerim, basın bize 
yardımcı olsun, yoksa kıyametler kopar ileride. Biz, 
demokrasinin temel taşı olan mahallî idareleri yapısal 
yönden, idarî yapı yönünden güçlendirmek istiyoruz. 
Bu işte başarılı olacağız, reform getiriyoruz, tarihe 
geçeceğiz. Basın bize yardım etsin, kıskançlıkları ön
lesin» diyordu. 

Nitekim, bir sene evvel hakikaten kehanet göster
miş Sayın Başbakan; işte bir sene sonra, bir anda Sa
yın Tarım Bakanı o kıskançlığın kurbanı oldu, tabiî 
hissi etkiyle, mahallî çevrelerin ve grupların etkile
riyle kalktı, o da etkiledi ve Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki görüşmelerde bu güzel hizmetlerle ilgili o ke
limeyi çıkarmayı kâr saydı. 

Sayın arkadaşlar, hayvancılık da çıkarılmış; hay
vancılık işleri vardı eski metinde. Tasarı İçişleri Kö-
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misyonundan geçtiğinde, hayvancılıkla ilgili hizmet
ler yine Tarım Bakanlığına bırakılacaktı. Bakanlar 
Kurulu, bu hizmetin bir kısmını alır da özel idareye 
verirse, özel idareler de, genel meclisleri vasıtasıyla 
hayvan varlığımızın güçlenmesi, gelişmesi, ekonomiye • 
önemli bir katkı sağlaması gibi hizmetleri halkımıza 
sunacaktır; oysa yasa tasarısı onu dahi elinden almış; 
işte hizmet ve görev anlayışı bu. Şimdi, bunlar ayrı 
konulardır ve bu konularda daha nice misaller zikre
dilebilir. 

HALİL ORHAIN ERGÜDER (fetoribul) — Hay
vancılık, tarım işlerinin içine dahildir. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Efendim, 
«Tarımın içinde» diyorsunuz; peki ne zararı var? Hay
di, «Tarımın içinde» diyelim; tarımı buraya koymuş, 
bir de hayvancılığı koysa ne olurdu? Yani, demek ki, 
şimdiden kısıtlama başladı. 

Geçelim ikinci gruba: Bakınız, eskiden Planla
mada beş yıllık planlar yapılırdı. Sayın Ergüder ar
kadaşımızın özellikle bu konuya dikkatini çekmek is
tiyorum; zira, bunu başarılı bir hizmet olarak gördü
ler. Değil sayın ve aziz arkadaşım, siz de bir mahallî 
idarecisiniz, balkın neden değil: 

Beş yıllık plan konusu vardı eski metinde ve bu beş 
yıllık planları, Planlama Teşkilatının ve diğer bölge
sel kuruluşların katkısıyla il genel meclisleri hazır
larlar, kabul ederler, bu planlar İçişleri Bakanlığına 
gider, orada tasdik edilir, hatta Bakanlar Kurulunca 
tasdik edilir, ondan sonra genel mecliste yıllık prog
ramlar yapılır. Beş yıllık bir planın yıllık çalışma prog
ramları, dilimleri ayrı ayrı özel idarede tespit edilir
di. Eski maddede böyle idi. Şimdi ise; beş yıllık plan, 
bölgenin iktisaden gelişmesi ve güçlendirilmesi için ge
rekli olan bölgesel plan; programına ve kalkınma plan
larına koyduğu bölge kalkınma planlarını, il kalkınma 
planlarını yıllar yılı yapan Devlet Planlama Teşkilatı
nın eğitimini yapıp ilkelerini saptadığı beş yıllık plan
lara bağlanmışken; son değişiklikle 'beş yıllık plan mef
humu tamamen kaldırılıyor, iptal ediliyor. Böylece, 
kala kala sadece yıllık program kalıyor. 

Aziz arkadaşım, bir yıllık program demek bir yıl
lık bütçe demektir. Siz, bürokrasiyi önleyeceğiz, her 
şeyi yapacağız diye hükümet programı ile halka gü
ven veriyorsunuz; sonra kalkıp genel meclisleri iki 
defa topluyorsunuz. Önce bir yıllık çalışma bütçesine 
girecek para taksimini yapıyor, program yapıyor; on
dan sonra bu yapılan program her bakanlıktan ayrı 
ayrı geçiyor. Bakanlar tasvip eder ve yeterli görürse 
- tabiî indirebilirler de - bu programlar vilayete geli
yor. 
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Bakın şimdi ne oldu? Genel meclisten çıkan karar 
allak bullak oldu; çünkü, her bakan kendine göre de
ğiştirdi. Sonra vilayette genel meclisler tekrar top
lanıyor, bütçe yapıyorlar. Şimdi her bakan kendisi büt
çe ödeneğini koyacak; o kendi takdirine göre parayı 
koyacak ama, bu da ilkelere aykırı, İşte, şimdi bütçe 
ile program arasında çelişki doğdu. 

Olur mu aynı .şey? Yıllık program, ancak 'beş yıl
lık plan olursa olur. 

Belediyelerde dört yıllık imar planları vardır; yıl
lık programlar yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, toparlayın efendim 
lütfen, 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım toparlıyorum. 

Şimdi, demek ki, bu hem ilkeye aykırı, hem de 
bürokrasiyi artırıcıdır. Programı Bayındırlık Baka
nına kadar gönderiyor. Bayındırlık Bakanlığıyla ne 
ilgisi var? Her bakana yetkiyi vermişsin; hakan, ken
di canının istediği kadar ödenek koyacak oraya. Ana
yasanın hükmüne göre, devlet, mahallî idarelere veri
len hizmetlerle orantılı gelir kaynakları sağlar. Bu
rada böyle bir şey yok; bakan, takdirine göre bir 
para verirse verir; o da geçici; alabilir de. Bu sene 
şöyle verir, gelecek sene böyle verir. Demek ki, orada 
da büyük bir çelişki var, Anayasaya aykırılık var ve 
en mühimi, idarî yöntemlere, idare ilkelerine, idare 
ilmine aykırı bir durum var. 

Hiçbir ülkede, beş yıllık, dört yıllık imar çalışma 
planı olmadan; bir yıllık bütçeyle, bir yıllık program 
yapılmaz; yapılırsa iki defa bütçe yapmış olursunuz. 
Burada, Meclis iki defa, kırkar günlük sürelerle top
lanacak; önce program yapacak, tasdik edecek, bakan
lar bunu istedikleri gibi değiştirecekler; ondan sonra 
yeniden toplanacak, bütçe yapacak. Bütçe bu defa Sa
yın İçişleri Bakanının tasdikine gidecek, Sayın İçiş
leri Bakanı o bütçeyi tasdik ederken programa baka
cak; ya programdaki ödenekler değiştiyse! 

Demek ki, öyle bir mücerret hata yapılıyor ki, bu 
durum, bundan sonra çoğu noktada il genel meclis
lerinin işlemesini frenleyecek, engelleyecek. 

Bütün bunların yanında en önemlisi de şu : Bu
rada, bazı kelimeleri çıkararak, bakanlıkların görevle
rini kısmen saymış; ama, gerek Devlet Planlama Teş
kilatının millî plandaki ilkelerinde... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen bitirelim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Gerekse Dev

let Planlama Teşkilatının tavsiyesinde, «Hizmetler, 
özel idareye verilen görevler, açık, kesin, net ve ay
rıntılı olarak tespit edilir» deniyor, 

En önemli bir madde var; özel idareye hiçbir fonk
siyon vermeyin, her hizmeti bakanlıklar kendileri al
sın, istemiyoruz; ama, özel idarenin gerçek bir fonk
siyonu, gerçek bir görevi var; o da köy kalkınma-
sidır arkadaşlar. Köye yönelen hizmetleri, o potan
siyeli harekete geçirecek, köye güç katacak bir görev. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen tamamlayın. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Burada bu 

hizmet unutuluyor. Bu hizmet özel idarelere ismen 
• veriliyor da; muhteva olarak, içerik olarak verilmi

yor. Türk köylüsünün asırlardır beklediği, toplum kal
kınması için, Devlet Planlama Teşkilatının on sene, 
yirmi sene eğitimini yaptığı, binlerce personel yetiş
tirdiği ve hazırladığı bir yöntem bir tarafa bırakılı
yor ve böylece köye hizmeti götürecek esas güç, itici 
güç, animasyon, itici güç, muharrik güç tamamen ih
mal ediliyor, potansiyel harcanıyor, özlemini çekti
ğimiz yerel yönetim modeli bu mudur? 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Yusuf Ziya 

Kazancıoğlu. 
Buyurun Sayın Kazancıoğlu. 

DSP GRUBU ADINA YUSUF ZİYA KAZAN-
CrOÖLU '(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; tasarının 2 nci maddesi, tasarının ruhunu ve 
esasını teşkil eder. Onun için, bendeniz bu maddeye 
çok ehemmiyet vermiş 'bulunuyorum; bu hususun tak
dirlerinize taalluk edeceği tabiîdir. 

Bu maddeyle; a) İller idaresinde neler yapılacağı 
ifade edilmektedir, yani kapsamı belirtilmektedir. 

b) Yine bu maddeyle, yapılacak işlerin sınırlan 
bslirienmekitedir. 

c) Bunu kim belirleyecek? Hükümet; o belirtil
mektedir. 

'Bakın, fıkranın sonunda, hükümet için şöyle söy
leniyor : «İl özel idarelerinin görevli olduğu mahallî 
ve müşterek ihtiyaçların kapsamı ve sınırı Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir.» Maddenin başında arz etti
ğim gibi, kapsamı ve sınırı tespit edilmiş. Tekrar bu
nu hükümetin tespitine sunmak, işte o vesayet. 

Halbuki bu, il yönetim kurulunun neler yapacağını 
tesplit etmiştir. Elbette ki bir taban, bir taVan tespit 
edilmesi lazımdır. Bunu serbest bırakmak doğru de
ğildir, bunu tespit etmiş, ama «Hükümetin izni» de
yince iş değişiyor. O zaman merkezî idare sisteminden 
uzaklaşılmış olmuyor ve kanun demokratik olmuyor. 
1 inci maddeyi izah ederken bir hususu arz etmiş ve 
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bu kanun çok acele geçti demiştim; şimdi buna bir I 
argüman olarak şunu arz edeyim : Fransa'da 'bu ka- I 
nun görüşülürken, bir kısmının geçmesi için 200 saat I 
sarf edilmiştir. Az sonra, eğer vakit kalırsa, bir gö- I 
rüşü aktaracağım. 'Buraya gelmiş olan ve adını da vere- I 
ceğim 'bir profesörün konferansından almış bulunu- I 
yorum; yani, kafadan atmıyorum demek isterim. Ya- I 
ni, itina ile yapılması gereken bir kanun idi, maa^e- I 
sef yapılmamıştır. ' I 

Bu kanun tümü itibariyle antidemokratik tür; zaten, I 
demokratik olamaz. Kanunun felsefesinde, merkezî I 
idarenin etkisini azaltmak vardır. Halbuki tasarı, azalt- I 
mak şöyle dursun, 'bilakis artırmaktadır. Tasarının I 
her yerinde, valilerin daha güçlü olması, her işlin ba- I 
şında bulunması, kararların, ücranın tatbikçisi olması I 
hali, açıkça seçikçe görülmektedir. I 

Yine, kanunun temel felsefesinde, demokratik bir I 
sistemin memleket düzeyinde yaygınlaşması vardır. I 
Halbuki bu tasarı, yerel idarede diler idaresi mecli- I 
sine üye olacakların seçimle getirilmesinden 'başka I 
hiçbir demokratik yön getirmemektedir. Nasıl getire- I 
bilir ki; 127 nci maddenin 'beşinci fıkrası, - az evvel I 
arz ettiğim gibi - vesayet sistemini getiriyor. Bu mad- I 
de oldukça, bu kanun asla demokratik olamaz. I 

Burada, bir hususu arz etmek isterim : «Oemok- I 
ratik» derken, alabildiğine yetkililer verilmesi de doğru I 
değildir. Yerel idareler, bir nevi kanton sistemi idare- I 
•sidir; onlara, bir 'hükümet ne yapıyorsa aynı yetkileri I 
kendi çapında tanımak gerekir. Ama, öyle bir an ge- I 
lebilir ki, yerel idare çok kuvvetlenir, merkezi sarsar; I 
o zaman herkes feryat eder, merkezle birleşir ve on- I 
ilan yener; ama, bazen de tersi olur, -nitekim bizde I 
'halen olduğu gibi- merkez çok kuvvetlenir, maihallî I 
idareler feryat eder; o zaman da toplum mahallî ida- I 
relerle birleşir. Ortaçağda, bazen toplum feodal bey- I 
lerin etrafında toplanmış, krala hücum etmiş, onu yen- I 
mistir; bazen de, feodal beyler güçlü olmuştur, o za- I 
man da toplum krala [müracaat etmiş, feodal beyleri I 
yenmişlerdir. Bu hususlarda hakikaten dikkatli olmak I 
lazımdır, bunlar tarihte görülmüş vakıalardır; ancak, I 
modern devletler bunu nasıl yapıyorsa, bizim de ay- I 
nısını yapmamız en salim yoldur. I 

Bu tasarı bu haliyle, illerde, zenginler, holdingler I 
yaratmaktan, meydana çıkarmaktan başka bir şeye I 
yaramayacaktır. Çünkü, yasa bu haliyle valileri, İçiş- I 
ieri Bakanını ve diğer bakanları, serbest piyasa siste- I 
minin mümessilleri olarak kabul etmiştir. Bu tasarı I 
ile, il genel meclisinin istedikleri değil, valilerin ve I 
merkezin istedikleri olacaktır. Çünkü il genel meclisi j 
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neye karar verirse versin illa da valinin kabulü, İçiş
leri Bakanının veya konuyla ilgili bakanın tasdiki ge
rekmektedir. Milletin ihtiyaçlarını bilen yerel halk 
tarafından seçilen meclis üyelerinin verdikleri karar
lar yerine getirilirse, orada mahallî idare var demek
tir, demokrasi var demektir. Bu olmayınca, yerel 
idareden ve onun getireceği demokrasiden bahsedile
mez. 

Çok ilginç bir husus ortaya çıkıyor. O da şudur: 
İçişleri Bakanlığında sanki valiler toplanmış, kendile
rine verilen yetkilerin azlığını dile getirmişlerdir. Şöy
le ki; biri, ben valiliğimde falan yetkiye sahip olsay
dım çok tanınırdım, büyük işler görürdüm; bir diğeri, 
benim de su şu yetkilerim olsaydı, ili cennete çevirir
dim gibi, yetki azlığını dile getirmişlerdir, öyleyse 
bu yetkileri veren bir kanun çıkaralım demişler ve bu 
kanun tasarısını getirmişlerdir. Peki, böyle olsun, ne 
zararı var diyeceksiniz. İzah edeyim: Türkiye de ik
tidara yakın kimselerin her türlü işlerini kolaylıkla 
görmekte oldukları ve böylece büyük paralar ka
zandıkları yüksek malumunuzdur. Bu defa da, iller
de, valilere yakın kimseler, mahallî işleri görmek 
suretiyle büyük paralar kazanacaklardır. Her iki halde 
de, halk ihmal edilmiş olacaktır. 

Şimdi, niye holdingler, işadamları para kazana
caklar; onu da kısaca arz edeyim: Tasarının bu mad
desi, hükümetin göreceği işleri görme vazifesini yerel 
idare sistemine vermektedir. Bakın neler yapılıyor, 
aynen okuyorum: 

«İl özel idaresi, mahallî müşterek nitelikte olan 
imar, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, çevre sağ
lığı ve koruması, eğitim ve spor, tarım, ağaçlandırma, 
orman tesisi, ekonomi ve ticaret, haberleşme, kültür, 
turizmle ilgili görevler ve bu Kanunun dışında çe
şitli mevzuatla verilen görevleri imkânları ve tespit 
edeceği öncelik sırasına göre yürütür.» Yani, bütün 
taahhüt işleri buradan geçiyor, onun için öyle ko
nuştum. 

Bendenizi dinlediğiniz için çok teşekkür eder, say
gılarımı arz .derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancıoğlu. 
Sayın Namık Kemal Şentürk, buyurunuz. 

DYP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞEN
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarının 2 nci mad
desi ile yeni adıyla «11 Özel İdaresi Kanunu» olan 
bu kanunun 78 inci maddesine eklenen fıkralarla ala
kalı görüşlerimizi kısaca arz edeceğim. Bundan sonra 
da, diğer maddeler üzerinde pek söz alma ihtiyacını 
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neticesi zaten pek parlak olmaz. Nitekim, burada 
genellikle yapılacak hizmetler sayılmış, sonunda da 
il özel idarelerinin görevli olduğu mahallî ve müşte
rek ihtiyaçların kapsamı ve sınırı Bakanlar Kurulun
ca tespit olunur» şeklinde bir hüküm getirilmiştir ki, 
kanımızca, bu hüküm Anayasanın 127 nci maddesiy
le pek bağdaşır görünmemektedir. Aslında hizmet
lerin neler olması gerektiğinin ana hatlarıyla kanunda 
'belirlenmesi, Anayasamızın 127 nci maddesinin ica
bıdır. 

Değerli arkadaşlarım, öte taraftan, ilk tasarıda il 
özel idarelerinin mahallî ihtiyaçları ve mahallî imkân
ları dikkate almak suretiyle beş yıllık bir plan yap
ması öngörülmüş idi. Tabiî, bu beş yıllık plan, millî 
plana ters düşmeyecek ve Devlet Planlama Teşkilatı
nın görüşü alınmak suretiyle düzenlenecek idi. Bu, 
o kadar lüzumludur ki, biliyorsunuz, köy idarelerinde 
ve belediye idarelerinde dahi, dörder yıllık faaliyet ra
porları istenmektedir ve il özel idaresinde sadece, 
«Millî plan vardır, bu planda zaten yapılacak hizmet
ler gösterilmektedir, o halde beş yıllık plana ihtiyaç 
yoktur, yıllık program kâfidir» şeklinde bir görüşe 
katılmamız mümkün değildir ve bu görüş gerçekçi de 
olamaz. 

hissedeceğimizi sanmıyorum; çünkü, daha evvelki ko
nuşmamda ifade ettiğim gibi, bu tasarı bekleneni hiç 
getirmemiş, sadece birkaç madde ile yetinilmiş; bizce, 
üzerinde konuşulmayı dahi icap ettirmeyecek kadar 
önemini kaybetmiştir artık. Kaldı ki, konuşsak dahi, 
sadece zabıtlara konuşmaktayız; konuşmalarımızın bir 
netice vermediğini de maalesef görmekteyiz. O sebep
le, zaman almaktansa, iyi veya kötü, hiç olmazsa bir 
miktar iyileştirme havası esen tasarının bir an evvel 
kanunlaşmasından da bir ölçüde memnun olacağımızı 
ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, hükümet programında idarî 
yapı ve mevzuat, toplum ihtiyaçlarına cevap verebil
diği sürece muteberdir. Bu bakımdan, günün şartla
rına uygun olmayan, eskimiş, karar almayı ve uygu
lamayı imkânsız hale getiren ve o nispette de zaman 
ve kaynak israfına yol açan idarî yapı ve hukukî esas
lar; yeni bir anlayışla gözden geçirilecektir. Hakikaten, 
bunun en tipik misali, işte bu önümüzdeki il özel 
idareleri ile alakalı kanun tasarısıdır. Sadece gözden 
geçirilmekle yetinilmiş, üst tarafı, bir şeyler yapılmış 
olmak için de bazı maddeler getirilmiş. 

Şimdi, 2 nci maddede, mahallî idareye verilen bu 
önemli görevler onüçüncü bent ile global olarak 
sayılmış. Yani; maddenin oniki bendinin bu suretle, 
- zaten bir kısmı hukuken, bir kısmı da fiilen yürür
lükten kalkmış maddenin diğer bentlerinin- artık bu 
78 inci maddede yer almasının gereği kalmamıştır. 
O halde bu maddenin, «13, 14, 15 inci bentler eklen
miştir.» şeklinde değil, «78 inci madde aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir» deyip 13, 14 ve 15 inci bentleri bir 
maddede üç fıkra halinde yazmak daha da pratik 
olurdu sanıyorum. Şimdi, iş tabiî o kadar aceleye 
gelmiş ki, tasarı baskıda ve redaksiyonda dahi birta
kım hatalarla malul hale gelmiş; tabiatıyla onlara da 
değineceğim. 

Aslında sıkıntı veren ve önemli olan husus, dev
let hizmetleriyle, mahallî hizmetlerin birbirine karış
mış olmasından ileri gelmektedir. Bugüne kadar, hiz
met alanındaki belirli değişmelerde, genel idareyle 
ma'hallî idareler arasında istikrarlı bir hizmet bölüş
mesinin şimdiye kadar gerçekleşmemiş olması, 
işin esasını teşkil etmektedir. O halde, yol ne 
olmalı idi? Çok açık ve sarih; hizmet bölüş
mesini ve malî uyuşmayı müstakar bir çözüme bağ
layacak yeni bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi ol
malıydı. Yani, il ma'hallî idareleriyle, merkezî idare 
hizmetlerini bu şekilde (ciddî bir şekilde) düzenle-
medikten sonra, yapacağımız her türlü tasarrufun 

Buna rağmen, yıllık program düzenlenmesiyle ala
kalı olarak, Plan ve Bütçe Komisyonunda düzenlenen 
son şekil, konuyu bütün bütün girift hale getirmiş ve 
bu programların tasdiki, dolayısıyla programa daya
narak düzenlenecek bütçenin gecikmesine en büyük 
amil olma yolunun tutmuştur. Bakınız nasıl: 

Ne diyor 14 üncü bendin ikinci fıkrası: «Yıllık 
programlar; genel, katma ve özel bütçeli idareleri ve 
-demiş ki, burada bir 'hata var; «Özel idareler ile» 
olacak; «ve» kelimesine lüzum yok - diğer kaynaklar
dan ma'hallî idarelere aktarılacak ödenekler de dikka
te alınmak suretiyle bakanlıklar, bölge ve il kuruluş
larıyla koordineli bir şekilde hazırlanır.» Tamam... 
«Söz konusu programların - dikkatinizi çekiyorum ar
kadaşlar - il genel meclisince kabulünden sonra ba
kanlıklarca aktarılan - ki, bu da yanlıştır; aktarılacak 
olması lazım- ödeneklere ait olan kısmı, ilgili bakan
lığın aynen veya tadilen onayı ile yürürlüğe girer.» 
Bir fazlalığı var; «Bayındırlık ve îskân Bakanlığına 
ödeneği aktarılarak, yürütülen işlerde onay makamı 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığıdır.» 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, yapılan yıllık prog
ram, sağlık hizmetlerini içerecektir, bayındırlık hiz
metlerini içerecektir, okul yapımlarını içerecektir; ya
ni, aşağı yukarı beş on bakanlığı ilgilendiren bir prog-
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ram olacaktır. Şimdi, bu programın her sektörünün 
ilgili bakanca onaylanmasını beklemek, meseleyi ta
mamen sürüncemede bırakmaktan başka bir işe ya
ramaz. Her bakanlık kendine göre, üç günde yapar, 
on günde yapar, yirmi günde yapar; bunu ne zaman 
tasdik eder, ne zaman meseleyi götürür ve bu konu
lar incelendikten sonra bütçe nasıl tanzim edilir, bu
na akıl erdirmek mümkün değildir. Halbuki ilk tasa
rıda - ki tatbikatta bugüne kadar böyle gelmiştir - il
gili bakanlıların görüşü alınmak suretiyle içişleri Ba
kanınca onaylanması hükmü getirilmişti ki, kanımız
ca en doğrusu, isabetlisi ve pratik yolu budur. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi fazla uzatmak iş
itemiyorum. Eğer konuyu şöylece toparlarsak; 2 nci 
madde ile, il özel idarelerine verilen hizmetlerin ta-
dadî şekilde yürümesinin yanında, Anayasanın 127 nci 
maddesi gereğince ana sınırlarının tespit edilerek, ko
nunun Bakanlar Kurulu tarafından tespiti hükmünün 
kaldırılmasını; ayrıca beş yıllık programların yapıl
masının mutlaka lüzumlu olduğunu; yıllık program
ların muhakkak yapılmasının; ancak bunların tasdiki
nin her ilgili bakan tarafından değil, ilgili bakanlık
ların görüşü alınmak suretiyle, içişleri Bakanınca ya
pılması hükmünün madde metninde yer alması daha 
isabetli ve pratik olacaktır. Bu konu ile alakalı bir
kaç teklifimiz de vardır. Vaktinizi fazla almadan söz
lerimi burada bitiriyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. ı(DYıP ve SHP sıralarından alkışlar) 

(Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şentürk. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şahsım adına söz 

istiyorum iSayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın 'Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; gö
rüşmekte olduğumuz, yaklaşık 50 senedir «Muvakkat» 
ismiyle andığımız ve muvakkaten kullandığımız; fa
kat bir türlü kesin hale getiremediğimiz II Özel İdare
leri, yani mahallî idarelerin çalışmalarını tanzim eden, 
onlara imkânlar hazırlayan yasanın değiştirilmesiyle 
ilgili 2 nci madde üzerindeki görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yasayı enine boyuna tetkik 
ettiğinizde bir gerçek ortaya çıkmaktadır. İl Özel 
İdareleri Yasasının yani Mahallî İdareler Yasasının 
Türkiye'de yaklaşık 50 senedir uygulanmakta olduğu
nu söylemiştim. Bir defa, bu kadar uzun süre muvak

kat olan bir yasayı, muvakkat sıfatıyla muhafaza et
meye, Türkiye parlamentoları için, büyük bir yan
lışlık, büyük bir ayıp demek lazım. Diğer taraftan, 
devlet için de, Türkiye Büyük Millet Meclisini, 50 
sene sonra hâlâ muvakkat yasayı tashih etmek mec
buriyetinde bıraktığı için, büyük bir ayıp. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Bugünler, «ayıp» 
kelimesi moda oldu herhalde. 

<ÖMER KUŞHAN (Devamla) — «Ayıp» kelimesi 
belki biraz hafif geliyor sayın milletvekili, daha 
ağırını kullanmaya terbiyem müsaade etse, zannedi
yorum ki onu da söylemek mümkün. 

Sayın milletvekilleri, bu muvakkat yasanın 2 nci 
maddesine şöyle dikkatle baktığımızda; illerdeki ve 
ilçelerdeki özel idare teşkilatlarını ve onların çalış
tıkları odaları, ellerindeki imkânları, özel idare me
murlarının bugüne kadar anılış veya kabul ediliş 
durumuna ve onların hangi düzeydeki insanlarımız
dan, yurttaşlarımızdan seçilmek suretiyle görev
lendirildiğini, insan ister istemez düşünmeden ya
pamıyor. Çünkü, getirmiş olduğumuz, ibu muvak
kat yasayı tadil eden, geçici yasayı tadil eden yasa 
tasarısının 2 nci maddesinde, il özel idarelerine ver
diğimiz görevlere bakıyoruz: Sağlık hizmetlerine ba
kacak, sosyal yardım hizmetlerine bakacak, çevre 
sağlığı hizmetlerine 'bakacak, çevre koruması hiz
metlerine bakacak, eğitim hizmetlerine bakacak, 
gençlik ve spor hizmetlerine bakacak, hayvancılık, 
hizmetlerine bakacak, ağaçlandırma hizmetlerine ba
kacak, orman ve ormancılık hizmetlerine bakacak, 
'beldenin, yani dilerin veya ilçelerin ekonomik hiz
metlerine bakacak, ticaret hizmetlerine bakacak, ha
berleşme hizmetlerine bakacak, kültür hizmetlerine 
bakacak, turizm hizmetlerine bakacak ve bunlarla il
gili diğer görevleri yapacak... Turizm hizmetlerine 
bakacak özel idareleri düşünün lütfen; eğer biz tu
rizmimizi özel idarelerimize teslim edersek, Allah 
yardımcısı olsun bizim o turizmimizin. Bütün bu 
hizmetleri kim yapacak?.. 

Şimdi, sizlerden istifham ediyorum; bir an için 
şöyle Anadolu'ya dönünüz ve özel idarelerde görev
lendirdiğiniz , devlet memurlarının düzeyine bir bakı
nız. Hiç kimsenin bunun üzerinde mugalata yapma
ya hakkı yok; çünkü, hiç kimseyi hakir görmüyo
ruz, ama gerçekleri de ifade etmek mecburiyetinde
yiz. Hangi düzeyde bu görevleri yapabilecek kapasite
de insanları seçtiğimizi ve 'bu görevi kimlere yaptır
dığımızı bir düşünümüz lütfen. Biraz önce saydı
ğımız ve özellikle de, şu andaki iktidarın Türkiye için 
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yapmayı tasarladığı, düşündüğü ve ağzından sakız 
gibi hiç düşürmediği çok önemli konuları da, biz 
Türkiye sathında bu teşkilatlarla, bu örgütlerle ya
pacağız ve muvakkat yasayı tadil ederek yapacağız... 
Böyle bir şey olmaz sayın milletvekilleri, Meseleye 
baktığınızda ya ciddî yaklaşacaksınız ya birtakım 
şeyleri gündeme doğru dürüst getireceksiniz, kökün
den halledici şekilde getireceksiniz veya bırakacak
sınız, kendi haliyle sürünsün dursun o işler. Çünkü, 
Anadolu insanı nasıl olsa bunları sürümeye alıştı 
elli altmış senedir; kendi haline sürür götürür. 

Sayın milletvekilleri, şimdi 'bunun üzerine ne ya
pılacak biliyor musunuz? Bundan da endişe edi
yoruz. Belediyeleri büyük imkânlara kavuşturduk; 
beldelerin güzelleşmesini, 'beldelerin düzenlenmesini, 
beldelerin yaşanır hale getirilmesini sağlayan kuru-
luşlarımızdır belediyeler; ama onlara verdiğimiz bu 
çok geniş imkânların, kontrol mekanizmasını kurma
dan, doğru dürüst düşünmeden, palyatif tedbirlerle, 
çalaıkalem getirdiğiniz imkânların veya tüzüklerle, 
yönetmeliklerle veya buradan da - Tabirimi mazur 
görünüz, parlamentoyu tenzih ederek ifade etmek 
mecburiyetindeyim - çalaıkalem getirdiğimiz yasalar
la verdiğimiz imkânların arkasından hangi boyutlar
da suiistimallerin gündeme geldiği, yavaş yavaş ko
kusu çıkarak görülmeye başlandı. 

Endişe ediyoruz, ciddiyetle endişe ediyoruz; be
lediyelerin ibu kötü örneğine, !bir de il özel idarelerini, 
ilçe özel idarelerini eklemek gibi bir görevin, hizme
tin başındayız şu anda. Yapmakta olduğumuz bu
dur. Eğer bu yasayı teklif edildiği gibi bırakırsak, 
komisyon geri çekmez veya hükümet geri çekmez, 
olması gerektiği şekilde getirmezse, öyle zannedi
yorum ki, belediye örneklerine bir yenisi de il özel 
idarelerinde eklenecek. 

Büyük, geniş imkânlar vereceksiniz kendisine; bi
raz önce saydığım sahalarda yatırım yaptıracaksınız 
ve ondan sonra görevlendirdiğiniz insanların yapısı, 
seviyesi meydanda olacak; kültür seviyesini kastedi
yorum. Bir insan ne kadar faziletli olursa olsun, ne 
kadar dürüst olursa olsun, eğer yapmakta olduğu gö
revin, kendisine yüklediğiniz görevin gereğini yerine 
getirecek kültür düzeyinde eğitilmemiş ise, siz, bu 
insanı suçlamak hakkına sahip değilsiniz. 

Şimdi ibiz, öyle zannediyorum ki, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak, Türkiye'deki o geniş camiaya, 
özel idare camiasında çalışan o çok değer vermemiz 
gereken insanlarımıza, bu yasayla çok büyük görev
ler veriyor ve onları bu görevin altında eziyoruz. • 

Hatta hatta, son zamanlarda devlet memurunun dü
şürüldüğü durumu şöyle bir gözünüzün önüne geti
rirseniz - Eğer cesaretiniz varsa sayın iktidar millet
vekilleri - !bu geniş imkânlar içerisinde özel idare 
hizmetlerini yürütecek, fakat akşam evine dönerken, 
«Neyle ekmek götüreceğim?» diye kara kara düşüne
cek kadar tkendi gerçek geliri olmayan özel idare 
memurlarını; vereceğimiz bu geniş imkânlarla bir 
noktada - Tabirimi mazur görünüz ama - hırsızlığa, 
suiistimale de teşvik etmiş olacağız. (ANA'P sırala
rından «Ayıp ayıp» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde oturmak suretiyle «Ayıp ayıp» diyerek, bir 
şeyler ortadan kaldırılmaz. Gerçekleri görmek, ger
çeklere gerektiği şekilde yaklaşmakla mümkündür. 
«Ayıp» kelimesini kullanarak, bugüne kadar ne 
kimse susturuldu, ne de suiistimaller önlenebildi. 
Eğer bir yerde yara varsa, yara gözüküyorsa, ya
ra açılabilecekse, onu «ayıp» perdesinin altında sak
layarak yok edemezsiniz. Size tounu, en az sizin ka
dar bulunduğu pozisyonun idrakinde olan; en az 
sizin kadar oradaki insanları seven bir kimse söylü
yor. Onun için, ne bunu söyleyeni ayıplamaya hak
kınız var, ne de burada söylenenleri «ayıp» diye de
ğerlendirmeye. 'Bu hal böyle devam ettiği takdirde, 
oradaki insanları, kendi ellerinizle suiistimal çuku
runa atmış olacaksınız; belediye başkanlarının pek 
çoğunu attığınız gibi. 

Sayın milletvekilleri, bundan sonraki maddeler 
üzerinde de meseleye, biraz önce Sayın Şentürk'ün 
de özellikle vurguladığı yaklaşım tarzıyla bakarsanız, 
kendisi; yılların kamu görevlisi, valisi, yerel yöne
timleri çok yakından bilen bir insan, «O kadar ber
bat bir kanun teklifi getirilmiş ki, bununla zaten bir 
şey yapılamayacağına göre, ne diye çıkayım da ko
nuşayım. Onun için, son sözümü burada söylüyorum; 
bundan sonra da bu kanunu size, sizi de Allah'a 
emanet ediyorum» diyor. Bunu çok güzel değerlen
dirmek lazım. Bazı şeyler üstü kapalı olarak söyle
nir ve üstü kapalı olarak söylenen şeyler, toplumun 
üzerinde çok daha büyük yankı yapar; çünkü onun 
sesi gelecekte anlaşılır. Hani derler ya «Davulun se
si sonradan gelir» diye; davulun sesi sonradan gel
meye başladı mı, davulcu gitmiş olur sayın milletve
killeri; bir daha bulup, yeniden ses almanız da müm
kün olmaz. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESBN '(Ordu) — Başka 
davulcular buluruz biz; sen merak etme, davulcu 
çok. 
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ÖMER KUŞBAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, samimiyetle söylüyoruz, geliniz, bu tasarıyı 
olması gerektiği şekliyle getirelim ve 2 nci maddede 
il özel idarelerine 'böylesine yüklemek istediğiniz gö
revlerden onları biraz beri tutalım, onları 'biraz kur
taralım: çünkü onları büyük sıkıntıya sokacağız, hiz
metler yürümeyecek ve beldeler gerektiği şekilde,, 
bugünkü boyutlarda da hizmet alamayacak. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, uzun mu efendim? 
Sürenizi doldurdunuz. 

ÖMER KUŞBAN .(TJevaımla) — Sayın Başkan, 
hemen toparlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ıDevlet Plan
lama Teşkilatının hazırlamış olduğu kalkınma plan
larını, biz, özel idare memurlarımıza uygulattıra
cağız. Tabiî ki, valilerin, vali yardımcılarının, ora
daki üst düzey kamu görevlilerinin denetiminde 
bunları yürütecekler; ama Türkiye'de, denetleyen 
önemli değil, önemli olan uygulayandır ve dolayısıy
la, biz, son zamanlarda hazırladığımız - ama çok 
açık söylemek gerekirse - bu konulara ilişkin plan
ların hangi .maksatla hazırlandığını değerlendirmek
te aslında zorluk da çekiyoruz ya; o zorluk çektiği
miz yasaları özel idarelerde uygulayacağız ve Tür
kiye'yi kalkındıracağız, turizmini geliştireceğiz, çev
re sağlığını sağlayacağız, beldelerimizi güzelleştire
ceğiz, özel idare hizmetlerini, hepsini beraber, 2 nci 
Maddede saydığımız boyutlarda halledeceğiz... 
Allah rast getirsin işinizi; bu gidişle mümkün değil. 
Zaten işiniz Allaha kalmış vaziyette; öyle zannedi
yorum ki, özel idarelerde de işiniz Allaha kaldı, 
tanrı yardımcınız olsun. 

Saygılar sunuyorum. ((Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Madde üzerinde başkaca konuşmak isteyen var

ını? Yok. 

İMadde üzerinde verilmiş önergeler vardır, geliş 
sırasına göre okutuyorum :< 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 53/1 'e 2 nci Ek sıra sayısında görüşül-

mdkte olan İdare-i Uımumiye-i Vilayat Kanunu Mu
vakkatinin; 78 inci maddesinin 13 üncü bendinin son 
cümlesinde yer alan «11 özel idarelerinin görevli ol
duğu mahallî ve müşterek ihtiyaçların kapsamı ve 
sınırı Bakanlar Kurulunca tespit olunur.» 

Bu son cümlenin madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Gerekçe: Müşterek mahallî ihtiyaçların kapsam 
ve sınırını Bakanlar Kurulu tespit ediyorsa, o za
man il özel idaresine ve hatta mahallî idarelere ih
tiyaç kalmıyor demektir. Müşterek mahallî ihtiyaç
ları mahallin yöneticileri olarak il genel meclisi üye
leri belirlemelidir. Anayasanın «yerinde yönetim» 
ilkesi bunu amirdir. 

Ahmet Süter 
İzmiu 

Necla Tekine! 
İstanbul 

Vecihi Akın 
Konya 

Namık Kemal Şentürk 
'İstanbul 

M. Arif Ataiay 
Adıyaman 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53(1 'e 2 nci Ek sıra sayılı 

kanun tasarısının çerçeve 2 nci maddesiyle yeniden 
düzenlenen 13 üncü bendin de metinden çıkarılan 
«hayvancıhk», «Orman ve ormancılık», «Gençlik» 
kelimelerinin eskisi gibi yeniden metne ilave edilme
sini ve bendin sonuna, «görevlerin yürütülmesinde 
merkezî idarenin taşra kuruluşları ile görev paylaşımı, 
koordinasyon ve işbirliği valilerce «ağlanır» hükmü
nün eklenmesi için gereğini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüseyin Aydemir 
İzmitf 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Veysel Varol 
Erzincan 

Kâzım İpek 
Aımasya 

Hilmi 'Nalbaritoğlu 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 531 sıra sayılı 11 Özel İdare

leri Kanun tasarısının 2 nci maddesi ile değiştiri
len, «İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakka
tinin 78 inci maddesine aşağıdaki »16 nci bent hük
münün eklenmesi için, gereğine müsaadelerinizi arz 
ederiz. 

Madde 78. — Ek bent 16 
11 özel idaresi; ilim bütününe yönelik görev ola

rak, belediye ve köy halkının kendi bütçe ve teknik 
imkânları ve güçleriyle gerçekleştiremedikleri yerel 
ortak ihtiyaçları karşılar. 

Köylerin kültürel, sosyal ve 'ekonomik yönden 
kalkındırılması için yapılacak kamu hizmet ve yatı
rımlarını planlar ve bütçe imkânlarına göre gerekli 
çalışmaları yürütür. 
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Köy, 'kasaba ve 'kırsal alanlarda yaşayan vatan
daşların, kendi imkân ve gayretlerini ortaya koya
rak giriştikleri projeye dayalı ortak teşebbüs ve gay
retlerini toplum kalkınması yöntemlerine göre, des
tekler. 

Hüseyin Aydemir 
îzımir 

Hilmi Nallbantoğlu 
Erzurum 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Kâzım İpek 
Amasya1 

Mehmet Sait Erol 
Hakkari 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Salim Erel 
Konya 

Vehbi Batuman 
Adana 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekçe oöan 53H'e 2 nai Ek sıra sayılı Ka

nunun 2 nci maddesinin komisyona iade edinmesini 
dileriz. 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

öımer Kuşlhan 
Kars 

Davut Albacııgil 
Balıkesir 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Durcan Emirbayer 
izm'ir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ıGörıüşülımıelkJüe olan Valslarının 2 nci maddesiyle 78 

inci maddeye etkilenen 14 üncü 'bendin ikinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 2. — 
14, Yıllık programlar, genel, katma ve özel büt

çeli idarelerle diğer (kaynaklardan mahallî idarelere 
aktarılacak Ödenelkler de dikkatle allınmak suretiyle 
bakanlıklar, böljgie ve il kurullıuşları ile koordineli bir 
şekilde hazırlanır. Söz konusu programlar il genel 
mecliısin'in kabulü, ilgili bakanlıkların görüşleri alına
rak İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer. 

Gerekçe sözlü olarak açıklanacaktır. 

Namık Kemal Şanitürk 
İsitanıbul 

Murat SöikıTnienoğlıı 
Hatay 

Musa öğün 
Kars 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

Abdurrezak Ceylan 
SSîfo* 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılık sırasına göre 
itakrar okutup, işleme koyacağım : 
ıSalyım Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

GÖrüşüllmeklte olan 531'e 2 nai Ek Sıra Sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin komisyona iade ed'ilmösıini 
dileriz. 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu ((Trabzon) 
;Ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye kattı lıyor mu? 
PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAıŞKAiNVE-

KJİLİ FAHRIETTrN KURT (Trabzon) — Katılmı
yor. 

IBAŞKAN — Hükümet?.. 
(UÇfcŞLERıİ BAKANİ YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge salhibi bir açıklama yapmak 
üstıyor mu?. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Evet Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kazancıoğlu. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

iSayın Başkan, aalyın milletvekilleri; bıir girizgâh ya
parak .konuşmama baişilamak işitiyorum. 

Hepimiz biliyoruz ki, ortada baş döndürücü bir 
şekilde ilerleyen bir teknoloji var; ama biu teknoloji
yi ortaya koyan ilimdir, önden ilim gidiyor, aırkadam 
'tleknoloji onu takip ediyor; yani teknoloji ilmin tat
bikatıdır. Şimdi, belediyeler veya yerel idare sisltlem-
lori, bir . taıtbli'katîtır, bir teknolojidir; ama bunun bir 
tefe ilmi vardır, az da olsa, buraya da bir atfı nazar 
(eylemek lazımdır kanaatindeyim. Onun için, sizi çok 
kısa süreli oüarak meşigul edeceğim. Bu noktada bir 
açıklama yapımak işitiyorum. 

İki siene evvel bir Fransız profesörü memlekelfimi-
Ze daivet edilmiş Ve kendisi bu mezvüda çok güzel 
Ibir konferans vermiştir. Bu konferansta söylenenleri 
Ibirklaç cümleyle arz etmek iıatenim. Fransız profesör, 
prensip olarak, yerel idare «istemini, devletin elinde 
bulundurduğu yetkilerin yerel idaretere aktarılması 
olarak kabul etoıişitir. Şöyle diyor : «Beîıirli yatkilerin 
kullanımını devletten alarak, onu en iyi bir biçimde 
kullanabilecek yerel yönetim birimine vermektir. 
•!(!Bu, sistemi ifade ediyor) Devletin müdahale alanla
rını azaltarak, yerel yönetiımıiınkini arturmakltır. Bunu 
ıflemin için de, illerde hükümetçe taylin edilmiş Dev
let temsilcileri diye bir makaım ihdas edilmiştir. Büt
çeyi tasdik salahiyeti bu temsilciye verilmiştir. Malî 
İşlerde alman kararlarda kanuna muhalefet olunca, 
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(baı (lernsilti, bölge hesap mahkemelerine başvurmak -
ftiaidır. Vesayet kaldırılmıştır.» 

Sayın .üyeler, şiımidi birinci olarak ben, bunların 
hiçbirini sizlere tekrarlaımayjacağım; çıünfcü bunların 
Ihiçlbirisi bizim teklif etjfiğüımiz şekliyle nazarı itibara 
alımimarnıştır. 

•İkinci olarak, bu profesörün bu izahından sonra, 
diğer iki ilim adamınım açıklamasını da sizlere kısa
ca arz etimde isterim. Bakımız, onlar bizdeki ahvalin 
aynısını teşlhis etmişlerdir. Çünkü, bizdeki ahval de 
aynı olunca -Tabiî ki aynısını alalım demiyorum-
oradan veya dışarıdan; yani İngiltere'den, Fransa'dan 
Veya Almanya 1dan, her ne ise, bunu biraz algılamamız 
ve buradaki; yani Türkiye'deki profesörlerden biraz 
Ibilgi edinımemiz lazım gelirdi. Bendemiz, bunların hiç
birini hü tasarının tetkikinde göremiyorum ve onun-
için ıısltıırap çekiyorum ve bu ıstrrabumım ifadesi ola
rak da geme size bir sayfacılk bir şey okumak için 
mıüısaadenı'zi i&tirha'm ediyorum. 

15 . 5 . 1987 0 : 1 

değildir, tiler idaresi balkıimından bizde de İçişleri 
BalkamUğımun -Sayın Bakanın şahsı mevzubahis de
ğil tabiî- bir polis gücü şeklinden çıkarılması gere
kir. 

Şimdi bakın, Fransa'da il meclis başkanı, valinin 
yerine geçmiş bir organ olmuşta. Bizde il genel 
ımecilisi başkanımın hiçjbir selalhiyeti yok, il genel mec
lislisini idare eder; o kadar, 

'Buraya dikkat etmenizi bilıhas-sa rica ediyorum; 
az evvel izah etmiştim; bu işi yapan Mitterramd'dır, 
öeçîme bu kanunla girmiştir ve kazanmıştır. Ne diyor 
ibiliyior musonuz? «Fransız vatandaşları kendi top
raklarımda daha fazla yurttaş olmuştur.» Bu kadar 
ehemmiyetli /bir •şeyidir. 

Maruzatımı burada bitiriyor, saygılarıımı sunuyo
rum. IflDSP sıralarmdan alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayım Kazancıoğ-
lu. 

(Efendim, önergeyi oylarımıza sunacağımı : Öner
geyi kabul edenler... Etimeyenler... önerge katoul edil-
memişitir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
ıllzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve arkadaşla

rının önergesi 

Görüşülmekte olan 531*e 2 nci FJk sıra sayılı Ka
mun Tasarısının çerçeve 2 nci maddesiyle yeniden dü-
zanl'emen 13 üncü bendinde metinden çıkarılan «hay
vancılık», «Orman ve ormancılık», «gençlik» keli
melerinin eskisi gibi yeniden metne ilave edilmesini 
ve bendin somuna, «ıgöreVlerin yürütülmesinde mer
kezî idarenin taşra kuruluşları ile görev paylaşımı, 
koordinasyon Ve işbirliği valilerce sağlanır» hükmü
mün eklenmesi içlin. 

Gereğimi arz ve teklif ederiz. 

(BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KÎLt FAHRETTİN KURT (Trabzıom) — Katılmı
yoruz. 

IBAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katı'mıyıoruz. 
/BAŞKAN — Önerge sahibi açıklama yapmak is-

ıter mi erendim? 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Açıklamamı 
yaptım. 

Nasıl ve ne halde olduğu hususunda, bakınız on
lar ne diyorlar : «iMajha'Mî idarelerin hak ve sorunları 
ile dbvtet idarelerinim hak ve sorumları som derece iç 
İÇ3 geçim'işltir. Som 30 sene içerisinde Fransalda, rnüt-
ıhiş taplumısa'l, siyasî, ekonmmik ve demografik altüst 
oluş rnıüışaiiede edilımişltiir. -Görüyorsunuz ya, aynen 
bizde de öldüğü gibi- Tarımda çalışan faal nüfusun 
yanışımdan fazlası, illerdeki sanayileşme bümıyesine 
doğru alkimıışltır; -ıbizde de olmuştur- bunumla, kırsal 
atanlarla iller arasındaki yöneitJim arasımda büyük b'ir 
uçurum hâsıl oümiuştur. Türkiye'de de aynen vaki-
dir. Blu uçurumu, yerel yönetimde yapılacak demok
ratik idare ile kapatmak lazımdır. -Biz de bu fikirde
yiz, sizler de bu fikirdesiniz, oma da imanıyorum-
ÎBöiylece, -Bakın burası çdk enteresan- taze kuvvetler, 
yani üniversitieyı bitirmiş gençler devreye girmelidir» 
diyor, filiz, mahallî idarelere öyle bir muhtariyet, öy
le bir yetki ve sailahiyeit verımdiyıdik ki, yetiştirdiğimiz 
(geoçiîbr orayı idare etsin; siz karışmayın artık. Mter-
kezî idarede çolk kıymetli insanlar vardır, ama artık 
merkezî idarenin dışımda da kıymetli insanlar var; 
Iherikes kadroya girmiş değil ki. Oralarda da gençleri-
ımiz, bulundukları yerleri idare etmek istiyorlar; on
lara imkân vermek gerekirdi. Bunun içim, Fransa'da 
Bölgesel Ekonomik Kalkınma Komisyonu kurulmuş
ta Ve orada Şehirler Bakanlığı vardır ve onun elin
de bu derece polis gücünüm bulundurulması doğru 
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©AŞK AN — önergeyi oylarınıza suinuyorum : 
Ka|bul edenler... Ejtimeyienıler... önerge kahul editaıe-
mlşltir., 

IDİğer önergeyi okutuyorum : 
(İzmir MıilletjVekili Ahmet Süter ve arkadaşlarımın 

önergesi. 
iGündeimin 531 'e 2 nci Bk sıra sayısında görüşül-

/mlektb olan İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Mu
vakkatimin; 78 imci madldedimim 13 ündü bendinin son 
cümlesinde yar aliaın «ti özel idarelerinin görevli ol
duğu mahallî ve mıüşiterek ihtiyaçların kapsamı ve 
ısınırı Bakamlar Kurulunca tesipli,t olumur.» 

Su sıan aümlenln madde metininden çıkarılmasını 
arz ve .teklif ederiz. 

ıBAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
(kafa'hyor ımu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞJKANVE-
K'tüt FAHRETTİÎN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AİKBULUT ^Er
zincan) — Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Önerge sahM?.. 
NAMIK KEMAL ŞENTÜRİK (İstanbul) — Açık 

elendim. 

'BAŞKAN — «Açık» diyorsunuz. 
Önergeyi oylaonııza sunuyorum: : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemı'iştir. 
(Diğer önergeyi okutuyorum : 
'Jstanlbul Milletvekili Namık Kemal Şentiürk ve ar-

kadaşllarının önergesi. 
Oönüşülhıekte olan tasarımın 2 nci maddesi ile 

78 inci maddeye eklenen 14 üncü bendim ikime! fık
ır asının aşağıdaki şe'kiıljde değişitirilımes'ini arz ve teklif 
©defiz. 

IMaldlde 2 — 
14. — Yıllık programlar, genel, katıma ve özel 

Ibütçeli idarelerle diğer kaymaklardan mahallî idare
lere aktarılacak Ödenekler de dikkate alınmak sure
tiyle bakanlıklar, bölge ve il kuruluşları il'e koordineli 
bir şekilde hazırlanır. Söz klonuısu programlar il ge-
mel mediısimiım kabulü, ilgili bakanlıklarım görüşleri 
alınarak İçişleri Bakanınım onayı ile yürürlüğe gi
rer. 

(BAŞKAN — Önergeye Komisyon Ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİİLI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katı'Ümıyoruz. 

IBAŞKAN — önerge sıajhiibi?.. 
NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Mad

de üzerinde yaptığum konuşma, zaten bu konunun 
gerekçesi olarak mütalaa edilebilir; açıklama yap
mıyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kalbul edilımeim'iışftir. 
İM. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Sayım Başkan, sayılar birebirinle çdk denk gibi geliyor 
itfana. 

BAŞKAN — İtirazmız mı var efendim? 
!M. TURAN BAYEZİfr (Kahramanmaraş) — 

Hayır, itiraz değil, estağfurullah. 
(EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Yalınız, 101'ıi is-

'teyiöbi'l'ir'iz; gelsin oltumumlar. 
(BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
'İzmir Millieltvelkili Hüseyin Aydemir ve arkadaş

larının önergesi. 
Görüşülmekte olan 531 sıra sayılı II özel İdarele

ri Kamun Tasarıisımım 2 nci maddesiyle değiştirilen 
«Udarei Umiuimiye Vilayat Kanunu Muvakkatinim 
78 inci maıddesimıe aşağıdaki 16 nci bbn)t hükmünün 
eklenmesi için, gereğine müsaadelerinize arz ede
rim. 

Madide 78 
Ek Bent 16. — 
İl özlel idaresi; ilin bütlününe yönelik görev olarak, 

'belediye ve köy halkınım kemdi bütçe ve teknik im
kanları ve güçleriyle gerçekleştiremedikleri yerel or
tak ihtiyaçları karşılar. 

Köylerin külüne!, sosyal ve ekonomik yönden kal-
Ikıındırıillmaısı içim yapılacak kamu hizmet ve yaıtırım-
larım planlar ve bütçe imkânlarına göre gerekli ça
lışmaları yürütür. 

Köy, kasaba ve kursal alanlarda yaışayan vatan
daşlarım kendi imkân ve gayretlerin1! ortaya koyarak 
ıginiiştiklieri projeye djayalı ortak teşebbüs ve gayretle
rini toplum1 kalkınması yöntemlerine göre, destekler. 

(BAŞKAN — önergeye Komisyon kaltılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAıNVE-

KtLt FAHRETTİN KURT (Traibzon) — Katılmıyo
ruz,; 

-BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — önerge sahilBi, buyurun. 
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HÜiSEYİN AYDBMtR (tamir) — Sayın Başka -
mim, yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; bütün 
görevler bir tarafa bırakıldıktan sonra, esas özel ida
renin görevi budur. Şu üç fıkrada özetlediğim görev
ler, benim değil, idare hukukunun, ilmini, bilginin 
•yardığı neticedir. Köy toplum kalkınması, il özel ida-
rasiınin başta gelen görevidir. 

Devlet Planlama Teşkilatımın, plan ilkelerinin, kal
kınma planının ve özel idare ile [İlgili yapılan araştır
malarım bütün neticesinde, özel idaren'im en esaslı 
flonlksiy onunun, büyük potansiyel arz eden köy kal-
kımımaısını gerçekleştlrımek olduğu ifade edilmiştir. 
Dalha evvelki konuşma [anımda da arz ettiğim gibi, 
Özel [diarie, k!öy kalkınmasıının itici gücüttür, muhar
rik kıuvvetidlir. Eğer köy ka İlk inim asını, köyle ilgili hiz
metleri; köylerin kültürel yönden, sosyal yönden, 
ekonomik yönden gelişmeleri için, destekleme göre
vini özel idareden alırsanız, geriye hiçbir şey kal-
maz. 

iBurada, özel idarenin görevini ifade ediyoruz 
«Özel idareler, belediye ve köylerim kendi malî güç
leriyle ve teknük imkânlarıyla gerçekleştiremedikleri 
IhiıZmeCİeri, ilin büttünıüne şamil olarak, destekler ve 
yönetir» dliyoruz. liste özel idarenin, il genel meclisi 
üyelerinin yapimiası gereken iş buldur; özel idare büt
çesinde bu hükmün gereklerinin yer alması lazım
ıdır. Yamalı bohçaya dönen, 15 kadar kanunla bölük 
pörçük yapılan 11 Özel İdare Kanununda, köylerle 
İlgili olarak, ariz amik şekilde, kapsamlı ve şümullü 
şleküde, köye yönelik oîiarak, özel idaremin görev ve 
ihizmetlerini organize edecek bir hükme rastladınız 
mı? Yolk. 

ıŞiımıdi biz buıraya, idare ilminin, hukukun ve Dev
let Planlama Teşkilatının bu konuda yapltığı araştır
malar sonucunda ifade ettiği ve mülkiyede profesör
lerin kitaplarında «özel idarenin en başta gelem ve 
esias alam görevi köy kalkınmasıdır, köye yönelik hiz
metlerdir, köylerin desteklenmesidir» denmesinle rağ
men, Planlama Teşkilatının bu konuda bu kadar ki
taplarının çıkmasına rağmen ve o teşkilatlarda özel 
idareye bu görev verilmişken, tasarıda bu konunun 
hiç iisitjenmeımeısi ve reddedilmesi, komisyon olarak bu
na iştirak edilmemesi, bence büyük bir bühtandır. 
Bu bühtan karşıcımda, bu madde, biraz evvel Doğru 
Yol Partisi Grulbu adına konuşan Sayım Namık Ke
mal Şentürk arkadaşımızın, «Artık bundan sonra 
pes; çıkıp da daha başka şeyleri ifade etmeyeceğim». 
Çünkü, o kadar alksime gildıüLyior ki; ilmin, aklıseli

min o kadar dışına çıkıhyor ki, memleket gerçekleri 
o kadar bir tarafa itiliyor ki, bundan sonra çıkıp dia. 
(burada maddeleri müzakere etmek, izah etmek ve 
iddialarda bulunmak hayaldir, lüzumsuzdur; bir daha 
konuşmayacağım» demesini, haklı gösteren bir mad
dedir. 

Arkadaşlar, açın Köy Kanununu; hâlâ 20 liradır 
isalıma. Bulgun 20 lirayı nereye verseniz almaz, hatta 
yere atsanız kimse almaz. 

HAUİL ORHAN ERGÜDER (tsitanibul) — Geti
riyoruz beyefendi, onunla ilgili kanunu da, getiriyo
ruz. 

IHÜISEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Or-
!han Erigüjder, sayın meslektaşım, bunları bildiğimiz 
Ihalde, özel idareye bir fonksiyon vermemiz gereken 
•esaslı bir maddeyi; bütün ilim kitapları ve Devlet 
Planlama Teşkilatının bübün dokümanları aynı keli
meleri ifade ettiği halde, ben ifade eititim ve sırf ben
den geldi diye eğer geriye atarsanız, bu bir -gaflet de
meyeceğim- büihltandır. Bunu reddataıekle, belki akk-
iselime aykırı hareket ediyorsunuz; ama, en önemli bir 
şey olan, Türk köylüsünün kalkınmasını ihmal edi-
yonsıunoız. 

Köye yöneflük bir hizmeti en iyi şekilde ifa ede
cek, kocamam ve bugün boşa dönen bir teşkilata gö
rev veriyoruz, fonksiyon veriyonuz; «Geliniz, Türk 
köylüsünün mahallî ve müşterek mahiyetteki hiz
metlerini dahla medenî şekle getirelim, onları kialkın-
dııralım ve toplum kalkınmasını gerçekleşlt'irelim» di
yoruz, komisyon, «Olmaz» diyor... Arkadaşlar, olur 
mu; niye biz burada çalışıyoruz? Gelin, bu önergeyi 
kabul edelim; eğer bunu reddederseniz, Türk köylü-
ısiüniün huzuruma nasıl çıkacaksınız? 

HİLMİ NALBIANTOĞLU (Erzurum) — Çıka
mazlar. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Büyük Ata-
Itürk, «Köylü efendim'izdiır» diyor. Yıllardır niçin ça
lıştık arkadaşlar? Her şeyimiz köylüdür. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Köylü
nün huzuruna çıkamazlar. 

IBAŞKAN — Lütfen, hatibe müdahale etmeye
lim efendim. 

HÜSEYİN AYDEMÎR (Devamla) — Eğer, özel • 
idareye, köye yönelik hizmet fonksiyonunu vermez-
ısek, o genel meclis üyelerinim huzuruna nasıl çıkaca
ğız? (SHP sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkuşiar) 

•Bugün il genel meclisi üyeleri, yılda iki defa on-
ibeşer gün toplanıyorlar, boşa çalışıyorlar, h:ıçıbir şey 
yapamıyorlar, yapltıikîarı program merkeziden geri çev-
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iriliyor ve hiçbir konuda da etkili olamayorlar; o za
man sorıiıyorlar illerimin valilerime, «"Sayın vali, niye 
Ibp kadar partiler kampanyalar. açtılar, milyarlar har
daldılar, seçim yapitıiar; bize mahallî idarelerin tem
silcileri olaralk yerel yönetimlerde görev verdiniz; bu 
genel meclisle tapladımtz, bizini görevimiz nedir? Biz, 
isıeçmemferıin huzuruna nasıl çıkacağız?» diyorlar. 

Belediyelere çolk imkân tanıdınız, köylerim hiçbir 
imkânı yok. Kasabalar var; malî güçleri yok. Bunla
ra yönelik töpllulm kalkınma trizmıeitleri ve diğer h'iız-
ımeıtleri verselk, giünaih mı? Eğer bunıu yapmazsak, 
Türk köylüsü hiz/i afarıoz eder arkadaşlar. Tarihî b'ir 
İhata işliyorsunuz. 

Sayın İçişleri Bakanınım demeçleri var; «Tarihe 
geçeceğiz; demokrasiyi geliştiriyomuz, mahallî idare
leri güçl endir iiyoruız» dedi. Bu ifadeleri Sayın Başba
kan teyit etjtl ve «Tarihe bu şekilde geçecektir bu 
Anavatan iktidarı; yerel yönötilmleri güçlendfirici, de-
mJokratiilkljeşitirici, büyültüldü olarak geçecektir» dedi. 
Peki, köy hiıametini özel id'areye vermezseniz, ne kal
dı geriye?.. Kaldırın özel idareyi. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Köy davulcula
rını kalkındınyor. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — özel idare
yi kaldırın... Zaten, merkez bjüîtün hizmetleri alımış. 
Yukarıda anlattık bunu, o kanunda bültfüım hizmetleri 
anlattık, onlar hep merkezin Vazifeleri. Bakanlar Ku
rulu her yıl kapsamalını tespit ederken, lütfeder de 
ufacılk bir kırıntı h'izımet verirsıe, yapar; ama burada 
(bli'Z, eğer <şıu ilkeyi kiabul edersek, özlel ijdareler, büyük 
ıpoitamısiyelimi köy için kullanır ve klöyü destekler; 
(köy toplum kalkınimasıını o yöntemlere uygun olarak 
yierine getirir dersek, glüınıah mı olur arkadaşlar? Bi
ze oy verip buraya gönderenlere karşı sio<nuımluluk 
duygumuzu, eğer burada şu maddenin ışığında dile 
ıgetirimez'sdk, yarın toplumun huzuruma nasıfl çıkacağız 
arkadaşlar? 

palım; bize imkân açın» diyorlar; genel meclisler de 
Ibunu söylüyor. Sizin kendi yaptığımız seminerlerde, 
genel meclis üyeleriniz, «Kalkınma köyden başlar» 
dliye ifade ettiler, özlel idarenin kitap ve broşürleri' 
geliyor; onlarda «Kalkınma köyden başlar» diyor. 
Kalkıınimayı köyden başlatacak olan da il özel idare
sidir; 20 lira salmayla, köy mü yapacak bunu? 

Anayasanın amir hükmüne rağmen, İçişleri Ba
kanlığı bugüne kaıd'ar, Belediye Teşkilat Kanununu 
Ibluraya getiremedi. Bakanlar Kuruluına getirdi hep 
geri dömdü. Köy Kanununu da getiremedi; Meclise 
ıgeümeden geri dömdü. 

ıHALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sıra
da... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi, bu
raya gelmiş olan bir özel İdare Kanunu, fonksiyon 
arıyor, hizmet arıyor. Seçmene olan, demokrasiye 
'olan inançlımızın ifadesi olaralk, saygımızın ifadesi 
olarak, şu maddeyi, gelin kalbul ddeliim; Türk köy
lüsüne hizimet götürelim arkadaşlar. 

Konuşmamıza devam edeceğiz. 
(Hürımafiler ederiim. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Aydemir. 
Önergeyi oyîarınıza surauyoruim : Kabul edenler... 

Ejtimeyenleır... Kabul edilmemiştir. 
Efendim, başka önerge yoklfcur. Şiırndi, maddeyi 

lOylıaırınniZa sunuyorum : Kabul edenler... Btaıeyemleir... 
2 n»ci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 3. — İdarei ömum'iyei Vilayat Kanunu 

Muvakkatinin 80 İmci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştir ilımiıştir. 

Madde 80. — 11 özel .idaresinin gelirleri şunlar
dır : 

1. 'Özel kanuındarla tanınmış vergi, resim ve 
harç gelirleri, 

2. Genel bütçe vergfi gelirlerinden ayrılacak pay
lar, 

3. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden akta
rılacak ödenekler, 

4. Her çeşit teşebbüs ve faaliyetler karşılığımda 
sağlanacak 'gelirler, 

5. Taşınır ve taşımımaz mallarınım kira, satış ve 
Ibaşlka suretle değerlendirilmesinden doğacak gelirler, 

6. 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci madde
sine göre tahsil edilecek para cezaları ile diğer para 
üezaîan, 

IBAŞKAN — Sayın Aydemir, bitirelim efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bitiriyo

rum Sayın Başkan. 
Bu öneriyi ben şalhisan getirmedim; aıynen kitap

tan getirdim bunıu, Devlet Planlalma Teşkil atımdan ge
tirdim; ilmin» istediği bu. 

Bir noktayı arz etmek işitiyorum. Bültün meslek 
Ihayaıtıımız, (ojtiuz otuzbeş yıl) kaymakam olarak ve 
vali muavini olarak köylünün yanında geçti; köy kal
kınmasına gönül verem insanlarız biz. Bana kayma
kamlardan gelen mektuplar var; «Bize hizmet verin 
de, yapalım 100 lira verim, 100 milyon liralık iş ya-
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7. 3194 sayılı İmar Kamumu gereğince verilecek 
<Lrtşaat ruhsatı ile yıajpı kullanıma İznimden alınacak 
harçlar, 

18. Taıhvil ve hissle senetlerinim faiz ve temıattü-
leri ille bunların iltjfasınldan veya satışımdan elide, edile
cek gelirler ve bankadaki paralarım faiz ve diğer ge
lirleri, 

9. IHjiarnıet kaırşthğınida alınacak ücretler, 
10. Her türlü !bağtşlar, 
11. Diğer gelirler. 

BAŞKAN — Madde, üzerimde, SHP Grulbu adı
na, Sayın Hülsteyin Ayjdemir söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Aydemir. 
SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR 

(izmir) — Sayım Başkanımı, pek muhterem milletlve-
Ikilleri arkadaş! anım; ildare, topluımısal düzenimizin 
Itemel unsurudur. Anayasamıza göne, idarenin en 
önemli ilki ilkesi vaıidır; idare, teşkilat v© görevleriyle 
(bir bükümdür, merkeziden yönetim ve yerinden yöne
timi ilkelerine göre yürütülür. Bu, yerimden yönetim 
ilkesi, mahallî idarelerin1 esas fonksiyonunu teşk'il 
eder; ancak, bu iki ilke (merkezden yönetim ve ye
rimden yömetiiım ilkeleri) biribirinin karşıtı değildir. 
Şimldiye kadar daima, sanki yerel yönetimle, merkez
den yönıetiim biribirinin karşıtıymış giıbi mütalaa edil
miş; bütün hizmetler merkeze mal edilmiş, yerel yö
netimlere, ne bir gelir, ne bir hizmet verilmemek için 
azamî derecede gayret gösterilmiştir. Evvelemirde, bu 
anlayışı kırmamız lazımdır. İdare, teşkilat ve görev
leriyle bir bütiün'dür ve bu bütünlük içerisinde, mer
kez Ve yerinldem yönetim ilkeleri birbirini tamamlar; 
Ibir iş bölümüdür, bir butlunun iki yönüldür ve ancak 
ikisi bir araya gelirse idarenin bütünlüğü meydana 
Igelir. Yîerıel yönettim ilkesini mümlkünı olduğu kiadar 
kısar, gelirlerini kısıtlarsak, ana görev vermekten çe-
k'indrsek, hem Anayasanın hükümlerini bir tarafa at
mış okıruız, hem de yerel yönetimleri kurmakla va
racağımız neticeye varamayız; kurmamamız gerekir. 
IBirinci ilke budur. 

ıŞiımdi, Devlet Planlama Teşkilatının, bu yeni özel 
(idarenin düzenlenmesiyle ilg-ili araştırma raporunda, 
Ibakın gelirlerle ilgili ne deniyor : «11 özel idareleri-
me yapılan genel bütiçe verici gelirlerinden ayrılacak 
pay, mahallî idareler gelirlerinim bütünü içinide yeni
kten gözlden geçirilecek ve bu idarelere asgarî ve aza
mî oranlar içinde bazı alanlarda vergi tayini yetkisi 
veriledekltir» Zamanırida tespit edilım'iş ilke bu; yeni 
İl özel İdaresi Kanunu Taisarısı hazırlanırken, «Bunu 
ıgerçekleştirin» diye talimat verilmiştir. Şitrid'i bakıyo-

nutz, özel idarelere bıralkulan gelirleri tespit eden mad
dede, bu ilkeye uygun hiçbir husus yok; gösteremez-
ısiiniz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ver
gi gelirleri vıar Hüseyin Bey. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi, ilk ge

len metinde (İçişleri bakanlığınca hazırlanarak Bakan
lar Kurulundan gelen ilk metinde) gelir kaynakları 
olarak, Katma Değer Vergisinin illerden yapacağı tah
silatın, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek belirli bir 
nispetimin o ile ve o «il özel idaresine bırakılması ön
görülmüştü ve bu, gayet yerinde bir ilkedir; her ne 
kadar şu ilkeye uymuyorsa da. Yani, Belediye Gelir
leri Kanunu var, Harçlar Kanunu var; belediyelere 
Meslek Vergisini tahsil yetkisi verdiniz; belediye mec
lisli toplanıyor «Şu ha'dden şu hadde kadar, belediyeler 
Meslek Ver'gisi alıo> diyor. 

MUSTAFA ÇAKAÎLOĞLU (Antalya) — Meslek 
Vergisi kalktı Hüseyin Bey. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi bu
nu kaldırıyoruz, yeni tasarı geliyor; o iyi 'bir şey tabiî.; 

Şimdi, 'belediyelere her türlü imkânı sağlıyorsunuz; 
'belediyelere, vergi' gelirlerinden yapılan tahsilatın yüz
de 9'unu veriyorsunuz, özel idareye o genel vergi tah
silatından yapılan nispetim yüzde 1,7'öini veriyorsunuz.. 
Bu mudur adalet? il özel idareleri, belediyelerden 
çok daha önemli değil midir? Çünkü, il özel idarelerin
de köyle götürülecek hizmetler var. Bir vilayet içerisin
de on tane belediye varsa, [binlerce köy var. Siz, be
lediyeleri özel idare olarak kabul ediyorsanız, 'beledi
yeleri mahallî idare olarak kabul etdiyoı ve onun il
kelerime uygun olarak ona gelir sağlama imkânını re
sen veriyorsanız, ne diye il genel meclislerine vermi
yorsunuz? Belediyelere toplam vergi gelirlerinden yüz
de 9 verirken, il özel idarelerine verdiğiniz yüzde 1,7' 
de hangi kıstasa, hangi objektifliğe, hangi hakkaniye
te uyuyorsunuz? Hükümet yeni bir tasarı hazırladı 
Meclise gönderdi; bu tasarıda köylere de yüzde 1 pay 
ayrılıyor; fakat hu tasarıyı tçişlerti Komisyonundan 
geri aldı. O ayrılan yüzde l'in yüzde 80'inü, İçişleri 
Bakanlığı köylere ayıracak, -daha esasları belli değil-
yüzde 20'sini de İçişleri Bakanlığı emrinde kumlan 
bir fonda, Toplum Kalkınma Fonunda toplayarak 
köylünün kalkınmasına yönelik, projeye müstenit te
şebbüslere yardım maksadıyla pay olarak verecek. 
Köylere ayrılan, yüzde 1 Bunu bir adalete kavuştu
ralım; köylere ayrılan bu payları da vilayetler emrine 
verelim, genel bütçenin emrine verelim; ne diye fon 
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kuruyor İçişleri Bakanlığı? İçiiş'leri Bakanlığı, İller 
Bankası emrine fon kuruyor, parayı burada toplu
yor; kanun gerçekleşirse tabiî; çünkü tasarı İçişleri 
Komisyonundan geri çekildi, şimdilik verilmiyor. Yüz
de 1 ayrılmış, ama şu anda köylere 'hiç ver ilmiyor. 
Yani, vergi gelirlerinden yapılan tahsilatın yüzde 9 
küsuru belediyelere veriliyor halen, yüzde 1,7'si özel 
idarelere veriliyor, yüzde l'i de köylere verilecek; ama 
bu yüzde l'lik payın yüzde 20'si İçişleri Bakanlığı em
rinde, İller Bankasında açılacak fonda toplanıyor; İç
işleri Bakanlığı bu fondaki parayı, projeye müstenit 
köy teşebbüslerine yardım için taksim ediyor... Niye 
böyle oluyor? Genel meclislerin emrinde, vilayet özel 
idaresinde kurulacak fonda toplayın bu parayı; köy 
toplum kalkınma fonu oluşturulsun, o fondan yardım 
yapılsın. 

Hükümetten gelen ilk tasarıda, «Katma Değer Ver
gisinin, Bakanlar Kurulunca tespit edilerek, o il içe
risinde tahsil edilen miktarının belirli bir nispeti» şek
linde hüküm var. Tabiî, istanbul'da tahsil edilecek 
Katma Değer Vergisinin miktarı başkadır, Artvin'de 
başkadır. Her vilayette bir yıl içinde ne miktar Kat
ma Değer Vergisi toplanmışsa, bundan belirli bir oran 
dahilinde, hizmete göre, bu miktar azalıp çoğalıyor. 
Gayet yerinde, adaletli, özel idarelere önemli bir ge
lir; Anayasanın, «Hizmetlerle orantılı olarak gelir sağ
lanır» hükmüne uygun olarak verilmiş bir imkân. Ni
ye bu hükmü çıkardınız? Plan ve Bütçe Komisyo
nunda bu hüküm metinden çıkarıldı. Katma Değer 
Vergisinden alınan pay kaldırıldı. Geriye ne kaldı?.. 
imar harçlarından alınacak cezalar, ufak tefek şey
ler... Bunlar, gelir değil, bunlar, özel idareyi kalkındır-
rnaz, özel idareye hizmet imkânı sağlamaz; bu gelir
ler, özel idareyi hiçbir surette tatmin etmez. 

Dahası var... İçişleri Komisyonunda çok uğraştık; 
orman idaresinin, o il hudutları içerisinde, orman em
valinden satış gelirleri var; bu gelirlerin büyük bir kıs
mı, Bakanlar Kumlu kararıyla, il özel idarelerine, 
münhasıran orman köylerinin kalkındırılmasında ve ik
tisadî gelişmelerinde harcanmak üzere tahsis edile
cekti. Plan ve Bütçe Komisyonunda madde bu şekil
de hazırlandı ve yüksek huzurunuza geldi; ama sonra, 
Plan ve Bütçe Komisyonu tasarıyı geri aldığı zaman, 
bu maddeyi de metinden çıkardı. Niye çıkarır?.. Türk 
orman köylüsüne, orman civarında yaşayan köylülere, 
mahallî, müşterek, medenî ihtiyaçları için, özel idare
nin bu fondan belirli miktarda hizmet etme, yardım 
etme imkânını niye elinden alır Plan ve Bütçe Ko
misyonu? Hangi gerekçeyle alır? Demek ki, burada, 
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gelirler de hatalı olarak düzenlenmiştir. Bu mevcut 
düzenleme, her yönüyle, hem Anayasaya aykırıdır, 
hem de hiçbir hizmet imkânı sağlamaz; ama bakan
lıklar, bütçe yapılırken kendi gelirlerinden belirli mik
tarlarda pay ayırırlarsa, o da hatalı; bütçede bakan
lıkların ayıracağı pay değil, genel bütçede devlet ge
lirlerinden belirli bir payın ayrılıp verilmesi lazım. 
Eskiden birçok vergiler özel idarelere bırakılmıştı; 
bina vergisi, yol. vergisi gibi birçok vergiler verilmişti; 
sonradan hepsi alındı elinden. 

Şimdi, Emlak Vergisi Kanununa göre, Emlak Ver
gisi tahsili tamamen belediyelere verildi. Hisse ola
rak belediyelere aslan payını verdiniz; özel idarelere 
orada da az verdiniz. O hisseyi hiç olmazsa artırsaydı-
nız; çünkü esas bu vergi, özel idarelerin vergisidir. 
Yıllar yılı, Emlak Vergisinin bütün gelirleri özel ida
re bütçesine alınırken, vergilerin de tarh ve tahakkuku 
tamamen özel idareye aitken, sonradan Hazineye geç
ti, - Maliye Bakanlığı düzenledi - en sonunda iki sene 
evvel de belediyelere verildi. Belediyeler, tahsilat işle
rini müteahhitlere vererek yürütüyorlar; çoğu, tahak
kuk ve tarh işlemini müteahhitlere veriyor. Adana 
Belediyesinin yaptığı gibi; bu işlem Anayasaya da ay
kırı. 

Şimdi, bunların bir kısmını toplayamıyor, bir kıs
mını da, alabildiğine fazla miktarda alıyor. Onları, o 
hatalı uygulamaları bırakalım; ama o tahsil edilen 
miktarın da az bir kısmı özel idarelere veriliyor, be
lediyeler aslan payını alıyor. Niye belediyelere fazla 
veriyorsunuz? Özel idarede köyler var; ama siz, özel 
idareleri köye hizmet götüren teşkilat olarak kabul 
etmediğinize göre, para özel idareye verilse de olur, 
verilmese de olur. Varsa yoksa belediyeye; bütün im
kânlar, bütün yetkiler belediyelere verilsin... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — özel idarelere de 
vereceğiz. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — ... Belediye
ler, işte o imkânları, o yetkileri kullanamadılar; ay
lardır, gündemimiz yolsuzluklarla dolup geçiyor. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hol
landa Kraliçesi de yolsuzluk yaptı. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Toparlıyo

rum. 
Gelin arkadaşlar, özel idarelere de sahip olalım, 

halkımıza yapılacak hizmetleri en iyi şekilde yerine 
getirecek bir teşkilat vardır, hizmet aşkıyla çırpın
maktadır; valisiyle, kaymakamıyla, merkez teşkilatıy-
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la, mahallî teşkilatıyla bütün olmuş, hizmet yarışına 
girmiştir ve bu hizmetler her şeyden evvel kasabalara, 
kırsal alanlara ve köylere götürülecektir. Özel idare
lere, Anayasanın emri olan gelirleri, kesin olarak, Dev
let Planlama Teşkilatının tavsiyelerine uygun olarak 
verelim, bu imkânı sağlayalım. Bunu sağlayamadığınız 
takdirde, özel idareler yine yakınmakta, feryat et
mekte devam edecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
DSP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüş
mekte olduğumuz tasarının 3 üncü maddesi üzerinde 
görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, özel idarelere, yani mahallî 
idarelere gelir sağlamak maksadıyla getirildiği, 2 nci 
maddesinde çok açık ve net şekilde gözüken bu yasa, 
tasarısının 2 nci maddesinde, bir şeyler gizlenmek is
tenmiş gibi bir hava var. Tabiî, gizlemek isteyen kim
senin gizlemedeki mahareti eğer çok üst düzeydeyse 
- bugüne kadar örneğini çok gördüğümüz için rahat 
söylüyoruz - o zaman, bu gizlenen şeyleri açığa, gün 
ışığına çıkarmak oldukça zorlaşıyor. 

Son zamanlarda, özellikle belirli kuruluşlar için 
çıkarmış olduğunuz hisse senetleri, hükümetin çıkar
mış olduğu hisse senetleri, daha evvel olduğu gibi, 
gerektiğince ilgi görmedi; gelir ortaklığı senetleriniz 
gerektiğince ilgi görmedi ve münhani sizin umut bağ
ladığınız, iktidarın politikasının temelini oluşturan, bu 
devletin mallarının hisse senetlerini çıkarmak suretiyle 
vatandaşa satılması yöntemi de, yavaş yavaş artık et
kisini gösteremez veya bekleneni vermez hale geliyor 
endişesi başladı. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Hani konuşmaya
caktın? Vaz mı geçtin? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Şimdi, size bu
güne kadar söylediğimiz her gerçeğe itiraz ettiniz; 
ama belirli bir süre geldi, bizim haklı olduğumuz or
taya çıktı, siz bunu tasdik ettiniz; fakat, atı alan Üs
küdar'ı geçti ve kaybeden millet oldu. Bunda da aynı 
şey olmasın istiyoruz. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, özel idarelere verilen 
göreve bakınız: Elindeki para ile bankalarda birik
tireceği veya satışlardan veya diğer hizmetlerden sağ
layacağı para ile hisse senedi ve benzeri şeyler aldı
racaksınız... Bundan ne anlaşılıyor biliyor musunuz 
sayın milletvekilleri? Özel idarelere sağlanacak olan 

bu gelirleri; yani üstü kapatılarak, mesela kıyı satı
mı, mesela diğer yerlerdeki değerli arazilerin belir
li kimselere kapatılması, mesela buna benzer şekilde 
gelir sağlamak suretiyle paraları özel idarede toplaya
cak, ondan sonra da gelir ortaklığı senetlerine bunları 
aktarmak suretiyle, istediğiniz tarafa kanalize etmeye 
çalışacaksınız... Sanki, burada bir şeyler gizlenmiş gibi 
getiriliyor Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, «Genel, katma ve özel 
bütçeli idarelerden aktarılacak ödenekler» diyor. Özel 
idarelerin gelirleri bunlar. Çok temenni ediyoruz ki, 
özel idareler, gerçek anlamında bu hizmetleri yapa
bilecek seviyede olsun ve dolayısıyla, bu genel, katma 
ve özel bütçeli kuruluşlardan sağlanacak olan gelirler, 
gerçekten yerine ikame edilebilsin; yani köylerin hiz
metine sunulabilsin, kasabaların hizmetine sunulabil
sin, direkt halkın hizmetine sunulabilsin; ama öyle 
zannediyoruz ki, bugüne kadar, iktidarın getirmiş ol
duğu bütün yasalarda olduğu gibi, bunda da politika 
kokuyor; yani, düşünülen, halk değil; düşünülen, önü
müzdeki seçimlerde elde toplanacak imkânlarla köy
lüye, «Ben sana şunu yapacağım, senin köyüne bu 
imkânı vereceğim; ama sen de o mukaddes oyunu ba
na satmış olacaksın» diyebilme imkânını sağlamak. 

Sayın milletvekilleri, tarihe şöyle bir bakınız, bu 
yöntemi uygulayan kimseler veya partiler veya böyle 
politika güdenler, hiç, güzel sonuç almamışlardır, son
ları hüsran olmuştur. Erkenden uyarıyoruz, geç kal
mış olmadan bu işten vazgeçmek gerekir. Çünkü, bu 
işin sonu hüsrandır. 

«Her çeşit teşebbüs veya faaliyetler karşılığında 
sağlanacak gelirler» deniyor. Özel idareler teşebbüs
lerde bulunacak, faaliyetlerde bulunacak ve bunların 
karşılığında gelir sağlayacak... Biraz önce 2 nci mad
de görüşülürken size aktardığım gerçekler penceresin
den baktığınızda, bu maddede belirtilen veya bu bö
lümde belirtilen hizmet nasıl yürütülecek onu çok me
rak ediyorum. 

«Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve baş
ka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelir
ler.» 

Sayın milletvekilleri, bir kamu kuruluşu elinde bu
lunan gayrimenkulu kiraya verir gelir sağlar, satar 
gelir sağlar; bunun «sair»i nedir? Bir gayrimenkul, 
bunun dışında nasıl gelir sağlar? Çok samimiyetle 
soruyorum, sayın hükümet bunu açıklasınlar, biz de 
öğrenelim. Gayrimenkul kiraya verilir gelir sağlar, 
satarsınız gelir sağlar, sair kullanım tarzı nedir bu 
gayrimenkulun onu da öğrenmeyi çok istiyorum. 
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le olmasa, bu muvakkat yasayı böylesine maddelerle 
tadil etmez, bunu gerçek yasa haline getirmek üzere 
bir kesin değişiklik yapar getirirdiniz ve Özel idare
ler Yasası, iftihar edebileceğiniz eseriniz olarak - bu
güne kadar iftihar edecek pek eseriniz olmadı - hiç 
olmazsa çıkardı. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum efendim. 
İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Çok oldu 

çok. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Başka, soru sormak isteyen var mı 

efendim? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ben

denizin sorusu var efendim. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — İrtifak hak
kı sağlar. 

MUZAFFER ARICI (Denizli) — Duvara reklam 
asar reklam. Reklam astırır, gelir elde eder. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Gayrimenkulun 
reklamını mı yapacaksınız? 

MUZAFFER ARICI (Denizli) — Reklam asar. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Gayrimenkulun 
duvarına, reklam yapıştıracaksınız?.. 

Nasrettin Hoca'mn ektiği dikenlere benziyor bu, 
inşallah tüyler çoğalır da borcunuzu ödersiniz. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, «Her türlü 
bağışlar» deniyor, özel idarelere nasıl bağışlar yapı
lıyor biz bunu çok merak ediyoruz. Her türlü bağış
lardan devlete gelir sağlıyoruz. Devlet bir noktada 
bağışlara da umudunu bağlar hale geldi sayenizde, Al
lah eksikliğinizi vermesin. 

Diğer taraftan, para cezaları... Hazır olsun Ana
dolu'daki insanım, yok bütçesinden bu sefer de yine, 
gerek trafik cezaları, gerek başka şekilde, bu sefer 
de para sağlayabilmek için, bütçeye gelir sağlayabil
mek için, onu kendi yağıyla kavrulur hale getirebil
mek için Anadolu'nun sırtına, vur kamburun sırtına 
vurduğumuz gibi cezaları vuracağız ve getirdiğiniz 
yasa milletin menfaatınadır diye, size yatırım getiri
yoruz diye, köyleri kalkındırıyoruz diye, çıkıp mey
danlarda söyleyeceğiz. 

izleyeceğiz sayın milletvekilleri, bu para cezaları, 
zannediyorum ki, bu yasa yürürlüğe girdikten sonra, 
makbuzlar, koçanlar halinde, yine trafik polislerinin 
çantasına sıkıştırılacak, cerre çıkan adamlar, Osmanlı 
insanları gibi, trafik polislerini herhalde cerre çıka
racaksınız para cezalarını çoğaltmak için. Tabiî, bu
nun yanında başka şeyler de var, onları da çıkara
caksınız. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Trafik ceza
sı için değil bu. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — «Hizmet karşı
lığında sağlanacak gelirler» deniyor. Özel idarenin hiz
met karşılığında nasıl bir gelir sağlayacağını da çok 
merak ediyoruz. Türkiye'deki özel idi re örgütlerinin 
hizmet karşılığında nasıl bir gelir sağladığını lütfe
der, eğer hükümet açıklarsa çok mutlu olacağız. 

Sayın milletvekilleri, çak güzel bir söz vardır; 
güneş balçıkla sıvanmıyor. Açık açık ortaya çıkıp, net 
ve çok açık şekilde ifade etmek lazım; üstünü kapa
tarak getirmek istediğiniz bazı şeyler - ki. bu yasa ta
mamen ona yöneliktir - tamamen üstü kapatılarak ge
tirilen bazı düşüncelerinize yöneliktir, çünkü eğer böy-

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

80 ve 82 nci maddeler gelirleri düzenliyor, sonra gi
derleri düzenliyor. 

- 5 inci maddede İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatına atıfta bulunarak, il özel idare bütçesi
nin genel bütçeye paralel olarak yapılacağı söyleni
yor. Genel bütçedeki kural, önce giderler, sonra ge
lirlerdir; burada tersine bir yöntem izlenmiş. Bu sa
dece geleneksel bir yol mudur, yoksa bunun başka 
bir anlamı var mıdır? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum, 3 üncü madde ile değiştirilmekte 
olan '80 inci maddenin onbirinci fıkrasında «Diğer 
gelirler» ifadesi yer almaktadır. Bu, çok ama çok bü
yük sakıncalı bir ifade; diğer gelirler. Yin; bunun gibi, 
diğer giderler, diğer görevler, diğer yetkiler diyerek biz 
hukuku altüst ettik. Kim bu modayı bulmuşsa maa
lesef çok hata etmiş. Gelirlerin, doğrudan doğruya 
kanunla tespit edilmesi gerektiğine göre, «Diğer ge
lirler» deyip kanunla tespit edilemeyecek birtakım ge-
lirler de kastedilmekte midir? Bu fevkalade sakıncalı
dır. Bu fıkranın maddeden çıkarılması gerekir. 

Birinci fıkrada belirtilen «Özel kanunlarla tanınmış 
vergi, resim ve harç gelirleri» dışındaki «Diğer gelir
ler» ne olabilir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Tutum, 3 üncü madde ile değiştirilen eski 80 inci mad
dede özel idarenin gelirlerinin; 4 üncü madde ile de
ğiştirilen eski 82 nci maddede de, özel idarenin gider-
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lerinin sıralandığını; halbuki, usulün ilk önce giderler, 
bilahara gelirler olduğu şeklinde beyanda bulundular 
ve «Bunun bir (maksadı var mıdır, bu bir maksada 
matuf mudur?» dediler. 

Bunun herhangi bir maksadı yoktur, bir maksatla 
yapılmış bir düzenleme değildir. Bütçe formülü ve 
gerekli prosedür içerisinde eğer bu bir kanunî ook-
sanlıksa, usul noksanlığıysa bunun giderilebileceğini 
düşünüyorum. Herhangi bir maksada matuf değildir. 

«Diğer gelirlerden maksat nedir?» dediler. Elbette 
ki, gelirlerin mesnedi kanunlara dayanacaktır, kanun
suz herhangi bir gelir sözkonusu değildir. Burada bir 
sıralama yapılmış; fakat sıralamaya girmeyen diğer 
gelirleri de kapsaması bakımından bu tabir kullanıl
mıştır; ama tekrar ediyorum, gelirlerin mesnedi mut
laka kanunî olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ergüder, buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 

Başkanım, 3 üncü madde ile değiştirilen 80 inci mad
denin altıncı fıkrasında «3194 sayılı İmar Kanununun 
42 nci maddesine göre tahsil edilecek para cezaları 
ile diğer para cezaları» ifadesi yer alıyor. Adliyeden 
sadır olan para cezaları ile iltibasa mahal vermemek 
için, acaba, Sayın Bakanım ne der? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu
radaki para cezaları da şuna matuf olanlardır: İl özel 
idarelerinin kendi görev ve yetkilerinden kaynakla
nan para cezalarıdır, yoksa, diğer kanunlarda devlet 
bütçesine aktarılması öngörülen para cezaları değil
dir. Mesela, bir trafik para cezası elbette ki, il özel 
idarelerinin tanzim edeceği, vazedeceği bir para ceza
sı olarak düşünülemez. Çerçeve bu şekilde çizilmeli
dir, bu şekilde anlaşılmalıdır ve metinden çıkarılması 
icap eden sonuç da budur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyle ilgili verilmiş önergeler vardır, okutuyo

rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin; 531 sıra sayısında görüşülmekte olan, 

Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin; 80 
inci maddesini değiştiren 3 üncü maddenin 9 no. lu 
bendinde yazılı «İllerde toplanan Katma Değer Ver
gisi hâsılatının Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen 
oranda ayrılacak pay» ibaresinin, Hükümetin ve İçiş
leri Komisyonunun metinlerinde bulunduğu şekliyle; 

1. Plan ve Bütçe Komisyonu son metnine, yani 
tasarının son şekline konulmasını, 

2. Plan ve Bütçe Komisyonu metnindeki «Hiz
met karşılığı alınacak ücretler» ibaresinin tasarının 
son şeklinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ahmet Sütler 
izmir 

A. Necla Tekinel 
iîstadbul 

Fevzi Erdinç 
Van 

Osman Bahadır 
Trabzon 

(A. Mazhar Haznedar 
Ordu 

ıNaüiuk Kemal Şentürk 
istanbul 

Gerekçe : 
1. İllerde toplanan Katma Değer Vergisinden il 

özel idarelerine verilecek pay, Bakanlar Kurulunca 
tespit edileceğine göre verilecek yüzde veya binde pay
ları az da olsa il özel idarelerine bir akar temin ettiği 
gibi genel bütçeye de külfet olmayacağından, 

2. Plan ve Bütçe Komisyonunun koyduğu «Hiz
met karşılığında alınacak ücretler» ibaresinin mahi
yeti ve miktarı kanunla dercedilemediği ve meçhul ol
duğu cihetle il özel idarelerinin özel sektör gibi hiz
met karşılığı ücret düşüncesi, devlet idaresinin ücret
li olamayacağı kesin hükmüyle bağdaşmadığından. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 11 Özel İdaresi Kanun Tasarı

sının çerçeve 3 üncü maddesiyle düzenlenen 80 inci 
maddeye, aşağıda gösterilen 12, 13, 14 üncü bentlerin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüseyin Aydemir 
ilzmir 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Veysel Varol 
Erzincan 

İKâzım İpek 
Amasya 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Çerçeve 3. 
Madde 80. — 11 özel idaresinin gelirleri şunlar

dır : 
12. Devlet Bütçesine konulacak paylar, 
13. illerde toplanan Katma Değer Vergisi hâsı

latından Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oran
da ayrılacak pay, 

14. Orman emvalinden o il itibariyle temin edi
len gelirden her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla belir-
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lenen oranda ayrılacak bir pay, münhasıran yine o ile 
bağlı orman köylerinin ihtiyaçlarında ve kalkındırıl
masında kullanılmak üzere. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İl Özel idaresi Kanununun 3 

üncü maddesine 10 uncu bentten sonra aşağıdaki met
nin 11 inci bent olarak eklenmesini ve maddedeki 11 
inci bendin 12 nei bent olarak düzenlenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Öıgan Soysal 
Ankara 

Omur Akarca 
Muğla 

Ayçan Çakıroğullan 
Denizli 

11. Millî park statüsünde bulunmayan, doğal gü
zellikleri taşıyan veya tarihî harabe niteliğinde olup, 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca ücretli girişe tabi tu
tulmayan yöreler için valilerin teklifi Kültür ve Tu 
rizrn Bakanlığının onayı ile alınacak giriş - gezi üc
retleri. 

Gerekçe : Özellikle; doğal güzelliklere sahip an
cak, Millî Park statüsüne dahil olmayan veya ören 
yeri niteliğinde olup, ücretli giriş uygulanmayan; fa
kat dört mevsim boyunca yüzbinlerce yerli ve yaban
cı turistin gezi - eğlence ve konaklamasına imkân sağ
layan bu tür yerlerin, ülkemizin temsili ve tanıtılması 
yönünden bakımlı, temiz ve altyapılarının belli stan
dartlara kavuşturulması açısından devamlı hizmet ve 
bakım altında bulundurulması gerektiğinden bu hiz
metleri yapmaya imkân verecek yeterli malî kaynağa 
ihtiyaç vardır. Malî imkân yaratıldığı takdirde de bu 
görevi en iyi bir şekilde il özel idareleri yapabilecek
tir. Bu sebeplerle böyle bir kanun teklifine ihtiyaç du
yulmuştur». 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

13 Mart 1913 tarihli idarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatinin adının ve bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine, bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine 

dair Kanun tasarısının 3 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğan Soysal 
(Ankara: 

'Mehmet Sağdıç 
Ankara 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Osman Işık 
Ankara 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

«Başka kurumlarca tahsil edilen kanunî paylar ve
ya vergi gelirleri paylarından özel idarelere düşen kı
sım, tahsil edildikleri ayı takip eden ayın sonuna ka
dar Özel İdareler adına yatırılır. Yatırmayanlar hak
kında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır». 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 13 Mart 1913 tarihli İdarei 

Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin adının ve 
bazı maddelerinin değiştirilmesine, bu Kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair Kanun tasarısının 3 üncü 
maddesinin son kısmına aşağıdaki fıkranın ilave edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Bu suretle temin edilen gelirlerin mevduat olarak 
yatırılacağı kamu banka veya bankaları, Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir». 

Pertev Aşçıoğluı 
Zonguldak 

Haydar Özalp 
Niğde 

İsmail Dayı 
/Balıkesir 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

BAŞKAN — Şimdi de önergeleri aykırılık sırası
na göre tekrar okutup, işleme koyacağım : 

İstanbul Milletvekili Necla Tekinel ve arkadaşları
nın önergesi. 

Gündemin; 531 sıra sayısında görüşülmekte olan, 
İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin; 80 
inci maddesini değiştiren 3 üncü maddenin 9 No. lu 
bendinde yazılı «İllerde toplanan Katma Değer Ver
gisi hâsılatının Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen 
oranda ayrılacak pay» ibaresinin, Hükümetin ve İçiş-
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leri Komisyonunun metinlerinde bulunduğu şekliy
le; 

1. Plan ve Bütçe Komisyonu son metnine, yani 
tasarının son şekline konulmasını, 

2. Plan ve Bütçe Komisyonu metnindeki «Hiz
met karşılığı alınacak ücretler» ibaresinin tasarının 
son şeklinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

önerge açık değil, ne istediği anlaşılmıyor, yani me
tin karışık. Acaba önerge sahibi bir açıklama yapabi
lirler mi? 

BAŞKAN — Efendim, komisyon önergeye katıl
mazsa, önerge sahibinin açıklama hakkı var tabiî. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KtLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekinel. 
A. NECLA TEKİNEL (İstanbul) — Efendim ge

rekçesi çok açık, ama bendeniz açıklayayım. 
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inci bendin 12 nci bent olarak düzenlenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ne ekleniyor 
okunmadı. 

BAŞKAN —• Metin okunmamıştır, özür dilerim 
efendim, metni okutuyorum : 

Millî park statüsünde bulunmayan, doğal güzel
likleri taşıyan veya tarihi harabe niteliğinde olup, 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca ücretli girişe tabi tu
tulmayan yöreler için valilerin teklifi. Kültür ve Tu
rizm Bakanlığının onayı ile alınacak giriş gelir ücret
leri. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu1?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katıldığı için önerge sahi
binin konuşma hakkı kalmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve arkadaşla

rının önergesi. 
Tasarının çerçeve 3 üncü maddesiyle düzenlenen 

80 inci maddeye, aşağıda gösterilen 12, 13, 14 üncü 
bentlerin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Çerçeve 3. 
Madde 80. — İl özel idaresinin gelirleri şunlardır : 
12. Devlet bütçesine konulacak paylar, 
13. İllerde toplanan Katma Değer Vergisi hâsı

latından bakanlar kurulu kararıyla belirlenen oranda 
ayrılacak pay, 

14. Orman emvalinden o il itibariyle temin edi
len gelirden her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla belir
lenen oranda ayrılacak bir pay, münhasıran yine o ile 
bağlı orman köylerinin ihtiyaçlarında ve kalkındırıl
masında kullanılmak üzere, 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Komisyon 
katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen izahat buyurunuz, çünkü ar
kadaşlarımız tereddüte düştüler. 

A. NECLA TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; gerekçe çok açıktır; zira. 
birinci olarak; illerde toplanan Katma Değer Vergi
sinden, il özel idarelerine verilecek pay, bakanlar ku
rulunca tespit edileceğine göre, verilecek yüzde veya 
binde payları, az da olsa il özel idarelerine bir akar 
temin ettiği gibi, genel bütçeye de külfet olmayacak
tır. 

İkinci olarak; Plan ve Bütçe Komisyonunun koy
duğu, hizmet karşılığında alınacak ücretler ibaresinin 
mahiyeti ve miktarı kanunla devredilemediği ve meç
hul olduğu cihetle, il özel idarelerinin, özel sektör gi-
t>i hizmet karşılığı ücret düşüncesi, devlet idaresinin 
ücreti olamayacağı kesin hükmü ile bağdaşamamak-
tadır. Bu kadar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekinel. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve arka

daşlarının önergesi. 
Görüşülmekte \olan İl özel İdaresi Kanununun 3 

üncü maddesine 10 uncu bentten sonra aşağıdaki met
nin 11 inci bent olarak eklenmesini ve maddedeki 11 
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BAŞKAN — önerge sahibi açıklama yapacak mı? 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Daha evvel ko

nuştuk Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka

daşlarının önergesi. 
13 Mart 1913 tarihli İdarei Umumiyei Vilayat Ka

nunu Muvakkatinin adının ve bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine, bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair Kanun tasarısının 3 üncü maddesinin son kısmı
na aşağıdaki fıkranın ilave edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«Bu suretle temin edilen gelirlerin mevduat olarak 
yatırılacağı kamu banka veya bankaları, Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir». 

BAŞKAN — önergeye Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi?.. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — önerge açık 

efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Ankara Milletvekili Oğan Soysal ve arkadaşları

nın önergesi. 
Bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Ka

nun tasarısının 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Başka kurumlarca tahsil edilen kanunî paylar ve
ya vergi gelirleri paylarından özel idarelere düşen kı
sım, tahsil edildikleri ayı takip eden ayın sonuna ka
dar özel İdareler adına yatırılır. Yatırmayanlar hak
kında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usu
lü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır». 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KIL1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Önerge sahibi?.. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Gerek yok 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, maddeyi, kabul buyurduğunuz önerge
lerle 'beraber oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 82. — 11 özel idaresinin giderleri şunlardır : 
1. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen mahal

lî görevlerin ifası için yapılan harcamalar, 
2. Yönetim ve personel giderleri, 
3. İl genel meclisi ve il daimî encümeni başkan 

ve üyelerinin ödenekleri ve yollukları ile diğer görev
lilerin yollukları, 

4. Özel kanun, karar, ilan ve sözleşmelere daya
nan harcamalar, paylar, ödemeler ve borçlar, 

5. Kanunlar gereğince başka kurum, kuruluş ve 
teşebbüslere yapılacak yardımlar ve özel idare teşeb
büslerine verilecek sermayeler ile özel idarenin katıl
mayı uygun bulduğu, şirket, kooperatif, birlik, kamu 
yararına hizmet yapan dernekler ve benzeri ortaklığa 
katılma paylan ve yardımlar, 

6. Özel idare gelirlerinin tahsil giderleri, 
7. Özel idare mallarının vergi, resim, harç ve si

gorta giderleri, 
8. İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetme

likle esas ve usulleri belirlenecek temsil, ağırlama ve 
tören giderleri, 

9. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci mad
desi gereğince kesinleşmiş öz gelirin binde biri nispe
tinde konulacak ve mahkeme kararına dayanan belge 
karşılığı olarak barolara yapılacak yardım giderleri, 

10. 3194 sayılı İmar Kanunu ile valiliklere veri
len görevlerin ifası için yapılan harcamalar, 

11. özel idare hizmetleri ile ilgili diğer giderler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

K1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Baş
kan Komisyon olarak bir redaksiyon hatasını belirt
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Baş-
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kan, dördüncü bentte, «Özel kanun, karar, ilan» iba
resinde «ilan» kelimesinin «ilam» olması gerekiyor. 

BAŞKAN — «İlam» olarak düzeltilmiştir efen
dim. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 
4 üncü maddesinde, yani o muvakkat yasanın 82 nci 
maddesini tadil eden 4 üncü maddesinde belirli bö
lümler var, bu husustaki görüşlerimizi arz etmek üze
re huzurunuza çıkmak ihtiyacını duydum. 

Maddenin birinci bendinde, «Bu kanun ve diğer 
kanunlarla verilen mahallî görevlerin ifası için yapı
lan harcamalar» deniyor. Şimdi, Türkiye'ye şöyle bir 
baktığımızda, özel idarelerin çeşitli yerlerde yapmış 
oldukları yatırımlar var. Mesela, şu anda Güneydoğu 
Anadoluda -benim bildiğim 8 tane, ama biraz daha 
fazla da olabilir - inşa edilmesi görevi özel idareye 
verilmiş ve bu şekilde sağlanmış gelirlerle inşaatı bi
tirilmiş yatılı bölge okulları var. Bu yatılı bölge okul
larının, inşaatı bitmiş, kapısına kilit asılmış; pencere 
camları, kiremitleri, çevredeki çoluk çocuğun kırma
sına, parçalamasına, onların oyuncağı olmasına terk 
edilmiş durumda. Herhalde, buradan sağlanmak is
tenen gelirler de böyle yatırımlarda kullanılmak iste
niyor, yani onlara yenileri ilave ediliyor. 

Diğer taraftan, yönetim ve personel giderleri için 
de bir bölüm ayırmışlar. Demek ki, özel idarede ça
lışanlar, devlet kadrolarından maaş almıyorlar diye 
düşündüm başlangıcında; sonra aklıma geldi, şu anda 
memleketi yöneten, Anavatan Partisi. Dolayısıyla, el
bette ki, özel idarelerdeki belirli kimselere de bazı ulu
feler vermek gerekir, herhalde buraya konan fon da 
oralarda kullanılmak üzere tanzim edilmiş olmalı. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan beşinci bentte 
de, «özel idare teşebbüslerine verilecek sermayeler» 
deniliyor. Türkiye'de özel idareler çeşitli teşebbüslere 
iştirak edecekler ve biz de bu fondan veya sağladığı
mız bu gelirlerden onlara sermaye vererek, sermaye 
paylarını sağlayacağız... 

Ne oldu, Anavatan Partisi galiba ideallerini veya 
iddialarını tersyüz etti. Hani siz devletçiliği bırakmış
tınız, hani özel teşebbüse yöneliyordunuz, hani devle
tin iştiraklerini sağlamayacaktınız? Şimdi özel idare
leri devletin dışında mı mütalaa ediyorsunuz? Yani 
burada vereceğiniz sermaye ile, o katılımlarla devlet
çiliği savunmuş olmuyor musunuz? Yoksa bunun ar
kasında - biraz önce izah ettiğim gibi - başka bir do

lambaçlı yol mu var? Yani, buradan verdiğiniz yatı
rımlarla belirli kimseleri veya buradan verdiğiniz ser
mayelerle özel idareleri belirli kimselerle ortak edip 
onları o şekilde mi zengin etmeyi düşünüyorsunuz? 
Yani, özel şahısları zengin etmenin yollarına bir de 
özel idareleri mi dahil edeceksiniz? Yasa tasarısırun 
bu maddesinde bunu mu getirmek istiyorsunuz? 

Sayın milletvekilleri, özel idareleri bir de şirketle
re, kooperatiflere ortak etmek istiyorsunuz. O şanslı 
vatandaşlar, o birinci sınıf vatandaşlar acaba kimdir 
çok merak ediyoruz? özel idarelerle ortak olup, koy
duğu küçücük sermaye payları ile devletin büyük bo
yutlarda servetini götürecek olan o vatandaşları me
rak ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Îdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 

Muvakkatinin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 84. — İl özel idaresi bütçesi, genel bütçe 
malî yılına paralel ve İçişleri Bakanlığı ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca birlikte düzenlenmiş formüle 
uygun olarak hazırlanır. 

İl özel idaresi bütçesinin hazırlanması, il daimî en
cümenince incelenmesi, il genel meclisinde görüşülme
si ve kabulüne dair usul, esas ve süreler İçişleri Ba
kanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyo

rum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 531 sıra sayılı 11 özel İdare
leri Kanunu Tasarısının çerçeve 5 inci maddesiyle de
ğiştirilen Îdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvak
katinin 84 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ile eki 
bent hükümlerinin eklenmesi için gereğini müsaade
lerinize arz ederiz. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Kâzım İpek 
Amasya 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 
Salim Erel 

Konya 
Vehbi Batuman 

Adama 
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Madde 84. Ek Fıkra — Gelir ve giderleri il özel 
idaresi bütçesinin ayrı bir bölümünde gösterilmek 
üzere, «Köy Toplum Kalkınması Yardım Fonu» ku
rulmuştur. Fon gelir ve giderleri; il genel meclisinin 
kararlaştıracağı usul ve esaslara uygun olarak, vali 
ve kaymakamların başkanlığında teşkil edilecek «Köy 
toplum kalkındırma kurulları» aracılığıyla, köy top
lum Kalkınması hizmetlerinde kullanılır. 

1. Köy Toplum Kalkınması Yardım Fonunun ge
lirleri şunlardır : 

a) İllerde toplanan Katma Değer Vergisi hâsı
latından Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oran
da ayrılacak pay, 

b) 6831 sayılı Orman Kanununa ek 3 üncü mad
de gereğince, orman ürünleri satışından orman idare
since ayrılmış olan fon gelirlerinden, Bakanlar Ku
rulu kararıyla ayrılacak bir pay, 

c) İller Bankası yıllık kârından, bankanın ken
di kanununa göre ayrılmakta olup, o ile isabet eden 
köy kalkındırma payı; 

d) Genel meclisin, kendi gelirlerinin yüzde 10'un-
dan az olmamak üzere Köy Toplum Kalkınması 
Yardım Fonu için ayıracağı pay, 

e) Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve 
kurulacak olan fonlardan Bakanlar Kurulu kararıy
la yüzde 5'e kadar aktarılacak miktarlardan. 

2. Köy Toplum Kalkınması Yardım Fonunun 
giderleri aşağıda gösterilmiştir: 

Köy, kasaba ve kırsal alanlarda yaşayan vatan
daşların, kendi imkânlarını ortaya koyarak giriştik
leri; projeye dayalı yerel ortak teşebbüslerin destek
lenmesi için yapılacak harcamalar veya köy idarele
rine verilecek yardımlar. 

Halk katılmasını teşvik amacıyla, fon yardımın
dan yapılacak yatırımların emanet usulüyle yapılma
sına öncelik verilir. 

3. Fon denetimi : 
Köy Toplum Kalkınması Yardım Fonunun denet

lenmesi, il özel idare bütçesinin tabi olduğu denetleme 
usullerine uygun olarak yapılır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

K1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Komisyon 
katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi; buyurun efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başka
nım, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; bir model 
olarak, köy toplum kalkınmasında işletilecek orga
nizasyonu ve hükümleri getiriyoruz. Daha evvel, ge
nel vazife olarak özel idarelere bu fonksiyonu görev 
olarak verdik, şimdi de onun toplum kalkınmasına 
yönelik hizmetleri görmesi için bir fon kurulmasını 
öneriyoruz bu teklifimizle. 

Gönül, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, nere
desin diye sormak istiyor. Çünkü, daha evvel bura
da, toplum kalkınmasıyla, köy kalkınmasıyla, kırsal 
alanların kalkınmasıyla, kasabaların kalkınmasıyla il
gili, köye götürülecek hizmetlerle ilgili görevi, yüce 
Meclis reddetti. Bunlar esasen Devlet Planlama Teş
kilatının geliştirdiği modelin birer kanun maddesi 
haline getirilmesinden ibaret. Daha evvelce beş yıllık 
planlara konmuştu bu görevler, kaldırıldı ve yıllık 
programlara indi, oradan fedakârlık yapıldı. 

Yıllar yılı eğitimini yaptığı, ilkelerine koyduğu, 
her yıl tekrarladığı, son olarak beş yıllık kalkınma 
planında da geniş ölçüde ifade ettiği, projeye müste
nit köy teşebbüslerinin desteklenmesiyle ilgili yön
temi işte getiriyoruz, organizasyonunu kuruyoruz; 
«bir fon kuralım» diyoruz. 

Aslında bu fonlar İçişleri Bakanlığının emrinde 
var, diğer başka yerlerde de var. Bunları genel mec
lisin emrinde kuralım vilayetlerde. Özel idare bütçesi
nin bir faslı fonun gelirleri olsun. Bu gelirler, sade
ce köy toplum kalkınması hizmetleri için bu fonda 
toplansın. 

Bu fonlar diğer başka bakanlıklarda da var; ama, 
kayboluyor, göz görmüyor, heder ediliyor, işte bun
ları toplayalım, özel idarelere verelim. Bu fonlarla, 
ancak köyün toplum kalkınmasına yönelik teşebbüs
ler, toplum kalkınması yöntemleriyle gerçekleştiril-
sin. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarının yapması 
gereken işleri şimdi ben yapıyorum burada. O müs
teşar nerede? Aylardır İçişleri Komisyonuna gelip de 
kendi ilkelerini niçin müdafaa etmiyor? Planlama 
Teşkilatı bunu nasıl gözden kaçırır? Bu gibi hususları 
sadece plan ilkelerine koymak marifet değildir; on
ları hayata intikal ettirmek gerekmez mi? Planlama 
Teşkilatının bu kadar uzmanları, müsteşarı nerede? 

Plan ilkelerine girmiş bu kadar hayatî prensipler 
bir kalemde çıkarılırken, Devlet Planlama Teşkilatı 
niçin sesini yükseltmez, niçin, Sayın Başbakanı ikaz 
etmez, Planlama Teşkilatının planlarını götürüp önü
ne dökmez? Planlama Teşkilatını burada, esefle, il-

— 462 — 



T. B. M. M. B : 104 15 . 5 . 1987 0 : 1 

keleri sadece kitaplarına koyup uygulamaya geçir-
memeKİe itham ediyorum ve bunda da haklıyım. 

Biz burada istediğimiz kadar bu konuyu ifadeye 
çalışalım; ama zaten esas madde kaldırıldı ve toplum 
kalkınma hizmetlerini köye vermediniz. 

Toplum kalkınması köy hizmetlerinin bir parça
sıdır. Eğer köyde, kırsal alanlarda, toplum birimle
rinde köylü, kendi gücünü ve imkânlarını ortaya dö
kerek bir dernek, bir kooperatif kurar veyahut köy 
idaresi herhangi bir projeli teşebbüse el atarsa, kendi 
im'kânlarının ötesindeki teknik ve maddî yardımı işte 
bu fon karşılayacaktır. 

11 genel meclislerine, her sene, 100 milyonlarca 
lira, köy toplum kalkınması için veriliyor ve il genel 
meclisleri bu meblağı dağıtıyor; ama biz, bunu bir 
sisteme bağlıyoruz ve verimli hale getiriyoruz. 

Burada, planlamanın bir ilkesi olan emanet usulü 
hükmünü koyduk. Para alınıyor, müteahhitlere veri
liyor ve çarçur ediliyor; oysa, toplum kalkınmasında 
köy gücü olacak; bu da, devletle toplumun el ve iş
birliği, gönül birliği yapması, kendi imkânlarını ve 
güçlerini bir araya getirmesi ve köyün kalkınmasına 
yönelik bir projeye el atması manasını taşıyor. 

Şimdi, özel idare Toplum Kalkınma Fonundan 
projeye müstenit teşebbüsleri desteklemek için köy 
işgücüne, imecesine ayrılan böyle bir paranın veyahut 
İçişleri Bakanlığınca ayrılıp köye tahsis edilen bu 
gelirin, müteahhide verilip de çarçur edilmesinin an
lamı var mı? 

Emaneten yapsınlar, hizmet emanetle olur. Gö
rüyoruz bütün belediyeleri, 100 milyonluk, 200 mil
yonluk işleri hep emaneten ve ihale usulü ile yaptı
rıyorlar ve yarısı müteahhitlere gidiyor. Niye? Ema
net usulü olduğu için. 

BAŞKAN — Sayın Gürdere, lütfen efendim... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın arka

daşım, eğer tahammül edemiyorsan kulise çık otur, 
çay iç, dinlen. Ama biz burada 30 yıllık tecrübeyi, 
30 yıllık özlemi dile getiriyoruz. Uygulamadan ge
liyorum ben arkadaş; kendini iyi tanı, havadan gel
miyoruz buraya; ateş hattından geliyorum ben bura
ya; köylünün ıstırabını, içimde yaşadım. Onun ıstı
rabına çare olacak yöntemleri burada öneriyorum. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Sen bunu 
dinlemeye tahammül edemezsen, aziz arkadaşım ben 
ne yapayım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Yüce Mec

lise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Efendim, önergeye komisyon ve hükümet katıl

mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Idarei Umumiyei Vilayat Kanu

nu Muvakkatinin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 86. — 11 genel meclisince görüşülüp kabul 
edilen bütçe o yıla ait program da eklenerek, vali ta
rafından toplantının sona ermesinden itibaren en geç 
15 gün içinde içişleri Bakanlığına gönderilir. 

Bütçe, içişleri Bakanlığınca 30 gün içinde onay
lanır. Bu süre içerisinde onaylanmayan bütçe kendi
liğinden onaylanmış sayılır. 

içişleri Bakanlığı; 
1. Bütçedeki mevzuata aykırı madde ve deyim

leri düzeltmeye, 
2. II özel idaresinin tahsile yetkili olduğu halde 

bütçeye konmamış gelirlerini koymaya ve noksan ko
nulanları kanunî hadde çıkarmaya, 

3. II özel idaresinin tahsile yetkili olmadığı ge
lirleri tahakkuk etmemiş taşınır ve taşınmaz malların 
satış gelirleriyle gerçekleşmemiş borçlanma gelirlerini 
çıkarmaya, kanunî yetki ve tarife üstündeki gelir tah
minlerini kanunî hadde indirmeye, 

4. Yapılması il özel idaresi görevlerinden olma
yan hizmetler için konulmuş ödenekleri çıkarmaya, 

5. Bütçeye konulması kanunen zorunlu iken ko
nulmamış ödenekleri koymaya veya kanunî hadde 
indirmeye, 

ATILLA SIN (Muş) — Emanet usulü yok bun
dan sonra. 

BAŞKAN — Beş dakika geçti Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Biz, ida

rede kaymakamlarımızın, valilerimizin, belediye baş
kanlarımızın ve köy muhtarlarımızın işlerini müteah
hitlere yaptırmalarını değil, 1 milyonluk veya 100 
milyonluk işlerini emaneten ve bizzat yapmalarını is
tiyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler) işte o zaman 
kaynak israfı önlenir. 

MEriN GÜRDERE (Tokat) — 1 milyon diyor
sun 100 milyon diyorsun. 
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6. Kesinleşmiş ilam, istikraz, tahvil, kredi, anlaş
ma ve sözleşme hükümlerine göre anapara ve faiz 
ödemelerini karşılamaya yetecek kadar ödenek koy
maya, mevcutları bu amaçla yeteri kadar artırmaya, 

Yetkilidir. 

Bu sebepler dışında İçişleri Bakanlığınca bütçede 
değişiklik yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Tutum. 

*CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; aslında, 11 özel İdaresi Ka
nununun, merkezî idarenin ağır vesayet denetiminden 
kurtararak, gerçek bir mahallî idare birimi haline 
getirmeyi en azından düşlediklerini, ama bu niyetle
rini, bu güçlerini yerine getirmeye cesaret edemedik
lerini ibretle gösteren maddelerden birisi de bu mad
dedir. Tabiî genel gerekçeye baktığınızda, Sayın Baş
bakanın, İstanbul 11 Genel Meclisinin açılış toplantı
sında yaptığı konuşmayı dikkatle hatırlarsanız, orada, 
«Mahallî idarelerin kendi kendine yeterli, özellikle 
gelir kaynakları açısından ve hatta birçok kararlar 
alma yeteneği açısından daraltılması gerekliliği yolun
daki sözlerin malesef yeteri kadar bu metne yansı
madığı ortadadır. 

Anayasa, mahallî idareleri tanımlamış, vesayeti 
de öngörmüş ve vesayet esaslarının kanunla düzenle
neceği öngörülmüş. Burada, bir mahallî idare birimi
ne, bütçe yapma yetkisi tanıyorsunuz; fakat bu büt
çeyi yaparken - âdeta - mahallî idare organı olan il 
genel meclisinin yerine, İçişleri Bakanlığını, oturup 
yeniden o bütçeyi yapacak kadar geniş yetkilerle do
natıyorsunuz. Aslında bu, ülkemizde vesayet alışkan
lığının bir türlü terk edilemeyeceğini gösteren ibret 
verici.bir örnek. 

6 ncı maddenin ilk iki bendinde şöyle deniyor : 
«İçişleri Bakanlığı : 
1. Bütçedeki mevzuata aykırı madde ve deyim

leri düzeltmeye, 
2. 11 özel idaresince tahsile yetkili olduğu halde 

bütçeye konmamış gelirleri koymaya ve noksan ko
nulanları kanunî hadde çıkarmaya, 

Yetkilidir.» 

Şu saydıklarınızın her birine bakınız; varsayım 
olarak şudur r Bir il genel meclisi bütçesi, mevzuata 
aykırı çeşitli madde ve deyimleri ihtiva edebilir, bu 
tehlike varittir. Çünkü, yeteri kadar teknik elemanla, 
meslekî elemanla donatılmamıştır; varsayım budur. 

^Bunlar bazı gelirlerini unutabilirler, il genel meclisi 
gelirlerinin ne olduğunu bilmez; onlara bunu hatır
latırız, böyle bir eksiklik olursa koydururuz; koyma-
mışlarsa tamamını koydururuz. Yetkili olmadıkları 
bazı gelirleri toplamaya kalkabilirler; onları İçişleri 
Bakanlığı olarak biz biliriz, onlar bilmezler. Çünkü, 
bizim uzmanlarımız var; onların uzmanları yok. Bu 
gelirleri, tahakkuk etmemiş taşınır ve taşınmaz mal
ların satış gelirleriyle, gerçekleşmemiş borçlanma ge
lirlerini çıkartırız bütçeden ve kanunî yetki ve tari
fe üstündeki gelir tahminlerini de kanunî hadde in
diririz» Yani, İçişleri Bakanlığı oturup yeniden âdeta 
bütçeyi inşa ve imar edecek. 

Benim aklıma şu geliyor : Acaba bir adım ileri 
giderek bütçeyi onay merciini kaldıramaz mıyız? İçiş
leri Bakanlığının onaylamasına gerek yok. Zaten şu
nu da hemen belirteyim; İçişleri Bakanlığının hangi 
birimi ilgilenir bununla; siz biliyorsunuz, Mahallî 
İdareler Genel Müdürlüğü : Olağanüstü bürokratik 
formalitelere boğulmuştur; zaten yeni üstlendiği gö
revlerle de, hele o belediye idarelerinin bu genel mü
dürlüğe eklediği büyük külfetler, bu daireyi ne ka
dar genişletirseniz genişletin, çok etkinlikle o hizmet
lerin üstesinden gelecek gibi gözükmüyor. Çünkü, o 
tür işleri, böyle formalite niteliğinde olanları yükle
dikçe onun altından kalkamaz. 

Ben şunu da iddia ediyorum; eğer tersi söylenebi-
lirse bu kürsüden ifade edilsin; 67 il özel idaresinin 
bütçesi gelse, bu dediğimiz ve saydığımız vesayet yet
kilerini kullanırken, inceden inceye bunları bir sonu
ca ulaştırabileceğine de inanmıyoruz; büyük ölçüde 
çok süratli bir inceleme olur ve süratli bir tasdik or
taya çıkar. 

Acaba bunu kaldırsak; ama şöyle yetkiler de İçiş
leri Bakanlığının elinde olsa - akla geliyor - diyelim 
ki, onay mercii olarak İçişleri Bakanlığını devreden 
çıkardık, eğer bütçe yüzde 5'ten fazla açık veriyorsa, 
yüzde 5'ten fazla açık verecek bir şekilde düzenlen-
mişse, bu gibi ahvalde belki, İçişleri Bakanının dev
reye girerek bir uyanda bulunması, hatta o bütçe
nin yeniden düzenlenmesini istemesi mümkün; ama 
daha önemlisi, öz kaynaklarının belli bir bölümünü 
aşan eğer bir istikraz söz konusu ise, mevcut böyle 
bir durum tespit edilmişse, o noktada İçişleri Bakan
lığı cevaz vermeli, ama bunun dışında oturup her ka
lemini âdeta yeniden yazar gibi, bütün bunları forma
lite içerisinde yerine getirmeye heves etmemeli. Ben
ce acaba, o anlamda, dediğim anlamda, onay mercii 
kaldırılamaz mı? Bunu bir temenni olarak ileri sürü
yorum. 
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Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın milletvekilleri, zamanımız çok kısalmıştır, 

madde üzerinde önerge de bulunmaktadır, bu sebep-

1. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vi-
layat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer 
Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Halil 
Orhan Ergüder'in, Aynı Kanunun 116 ve 140 mcı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklif
leri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531, 531'e 
1 ve 2 nci Ekler) (Devam) 

BAŞKAN — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umu
miyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı 
Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci 
ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Mil
letvekili Ömer Kuşhan ve 4 arkadaşının, İstanbul Mil
letvekili Halil Orhan Ergüder'in, Aynı Kanunun 116 
ve 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun teklifleri üzerindeki görüşmelere kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

6 ncı maddenin görüşmelerine devam ediyorduk. 
6 ncı madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 

le, güademe, kaldığımız yerden devam etmek için saat 
21.30'da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.56 

Bir önerge vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 531 sıra sayılı Yasa Tek
lifinin madde 6 ile değiştirilen 86 ncı maddenin ikin
ci fıkrasını maddenin sonuna alınmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Neriman Elgin 
Erzurum Ankara 

Şeyhmus Bahçeci Münir Sevinç 
Diyarbakır Eskişehir 

Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Nalbantoğlu, 

buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi saygı ile selam
larım. 

Bu önergem en masumane bir niyetle verilmiştir. 
Amacım, sizlerin demokratik nosyonunuzu tespit ve 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 104 üncü Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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tescil etmektir; fakat ne yazık ki, ötedenberi alıştık; 
bir önerge muhalefetten mi geldi, hemen, şu sırada 
kurulu bir pikaptan iki tane ses çıkıyor, «önergeye 
katılıyor musunuz?..» İki tane ses geliyor; «Katılmı
yoruz, katılmıyoruz» diye. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Önerge hakkında 
konuş. 

HtLMl NALBANTOĞLU (Devamla) — Peşrevi
ni yapayım, şunu peşinen arz edeyim. Katılmadıkla
rına göre, oylamada ne gibi cevap vereceğiniz de bel
li; ama kabul etmediğiniz takdirde ret oylarınızın 100 
olmasını isteyeceğim. Puştluk olmasın, şimdiden sa
yınızı tamamlayın. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Onu isteyemezsin. 

HtLMl NALBANTOĞLU (Devamla) — Bende
niz, «Grup Başkanımız Sayın Cahit Tutum'un grup 
adına bu madde hakkında söylediği sözlerine canı 
yürekten katılıyorum. Gönül isterdi ki, hakikaten bu 
madde o vaziyette düzenlenmiş olsun; fakat tabiî 
böyle bir önerge de vermemiştik, verseydik de redde 
decektiniz; malum. 

Önergeme masumane dedim; izah edeyim, ondan 
sonra takdiri yüce kurulunuza bırakacağım. 

86 ncı maddeyi ne şekilde değiştiriyorsunuz; «11 
genel meclisince görüşülüp kabul edilen bütçe, o yıla 
ait program da eklenerek, vali tarafından toplantının 
sona ermesinden itibaren en geç 15 gün içinde İçiş
leri Bakanlığına gönderilir;» çok güzel. 

Bu bütçeyi yapan il genel meclisi üyeleri, o ilin 
bütün ilçelerinden seçilmiş ve halkın oyunu almış, 
halkın beğenisini kazanmış kişiler. Bu il genel mec
lisine de, şehir meclisi deseydik çok yerinde olurdu. 
İl genel mecliis üyesi olarak bu kişiler, il genel mec
lisini oluşturmuşlar. Biz bunların yaptığı bütçeyi, 
programı kabul etmiyoruz, yine bir makama tasdike 
gönderiyoruz. Yani, vesayet sistemini yine devam et
tiriyoruz. Bu da sakıncalı; ama esas konum şu; İçiş
leri Bakanlığı ilin, bakanlığa gelen bu program ve 
bütçesini tetkik ediyor; ona da bu görevi vermişsiniz; 
hatta öyle ki, buraya maddeler yazmak suretiyle, İçiş
leri Bakanını da kayıtlamışsınız, sen ancak şu şu ko
nuları tetkik edersin diye. Belki, İçişleri Bakanı, si
zin burada yazmadığınız konuları da tetkik edecek
tir; ama edemiyor. Böyle bir kayıtlama da bence de
mokratik değil. Buna rağmen, İçişleri Bakanı bunu 
inceledikten sonra, kesinleşmiş ilam, istikraz vesaire 
anapara, faiz ödemelerini karşılamaya yetecek kadar 
ödenek koymaya, mevcutları bu amaçla yeteri kadar 
artırmaya da yetkili. O yetkisini de kullanıyor; il ge

nel meclisinin üzerinde bir yetki ile, bu yetkisini de 
kullanıyor; bu da bir vesayet örneği. 

Ben, buna da karışmıyorum; maddeyi bu şekilde 
düzenlemişsiniz, aşağı yukarı böyle de geçti. Bura
da önerge de vermiş olsak kabul edilmeyecekti. Be
nim masumane dediğim önerim şu : En nihayet, bu 
bütçe ve program İçişleri Bakanına geldiği anda, 
İçişleri Bakanı açıyor; ne yapacağım?.. Şu işleri ya
pacağım. O işleri yapmadan önce ona bir ikaz var, 
bir emir var. Deniyor ki, «Bütçe, İçişleri Bakanlığın
ca 30 gün içinde onaylanır. Bu süre içinde onaylan
mayan bütçe kendiliğinden onaylanmış sayılır.» Pe
şinen, hemen, İçişleri Bakanlığına bir emir. 

Bunu bırak da, şu İçişleri Bakanı, 30 gün içeri
sinde, neyse incelesin; ama bu emri şu maddenin so
nuna al, ne olur? Binaenaleyh, benim burada önerim; 
şuradaki şu cümlenin, şu maddenin sonuna konulma
sı, başka bir şey değil. Bundan masumane bir öneri 
de sizin önünüze gelmemiştir. 

Takdirlerinize arz ediyorum; kabul ederseniz mem
nun olurum, etmezseniz 100 sayıyı ret oylarınızda 
arıyorum. 

Saygîlar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-

oğlu. 
Efendim önergeyi oylarınıza sunuyorum, öner

geyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — İdarei Umumiyei Valiyat Kanu

nu Muvakkatinin 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 87. — Vali il özel idaresinin görevlerini, 
özel idare müdürlüğü ve merkezî idarenin ildeki teş
kilatları vasıtasıyla yürütür. 

Yıllık program dışında yapılacak işler valinin tek
lifi ve ilgili bakanın onayı ile yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, so
rum var. 

BAŞKAN — Efendim, soru soracakları tespit ede
lim. 

Sayın Tutum, Sayın Nalbantoğlu, Sayın Bayezit. 
Soru kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Tutum. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
bu maddede, ilk hükümet tasarısına göre, radikal bir 
değişiklik getirilmiştir. Özellikle il özel idare birimle
rinin, idarî birimlerinin kurulması ilkesinden vazge
çilmiştir. Bu vazgeçmenin nedeni, aslında vazgeçme
yi isabetsiz bulduğum için sormuyorum; yani, bunu 
özellikle tasrih ederim; ama neden vazgeçmişler? 
Yani, ilk düşünceleri neydi? îl özel idarelerinin ken
di idarî birimlerini kurması yetkisi ilk öneride kuv
vetle ileri sürüldüğü halde, sonra bundan yüzde yüz 
vazgeçilmesinin nedeni?.. 

İkinci nokta, daha önemli Sayın Başkan. (Yıllık 
program dışında yapılacak işler valilik teklifi ve ilgili 
bakanlık onayıyla yürürlüğe girer.» Bir yasada, yıl
lık program dışında işler yapılacağını hükme bağla
mak, çok istisnaî ve çok yadırganacak bir yol olsa 
gerek. Yıllık program dışında iş yapılması zorunlu
luğunu peşinen kabul etmek, aslında hizmet düzenle
mesinde hatalar yapılabileceğini kabul etmek olur ki, 
böyle bir peşin mahkûmiyet veya itiraf iyi bir kanun 
düzenleme yolu değil; ama benim sormak istediğim, 
bu işler ek bütçeyi gerektirmeyecek midir, bunu söy
lemiyor. Daha doğrusu, yıllık program dışında yapı
lacak işler, bir ek program haline getirilip, ek büt
çeye bağlanacak mıdır? 

Tefekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; Sayın 
Tutum, «evvelce tasarlanmış olup da şimdi vazgeçil
miş olan özel idare birimlerinin kuruluşundan neden 
sarfınazar edilmiştir» şeklinde bir soru sordular. 

Sebebi şudur : 11 özel idaresi, kendi hizmetlerini 
yapabilmesi için bir teşkilatlanmayı belki bu madde 
ile sağlayacaktı; fakat merkezî idarenin her ilde bu 
işleri yapabilmek için mevcut bir teşkilatı da var. 
O zaman, iki teşkilat bir görevle vazifelendirilmiş 
olacaktı. Burada hem hizmetin yürümesinde sakınca 
olabileceği düşüncesiyle, hem de özel idarelerin şu 
anda bu yükü kaldıracak güçte olamayacağı farz edi
lerek bu uygulamadan vazgeçildi. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama, muhasebe
den ayrı bir teşkilat kuruyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Tabiî, var zaten, o mevcut bir teşkilat. 
Yani, yeniden teknik bir kadro kurma anlamı taşı
yabilecek olan ilk düzenlemeden bu nedenlerle vaz
geçildi. Çünkü merkezî hükümetin birimleri var. Ye-
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niden bir teknik eleman kadrosu kurmaya, yeniden 
bu işleri yürütecek bir kadrolaşmaya şu anda gerek 
görülmedi. 

İkinci sual olarak, yıllık program dışında yapıla
cak işlerin valinin teklifi ve ilgili bakanın onayı ile 
yürürlüğe gireceği şeklindeki düzenlemenin, şimdiden 
progra-a dışı işlerin bilahara ortaya çıkabileceğinin 
kabulü manasında ve hatta ek bir bütçe gerektirecek 
şekilde olduğu ifade ediliyor. 

Bu, realiteye uygun bir düzenlemedir; çünkü, za
man zaman görüyoruz, bu hüküm yokken bile, bir 
ek program yapma zarureti hâsıl oluyor. Bu ek prog
ram, belki bir ek bütçe marifetiyle olmasa bile, baş
ka kaynaklardan istifade etmek suretiyle tatbikatta 
yürütülüyor. Tatbikatı yansıtmış olması ve... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama, seçim za
manları tehlikeli olmaz mı Sayın Bakanım? Çok teh
likeli bir şey. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Yok, zannetmiyorum; çünkü bu tasa
rı sadece seçim zamanlarını düşünerek tanzim edilmiş 
bir tasarı değil; halen tatbikatta da bulunan bir usulü 
bu şekilde tanzim etmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, «Yıllık programlar dışında yapılacak işler vali
nin teklifi ve ilgili bakanın onayı ile yürürlüğe gire
cek» deniyor. Acaba, bu yıllık program dışında ya
pılacak işleri, sayın valimiz takdir ettiği zaman veya 
ihtiyaçtan doğduğu zaman, bunu il genel meclisinin 
kararından da geçirecekler midir, veya geçecek midir? 
Dolayısıyla bu gibi yatırımlar politik olarak kullanıl
mayacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hayır efendim; biraz evvel de arz et
tim; il genel meclisi kararından geçirilmeyecek ve po
litik yatırım olarak kullanılmayacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bayezit buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, konular aynı ancak ben, bir noktanın 
açığa çıkarılmasını istiyorum. Malum, program, yıl
lık program. Beş yıllık plan, ihtiyaçların imkânlarla 
dengelenmesini gerektirir. Özel idare tutmuştur, bir 
beş yıllık planını yapmıştır, buna dayanarak yıllık 
programlarını yapmıştır, imkânlarını terazinin bir ke-
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fesine koymuştur. Şimdi, o program uygulaması ya
pılacak ve ona ilaveten bir revize program, ikinci bir 
program, bir ek program gündeme getirilecekse di
yeceğimiz yok. Bir ihtiyaç çıkacak, vali, beş tane köy
de okul yapalım diyecek ve bunu bakanın onayına 
gönderecek, onayı ile okul inşaatına başlanacak. Öbür 
taraftan, üç köyde daha okul yapalım diyecek ve bu
nu da aynı şekilde teklif edecek ve bakanın onayı ile 
o da inşa edilecek. 

Bu uygulama, hükümetin de programında plan, 
planlı kamu yönetimi fikrine ters düşmüyor mu? Bu
nun açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan buyurun efendim. 
İÇtŞLERI BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tabiî, bunlar olağan işler gibi düşünülmemeli, zaru
retler halinde halen de uygulaması yapılan işler ola
rak kabul edilmelidir. Biz, hâlâ yürürlükte olan, tat
bikatı olan bu işlere kanun maddesiyle açıklık getir
miş oluyoruz. Bu konuda biraz evvel de açıklama
larda bulundum, zaruretler bunu doğurmaktadır; 
tatbikatta görülüyor. Tatbikatta görülen zaruretlerin 
ortaya koymuş olduğu bu durumu kanunlaştırmakta 
bir mahzur yoktur. 

Teşekkür ederim efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sizin hükümetiniz icat etmiş bu yöntemi, eskiden 
yoktu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, 7 ncî maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 99. — II özel idare müdürü; il özel idare
sinin validen sonra en üst düzeyde yetkili ve görevli 
memuru olup, il özel idaresi hizmetlerinin yürütülme
sinden, valiye karşı sorumludur. 

özel idare müdürünün görevleri şunlardır : 
1. ti özel idare teşkilatını vali adına yönetmek, 
2. İlin yıllık programı, bütçe tasarısı ve kesinhe-

sabını hazırlamak, 
3. Mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek 

ve vali tarafından verilecek diğer işleri yapmak. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 

Muvakkatinin 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 100. — Kaymakamlar valinin vereceği özel 
idare hizmetlerini yaparlar. Kaymakamlar özel idare 
hizmetlerinin yürütülmesinden valiye karşı sorumlu
dur. 

Kaymakamların bu görevleri hangi bölge ve yer
lerde ifa edeceği, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Ba
kanlar Kurulu kararı ile tespit olunur. 

Yaptıkları bu hizmetler karşılığında kaymakamla
ra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 
1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının, 
bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı için be
lirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak mik
tarın yarısını aşmamak üzere her yıl İçişleri Bakan
lığınca tespit edilecek miktarda aylık ödeme yapılır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Grup 
adına efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına Sa
yın Bayezit konuşacaklar Sayın Başkan, ben de şah
sım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Biz 

daha önce istedik Sayın Başkan. 
BAŞKAN — öyle mi efendim? Ben, ilk önce Sa

yın Şentürk'ü gördüm. 
Buyurun Sayın Şentürk. 
DYP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞEN

TÜRK (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; bu tdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 100 
üncü maddesi enteresan bir şekilde değişikliğe uğra
mış. Aslında biliyorsunuz, idare bir bütündür, illerde 
valiler, ilçelerde de kaymakamlar hükümetin temsil
cisidir ve il özel idaresinin başı olarak da valinin ta
limatları içerisinde özel idare hizmetlerini, ilçe içeri
sinde vali adına, ona karşı sorumlu olarak yürüte-
gelmişlerdir, yürütmektedirler ve böylece de devam 
edecektir. 

ıŞimdi, «Kaymakamların, bu görevleri hangi bölge 
ve yerlerde ifa edeceği, İçişleri Bakanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulun kararı ile tespit olunur» ibare
sinden pek bir şey anlayamadım. Belki, büyük ana
kent şeklinde olan (istanbul, Ankara gibi) belediye 
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hudutları içerisindeki ilçeler. kastedilmiş olabilir; 
ama bunu başka türlü ifade etmek lazım gelir. 

Şimdi, «Kaymakamlar valinin vereceği özel ida
re hizmetlerini yaparlar. Kaymakamlar özel idare 
hizmetlerinin yürütülmesinden valiye karşı sorumlu
durlar» ifadesi, maddenin birinci fıkrasını oluşturu
yor, 

Maddenin ikinci fıkrasında, «Kaymakamların bu 
görevleri hangi 'bölge ve yerlerde ifa edeceği...» de
niliyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, il özel idareleri, ma
lumu âliniz iller itibariyle yürümektedir; yani Hak
kâri'de de il özel idaresi vardır, Ankara'da da il özel 
idaresi vardır. Tabiatıyla, (hizmetleri, ilin imkânları
na göre çoktur -azdır, fazladır- noksandır; ama mut
laka vardır ve her ilde de ilçeler mevcuttur, her il
çede de kaymakam vardır ve her ilçede de özel ida
re hizmetlerini yürütmekte olan mahallî idare teşki
latının yanında, genel idare hizmetlerini yürüten ilçe 
idarî şube başkanları ve ıbu işi koordone eden kay
makamlar da vardır. 

Şimdi, bu hizmetleri hangi bölgede ve yerlerde 
ifa edeceği Bakanlar Kurulunda kararlaştırılır ibare
sini -sözlerimin başında söylediğim gibi- anlamak 
mümkün değildir. Zira, 'hizmet her yerde hizmettir; 
filan yerde hu hizmetler kaymakamca yürütülecektir; 
ama filan yerde yürütülmeyecektir şeklinde bir de
ğerlendirme fevkalade yanlıştır, doğru olmaz. Arz 
ettiğim gibi, belediye hudutları içerisinde bulunan il
çeler ıbelki bu konuda düşünülür; ama çok daha 
açık ve sarih olarak, maddeye bir fıkra eklemek su
retiyle, meseleye daha vuzuh vermek mümkün idi. 
Bu sebeple, 100 üncü maddenin hu ikinci fıkrasının 
metinden çıkarılmasının yerinde olacağını düşünmek
teyiz. Bu konuyla ilgili olarak bir de önergemiz var
dır. Ümit ve temenni ediyoruz ki, kabulünüze maz-
har olur ve madde daha da iyi hale gelir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şentürk. 
Sasyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sa

yın Turan Bayezit, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

'((Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; bu tasarının tümü hakkında Anavatan Partisi 
Grıibü adına konuşan değerli arkadaşımız çok yerin
de bir.değerlendirme yapmıştı: Bu Mecliste altı ay
dır bir macera yaşayan ve -halk deyimiyle- «Başına 
gelen, pişmiş tavuğun başına gelmedi» diyebileceği
miz hu tasarı, arkadaşımızın deyimiyle, üzerinde bir 
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ağırlık olan, bir aksilik olan -dili varmıyor söyleme
ye; ama tabiî kahul ediyor, söylenmesi gerekiyor, en 
azından ben kabul ediyorum- üstünde uğursuzluk 
olan bir tasarı. Altı ay bu Mecliste süründü ve dik
kat buyurursanız, -'bizim dönemimizde değil de- bütün 
dönemleri, yani 17 Dönemi de düşünürseniz, sanırım 
hiçbir tasarının başına gelmedi bunun macerası. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda bu tasarının ilk 
müzakeresi sırasında, ek görüşmede yapılan değişik
likler çerçevesindeki tekliflerimiz, ANAP Grubunun 
temsilcisi milletvekilleri tarafından reddedildi; ısrar 
ettik; ancak çıkan şeklin en mütekâmil şekil olduğu 
ileri sürüldü. Aradan bir zaman geçti, ne olduysa 
o zaman oldu, -hepimizin bildiği şeyler- Sayın Köy-
işleri Bakanı, kendi personelinin etkisiyle, İçişleri Ba
kanlığının görevi ve içişleri Bakanının vesayeti al
tında olan bu mevzua, birimci adam olarak sahneye 
çıkarak müdahale etti ve -benim komisyondaki de
ğerlendirmem, nitelendirmemle- sanki bir Sadaret 
kaymakamı gibi tasarının kelimelerine, tasarının nok
tasına, virgülüne hâkim oldu ve düşünemezsiniz; 25 
maddelik tasarının 25 maddesi de değişti. 

Şimdi, bu 100 üncü madde değişikliği; o zaman 
Plan ve Bütçe Komisyonunda kahul edilen ilk me
tindeki, ilçelerdeki özel idare teşkilatını, bir tüzel
kişiliğe sah'ip olmayan, ancak hukukî bir nitelik, bir 
aksiyon niteliği kazanmış özel idare teşkilatını kal
dırdı. Yüce heyetin gündemine giren ilk şekliyle, il
çelerde, kaymakamın başkanlığında, özel idarenin 
şube teşkilatları mevcuttur, bunların nasıl kurulacağı 
yine madde içerisinde formüle edilmişti; fakat ida
renin ve idarecilerim kamu yönetimine taşrada hâkim 
olmasından alerji duyan bölge kuruluşları mensup
ları, ismini söylediğim Sayın Bakana ve sayın ba
kanlara etki yaparak; Sayın İçişleri Bakanımızın da 
son derece mütevazi, son derece kibar, arkadaşlarını 
kırmayan kişiliğinden de yararlanarak, bu maddeyi 
kaldırttılar. IBüyük bir hatadır arkadaşlar. 

İlçelerde özel idare teşkilatı fiilen vardır. Demin 
Sayın Bakan, «program dışı yapılacak işler için fiilî 
durumu yasallaş/tırıyoruz» dediler, bu kendilerine gö
re haklı bir gerekçe. E.., fiilen mevcut olan özel ida
re teşkillerini, hiçin yasallaştırmıyorsunuz? Bunlara 
'bir tüzelkişilik izafe edilmiyor ki. Eğer, ilçelerde kay
makamların özel idare hizmeti ifa etmediğini düşün
mek şekliyle bir yanlış anlayış varsa, bunu düzelt
meniz gerekir; büyük hatadır. Kaymakamın, ilçede
ki özel idare hizmetleriyle ilgisi, ilişkisi validen daha 
fazladır. Vali nihayet, bir karar uzvudur ve nihayet 
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devir teftişleri sırasında ilçeye geldiği zaman, yolun, 
okulun durumunu gören kişidir; ama kaymakam, 
her AlPah'ın günü, o inşaatın başındadır, o yatırımın 
ıbaşındadır, o köy hizmetinin başındadır. Bu itibarla, 
bu teşkilatın kaldırılması büyük hata olmuştur. 

Verilecek önerge zaten reddedilecektir; bunu, sa
dece yüce heyete arz etmek ve zabıtlara geçirtmek 
bakımından söylüyorum. Ancak, Sayın Şemtürk'ün te
mas ettiği konu önemli. Dikkat buyurun, kaymakam, 
özel idare hizmetini yerine getirmekle yükümlü ve 
valiye karşı sorumlu görülüyor; ama hangi ilçeler
de bu hizmetin yapılacağını tayin, bakanlar kuruluna 
bırakılıyor. 

Arkadaşlarım, bundan daha sakat bir fhüküm ol
maz. örneğin, büyükşehir belediyesi içindeki ilçeleri 
düşününüz. Siz, Çankaya ilçesinde, bir özel idare 
hizmetinin yapılmayacağımı mı kabul ediyorsunuz? 

Siz Şişli'de, siz Beyoğlu'nda, bir özel idare hizmeti
nin yapılmayacağını mı kabul ediyorsunuz? En azın
dan, oradaki özel idare teşkilatının denetlenmesi var
dır; oradaki özel idare gelirlerinin tahsilinin denet
lenmesi vardır; o ilçeye hiç mi mektep yapılmamak
tadır? ilave edilen -görevleri sayan- 14 üncü bentle, 
özel idarelere muhtelif yetkiler verilmiştir, her ne 
kadar bakanlar kurulunun takdirine bırakılmışsa da, 
yetkileri genişletilmiştir ve kaymakama, ceza tayin 
etmek yetkisi verilmiştir. 

Şimdi, şöyle bir açmaz var: İleride ceza maddesi 
getecek; buralda, sfe, Şüşlli Kaymakamını, Beyoğlu 
Kaymakamını, yani Bakanlar Kurulunun tayin et
meyeceği kaymakamları -özel idarenin yetkisi çev
resine giren- onun belediye hudutları dışındaki kı
sımda -ki, Çankaya'da böyle yerler vardır- bu yet
kiyi kullanmayacak hale mi düşürmek istiyorsunuz? 
Mutlaka değil; ama sayın müdahaleci bakanın, ken
di teşkilatının taassubuyla ileri sürdüğü ve zorla ka
bul! eUt'IrUtiği; al't'inı çiziyorum, Plan ve Bütçe Komis
yonunun bütün üyelerine ve bu kanunun hukuken 
yegâne sahibi olması gereken Sayın İçişleri Bakanına 
-sayın bakan beni bağışlasınlar -zorla kabul ettirtti-
ği bu sisteme son vermek gerekir ve bu sistemi be
nimsememek, Türk idare hukukuna bunu sokma
mak gerekir. 

Onun için, ikinci fıkra üzerindeki önergeyi kabul 
etmenizi, ben de istifham edeceğim. 

Bu madde, Sayın Başbakan nezdinde yapılan te
masların sonunda buraya girdi ve Sayın Başbakana 
bu konuyu anlatan arkadaşlarınızın içinde ben de 
varım; Sayın Başbakana, bu girişimini kamu hizmeti 
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açısından değerlendirerek, gıyabında, bunu yerine ge
tirdiği için teşekkür etmek istiyorum ve ikinci fık
ranın kaldırılmasını, özellikle istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Buyurun Sayın Tutum. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, o zaman size Sayın 

Kuşhan'dan sonra söz vereyim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, önce, şahsı adına konuşmak üzere Sa
yın Tutum'u çağırdınız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Efendim, sayın 

arkadaşımız grup adına söz istiyor, önce o konuş
sun. 

BAŞKAN — Zararı yok efendim, önceden sizi 
çağırmış olduk. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; müzakere ettiğimiz 9 uncu 
madde, hemen daha sonra gelecek olan; ama bu ye
ni tasarıda çıkarılmış bulunan eski 10 uncu madde, 
İçişleri Bakanlığının ve hükümetin, il özel idareleri 
konusunda açık seçik, kristalize olmuş sağlam bir 
düşünceye sahip olmadığını gösteriyor. 

Aslında bunu, böyle, belli bir kurumu itham et
mek maksadıyla söylemiyorum. Bulanık... Sanıyo
rum saygıdeğer milletvekillerinin kafasında da bula-
mlk; çünkü il özel idarelerinin tarihsel evrimini, cum
huriyet dönemindeki fonksiyonunu ve hatta bunun, 
giderek kaldırılması için bir ara ciddî ciddî çabalar 
verildiği bir yönetim olduğunu bilmezler. 

Şimdi, hükümet, il özel idare sistemini bir bütün 
olarak ele almaya cesaret edemediği için, onu bölük 
pörçük, kenarından, ucundan sürükleyerek önümüze 
getirdi; ama böylesine sürüklenmiş ve fcanştırıtaıış bir 
müesseseyi şu müzakere usulü ve sistemi içerisinde 
açıklığa kavuşturmak kolay değil. 

Değerli üyeler, aslında il özel idare sisteminin 
kaldırılmasını savunanlar, mevcut sistemin üç ana 
maktada artık ihtiyaçlara cevap vermediğini ileri sü
rüyorlardı. Bunlardan bir tanesi, maddî, parasal kay
nakların yeteri kadar sağlıanamamuş olması, yani kay
nak yetersizliğidir. İkincisi ise, teşkilat yetersizliği
dir. İçlerinden en önemli olan üçüncüsü de, merke
zin koyu vesayet sistemidir. Yani, bu üç ana neden, 
il özel idare sistemini işlemez hale getirmişti. Hatta, 
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tatbikatçılar arasında, il özel idare sisteminin adı I 
-Bilimsel bir araştırmadan okuyorum- genel merkez I 
yönetiminin taşradaki teknik birimleri eliyle yürü- I 
tülen bir emanet komisyonudur. Açıkça, bu şekilde I 
itinam edilmiştir ve bu bilimsel teşhis doğruydu. I 

Peki, bu durumda ne yapılmatsı gerekiyordu? I 
Onun yerine ve onunla birlikte -Yani il özel idare I 
sistemiyle birlikte -ilçe özel idare sistemini Türkiye' I 
ye getirmek gerekiyordu. Bunun araştırmaları ya- 1 
pılmıştı, karar organları ve yürütme organları belliy- I 
di. Ayrıca, bunun il özel idare sistemiyle, yani il ge- I 
nel meclisiyle ilişkisi kurulmuştu; ama herhangi bir I 
ıhükümet cesaret edip. bu bilimsel araştırmaları, bu I 
pratik sonuçları yürürlüğe koyamadı. I 

IDeğerli üyeler, belki belleğinizde kalır diye, bir I 
bilimsel araştırma sonucunu iki cümleyle özetleye- I 
oeğim. Araştırma konusu olan soru şuydu: İlçelerde, I 
demokratik yönetim birimi, yani ilçe özel idaresi ku- I 
rulmalı mıdır? Bu soru, bir bilimsel anket sonucun- 1 
da, ilginç -sonuçlar, ilginç tablolar ortaya çıkardı. En- I 
teresandır, bu sorunun kendilerine sorulduğu kay- I 
makamların yüzde 84'ü, ilçelerde demokratik yerel I 
yönetim birimi kurulmasından yana görüş bildirmiş- I 
lerdir. Aynı soru, il genel meclisi üyelerine sorul- I 
muştur ve yurt düzeyinde, tüm il genel meclisi üye- I 
lerinin yüzde 63'ü, aynı şekilde, ilçe özel idare sis- I 
temi kurulmasının uygun olacağını beyan etmişler- I 
d ir. Buna karşılık, yalnız, valilerin -saygıdeğer vali
leri parantez içerisine alıyorum kınama amacıyla de- I 
ğil- yüzde 75'i, ilçe özel idare sistemini istememiş- I 
lerdir. Bunun neden istenmediğini, o bilimsel araş- I 
tırma söylüyor, bunları uzun uzun anlatmayacağım; I 
ama belli ki, ilçeler, ilçe özel idare sisteminin ku- I 
rulması için son derece elverişli birimlerdir. I 

Asıl önemlisi, Türkiye'de birbiri arkasından yapı
lan ve 1976'dan itibaren gerçekleştirilen bilimsel araş- I 
tırmalarda -ilginçtir- demokratik yerel yönetim birim- I 
leri için coğrafî açıdan en elverişli anahizmet ünite- I 
sinin hangisti olduğu araştırılmış ve iki anakıstasa da- i 
yanarak, ilçe olduğu ispatlanmıştır. Bir tanesi, böyle I 
'bir birim, coğrafî yönden olabildiğince büyük ve ye- i 
terli nüfusa sahip; ama ikinci kıstas, yerel töplulu- I 
ğun siyasal sürece etkin bir biçimde olabildiğince 
katılabilmesine olanak verecek derecede küçük ola- I 
cak. Bu iki çelişik kıstası en iyi bir biçimde bünye- I 
sinde toplayanın -genel olarak, kural olarak- ilçe ol
duğu ortaya çıkmıştır. I 

Şimdi, ilçe özel idare sistemini kurmak için -bı- I 
rakınız benim anlattığım anlamda kurmak- sayın hü- J 
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kümet önce tereddütlü, fevkalade mütereddit bir adım 
atmış, ilçelerde şube teşkilatını önümüze getirmiştir; 
ama tam önümüze geldiği sırada geri çekilmiştir, on
dan sarfmazar edilmiştir. Şimdi o kalkmıştır, eli
mizdeki şu 100 üncü maddeye bakınız. Umarım, 
Türkiye'de bir gün ilçe özel idare sistemi yerleşecek 
ve yerel topluluklara en yakın hizmeti götürecek ve 
o hizmetleri en etkin biçimde yerine getirebilecek olan 
hizmet biriminin ilçe olduğu kabul edilecektir. 

Değerli üyeler, sözlerimi bağlamak istiyorum. 
Madde 100 vesilesiyle benden önce konuşan arka
daşlarımın görüşlerine katılıyorum, ilave olarak şun
ları söylüyorum: Bakınız, «Kaymakamlar valinin ve
receği özel idare hizmetlerini yaparlar» deniliyor. 
Sanki, valinin kendisine, sırf vali olması nedeniyle 
tevdi edilmiş olan birtakım hizmetleri var da, bun
lardan bir kısmını kaymakamlara gördürmek üzere 
lütfedecek; böyle bir mantık olamaz, böyle bir dü
zenleme olamaz. 

Hemen sonra, «Kaymakamlar, özel idare hizmet
lerinin yürütülmesinden valiye karşı sorumludurlar» 
diyor. Yani bu, o kadar bedîhi olan bir şeyi tek
rarlıyor; ama bunun altında başka bir şey var. De
mek istiyor ki, özel idare hizmetlerinin yürütülmesi 
görevi kaymakama verildiği zaman, sakın yanlış an
lamayın, il genel meclisi gib'i, demokratik bir birime 
karşı sorumlu falan olmaz. Ya ne olur? Yerine ge
tirdiği yerel hizmetler dolayısıyla, sorumluluk, aslın
da merkezin temsilci olan, yani taşra uzantısı olan 
valiye karş sorumlu olacaktır. B'ir garip düzenleme; 
ama daha önemlisi, kaymakamların bu görevleri han
gi bölge ve yerlerde ifa edeceği, Bakanlar Kurulu 
kararıyla saptancak. 

Değerli üyeler, bu tür düzenlemeler, aslında çok 
esnek, çok iyi gibi gözüküyor; ama idarede istikrar 
bırakmaz. 

Şimdi, son uyarımı yapmak istiyorum: Aslında bu 
kanuna ilave edilmiş bazı iyileştirici hükümler var; 
ama büyük bir ekseriyetle mütereddit oluşu yüzün
den işleri daha da karıştırmıştır; bu nedenle kabule 
şayan değildir. 

Değerli üyeler, asıl uyarmak istediğim husus şu : 
2 nci maddedeki, -bütün uyarılara rağmen direndi
ğiniz- il özel idarelerinin görevli olduğu mahallî ve 
müşterek ihtiyaçların kapsam ve sınırının Bakanlar 
Kurulunca tespit olunacağına dair hüküm, iptale mah
kûmdur; bunu koymayın, istirham ediyoruz dedik. 

Şimdi iptalle malul olabilecek ikinci hükmü söy
lüyorum: Yaptıkları hizmetler karşılığında kayma-
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kamlara bir ıpara ödenecek; ödenmelidir, doğrudur; 
'ama bunun miktarı, devlet memurları maaşı için 
'belirlenen katsayı ile çarpılacak bir gösterge rakamı 
esas alınıp, o miktarın yarısını aşmamak üzere, her 
yıl, içişleri Bakanlığınca (belirlenecektir. 

Arkadaşlar, İçşileri Bakanlığı maaş belirlemez, 
Ödenek belirlemez, hatta Bakanlar Kurulunun da yet
kisi yok buna. Anayasada, özellikle vergi hukukun
da, asgarî ve azamî sınırları belirtilmek kaydıyla, o 
oranlarda nispet tespit etmeye Bakanlar Kurulu yet
kili kılınmış. Dış ticaretin düzenlenmesiride, vergi ve 
resimler dışında ek malî yükümlülüklerin Bakanlar 
Kurulu kararıyla tespit edilebileceğine dair özel hü
kümler konmuş; ama Anayasanın 128 inci maddesi 
gayet açık bir biçimde ödeneklerin ve maaşların, 
aylıkların behemehal kanunla saptanmasını öngör
müştür. 

ıBurada, kanun tasarısında saptanıyormuş gibi gösı-
terilen hüküm, aslında saptama değildir. Yarısını aş
mamak üzere, her hütçe yılı fişleri Bakanlığınca tes
pit edilecektir, öylesine bir çelişki ki, hemen ardın
dan gelen 11 inci madde de değiştirilen 116 ncı mad
de de, «11 genel meclisi üyelerinin ödeneklerinin mik
tarı, İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulu ka
rarıyla tespit edilecek.» Yani, il genel meclisi üyele-
rinimki ıBakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş bazı 
kıstaslar dahilinde, kaymakamlarınki ise, İçişleri Ba
kanlığı tarafından yine belirlenmiş kıstaslar dahilin
de tespit edilecek. 

Değerli üyeler, her iki hüküm de iptale mahkûm
dur. Bu personelin zarar görmemesi için, lütfen, sa
rih olarak hukuk 'sistemimizde, herhangi bir boşlu
ğa meydan verilmeyecek sarahate kavuşturulsun. Ya
rın bunu biz iptal ettirdiğimiz zaman, bize şu söy
lenmesin; canım biz kamu görevlilerine birtakım im
kânlar getiriyoruz, siz bu imkânların önüne taş ko
yuyorsunuz demeyin; çünkü, Türk kamu görevlisi 
ne içişleri Bakanımın, /ne Bakanlar Kurulunun vere
ceği idarî tasarruf niteliğindeki iane kararlarına muh
taç değildir. Yaısa ile tespit edilir, yasa ile belirlenir. 

'Bu nedenle, bu hükmü lütfen geri alınız ve dü
zeltiniz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Kuşhan, buyurun efendim. 
DSP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ta başın
dan beri, Parlamentoya intisap ettiğimiz 1983 yılın
dan beri, hatırlıyorum, tadilat yasaları, yani değişik

lik yasaları getirildiğinde, Parlamentomuzda ve ko
misyonlarda birçok defalar bir şey eksik kalıyor; 
mesele gündeme getirilip, esas yasa ile beraber ele 
alınmıyor. 

Değerli arkadaşlarımı, izin verirseniz, Vilayatı Umu
miye Kanununun, yani ilk çıkmış olan muvakkat 
kanunun 100 üncü maddesini şimdi beraberce oku
yalım, ondan sonra, getirilmiş olan bu maddeyi yine 
beraberce irdeleyelim. 100 üncü madde aynen şöyle 
diyor: «Vilayete ait varidatın takip ve cibayetinden 
ve vali tarafından emredilerek sarfiyatın vilayet büt
çesine muvafık olarak icrasından ve bilcümle mua
melatı hesabiyeden Muhasdbe-i Hususiye Kalemi Mü
dürü mesuldiür.» Çolk evvelce çıkarılmış dan muvak
kat yasanın ilgili 100 üncü maddesi bu. 

Şimdi, bu maddeyi, yeni getirmiş olduğunuz ta
dil tasarısındaki 9 uncu madde ile şöyle değiştiriyor
sunuz: «Kaymakamlar, valinin vereceği özel idare 
hizmetlerini yaparlar...» özel idare memurları bura
da saf dışı oluyor resmen. Yani, özel idare memur
larının yapması gereken görevi, vali, kaymakamlara 
verecek. Devaım ediyoruz «... Kaymakamlar özel ida
re hizmetlerinin yürütülmesinden valiye karşı sorum
ludurlar.» Tamam, prensipte beraberiz kesinlikle, hiç 
itiraz etmiyoruz; elbette ki, ast memurlar, kendilerine 
görevi veren üst memura karşı yaptıkları görevden 
mütevellit sorumludurlar; ancak, ikinci paragrafını 
gelin heraber irdeleyelim: «Kaymakamların bu gö
revleri hangi bölge ve hangi yerlerde ifa edeceği, iç
işleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı 
ile tespit olunur» denilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, özel idare hizmetleri, vila
yetlerde valinin, kazalarda da kaymakamların, doğ
rudan doğruya denetiminde olması gereken hizmet
lerdir. 

IBu tasarı, bu şekliyle kabul edilip çıktıktan sonra, 
öyle zannediyorum ki, Türkiye'de büyük kaoslar, 
kayırmalar ve suiistimaller başlayacaktır. Neden? Di
yelim k'i, Bakırköy'de herhangi bir özel idare hiz
metinin yürütülmesi görevini vali, bu yasa ile yet
kisi dahilinde olacağı için, Beyoğlu Kaymakamına 
verecek ve Baikırflcöyldelki özel idare hizmetimi bu 
yasa ile Beyoğlu Kaymakamı çok rahatlıkla yürüte
bilecektir; yani bu husus, valinin inisiyatifine bıra
kılmış bir konudur. 

Efendim, kaymakamın bu şekilde tefrik edilme
sinden maksat ne olur; neden valiye böyle bir yet
kiyi veririz ve neden, kaymakamın kendi yetki sa
hasında bulunan, yani kendi ilçe sınırları içerisinde -
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ki özel idareye ait hizmetler, o kaymakam tarafın
dan resen yürütülür diye açıkça ifade etmeyiz? 

Sayın milletvekilleri, hangi tarafından bakarsa
nız bakınız, yarınlarda büyük sıkıntılara, büyük po
litik yaklaşımlara sebep olacak ve büyük kaoslar ya
ratacak bir madde veya bir fıkradır. 

İnsan, tabiî ki, özellikle üst düzey kamu görev
lilerini birtakım şeylerden tenzih etmek ve onları be
lirli ölçülerde politik çalkantıların dışında tutmak is
tiyor; ama bu istekle, görülen gerçekler birbirine in
tibak etmiyorsa, bunları söylemekten imtina etme
mek, kaçınmamak da gerekiyor. Şu anda Türkiye'de 
gördüğümüz manzara; yarınlarda daha büyük boyut
larda etken olarak devam edeceğine göre, bu sefer 
valiler başlayacaklar kenldilerininı yaslandıkları siya
sî görüş, yani iktidarın emrettiği ve onun menfaa-
tına olacak şeyleri hangi kaymakam yapacaksa, o 
kaymakamı görevlendirecek ve bir başka kayma
kamın hizmet alanında, bir başka kaymakam görev 
yapmaya başlayacak ve özel idare hizmetlerim' gö
türecektir. 

Buradaki ikinci nokta şudur: Vali, kaymakamlar
dan bir tanesine daha çok .sempati duyabilir; çünkü 
işin içinde akçe var. Yani bu h'izmeti verdiği kim
seye birinci sınııf devlet memuruna ödenen maaş ve 
yariödemelerin hepsini topladıktan sonra, çıkan mik
tarın yarısı kadar da maaş ödeyebilecektir, ödene
bilecektir. 

HİUMÜ BdÇBR tfSiınıop) — Faraziye üzerinde konu
şuyorsun. 

ÖMER KOŞMAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Ibunu, valileri büyük boyutlarda tarafsızlıktan 
uzaklaştıran, yarınlarda kaos yaratacak bir madde 
olarak getiriyoruz. Kaymakamları büyük boyutlar
da sıkıntı içerisine sokacak ve kamu görevini yürü
ten iki insanı birbirine düşürecek şekilde getiriyoruz. 
Devamlı isurette (söylemeye çalışıyoruz ki, birtakım 
şaibe bulutlarını beraberinde getirecek bir yasa mad
desi olarak getiriyoruz. Çünkü yasada bu maddenin 
ktaruuhış gayesiyle, tadil tasarısındaki konuhış ga
yesi birbirinden çok çok farklı ve djolayısıyla bu 
şekliyle yasadaki bütünlük de bozuluyor. Tasarının 
9 uncu, (yasanın 100 üncü) maddesi bu haliyle çık
tığı takdirde, büyük boyutlarda sıkıntılara sebep ola
caktır. Buna meydan vermemek gerekir; çünkü 6u-
nıun tarihî vebali çok. ağır olur. Yların'lıardaki sıkın
tılar bugünkü hataların sonuçları olarak ortaya gelir 
ve telafisi çok zor sıkıntılar yaratır. Buna bir hal 
çaresi bulmak için, komisyondan, hatta bakanlıktan 

özellikte istirham ediyorum; bu maddeyi geriye al
sınlar ve obuası gerektiği şekilde düzenleyip ondan 
sonra getirsinler. 

HİLMİ MAlJBANTOĞLU l(pErzurum) — Alamaz
lar, alamazlar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 
defa aldılar. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bir defa aldılar; 
ama ikinci defa getirdiklerinde -sayın milletvekilleri, 
demek ki belirli maksada yönelik getirdikleri için-
olması gereken şekliyle getirmediler. 

Diğer taraftan, istirham ediyoruz, bu işi bu şe
kilde yönlendiren siyasî güçler sayın bakanlığı ve sa
yın komisyon lütfen serbest bıraksınlar ve onlar da 
görevlerimi daha rahat yapabilsinler. Çünkü, akşam
dan beri yapılan konuşmalardan, komisyon üyesi 
olan arkadaşların verdikleri bilgilerden anlaşıldığına 
göre, bu işte, ne1 bakanlık alabildiğine tarafsızdır ve 
olması gerektiği şekilde, çalışması gerektiği, şekilde 
rahat bırakılmıştır, ne de komisyon, iradesini, ba
ğımsız şekilde izhar edebilmiştir; gizli eller devam
lı surette yönlendirmiş, devamlı surette onu etkile
miş ve yasayı bu hali ile Meclisin huzuruna getir
miştir.* 

Sayın milletvekilleri, lütfediniz, Genel Kurul bu 
lise engel olsun; sayın bakanlık veya komisyon, ta
sarının bu maddesini ger alsınlar ve olması gerek
tiği şekilde getirsinler, yarınlardaki kaosları hep be
raber önleyelim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim- Sayın Kuşhan. 

Madde üzeninde verilmiş önergeler vardır, geliş 
sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemlin, 531'e 2 nci Ek sıra sayısında görüşül

mekte olan, İdareli Umumiyei Vilayat Kanunu Mu
vakkatinin 100 üncü maddesini değiştiren 9 uncu 
maddedeki, «Kaymakamların bu .görevleri hangi böl
ge ve yerlerde ifa edeceği, İçişleri Bakanlığının tek
lifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur» 
şeklindeki likinci fıkranın madde metninden çıkarıl
masını saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Süter 
İzmir 

Necla Tekinel 
İstanbul 

Arif Atalay 
Adıyaman 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Vecih! Akın 
Konya 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

— 473 — 



T. B. M. M. B : 104 15 . 5 . 1987 0 : 2 

Gerekçe: Tasarının bu maddesindeki ifade ile 
valilerin bu (konudaki tasarruf yetkisi ellerinden alın
makta; ayrıca vilayetler arasında uygulama ayrıca
lıkları doğuracağından. 

Türkiye" Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 531 sıra sayılı 11 Özel İdare

ler Kanun Tasarısının çerçeve 9 uncu maddesi ile 
değiştirilen İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Mu-
vakkati'nın 100 üncü maddesine aşağıdaki fıkra hük
münün eklenmesi için gereğini saygılarımızla arz ede
riz. 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Fahrettin 

Salim Erel 
Konya 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Uluç 
Samsun 

Madde 100. — 
i(Ek Fıkralar) 
«Köy. Toplum Kalkındırma Kurulları» 
Özel idare, ilçe, şube teşkilatı, köy toplum kal

kınması hizmetlerini, kaymakamın başkanlığında 
teşkil edilen «İlçe Köy Toplum Kalkındırma Kurul
ları» aracılığı ile; il genel meclisinin tespit edeceği 
usu! ve esaslara ve toplum kalkınması yöntemlerine 
uygun olarak yürütür. 

ilçe toplum kalkındırma kurulları; ilçe özel ida-
ra teşkilatına bağlı, kaymakamın başkanlığında, zi
raat teknisyeni, veteriner, sosyal hizmet görevlisi, ye
tişkinler eğitimcisi ve ilçe özel idare memurunun ka
tılması ile teşkil edilir. 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 uncu mad

desinin 2 nci fıkrasının tasarı metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Fazıl Yöney 
İstanbul 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Akın Gönen 
Niğde 

Mekin Sarıoğlu 
Manisa 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayım Namık 
Kemal Şentürk ve arkadaşlarının önergesiyle Sayın 
Akın Gönen ve arkadaşlarının önergesi aynı meal
dedir ve ikinci fıkranın tasan metninden çıkarılma

sını önermektedir. Aykırılık derecesine göre bu iki 
önergeyi beraber işleme koyuyoruz. 

Komisyon katılıyor bu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

'BAŞKAN — Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

'(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama yap

mak isteyen?... 
NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (istanbul) — Açık 

efendim. 
BAŞKAN — İki önerge aynı mealde olduğu için, 

ikisini müşterek olarak oylarınıza sunuyorum': Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve" arkadaş

larının önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 531 sıra sayılı İl özel İda
releri Kanun Tasarısının çerçeve 9 uncu maddesi 
ile değiştirilen «İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muva)kkatı»nın 100 üncü maddesine aşağıdaki fık
ra hükmünün eklenmesi için gereğini saygılarımızla 
arz edeniz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Aydemir?... 

Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
9 uncu maddeyi, kabul buyurduğunuz önergeler

le beraber oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — idarei Umumiyei Vilayat Kanu

nu Muvakkatinin 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 111. — İl genel meclisi her yıl Mayıs ve 
Kasım aylarının ilk haftasında olağan olarak top
lanır. Toplantı süreleri en çok 30'ar gündür. 

Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. 
Toplantı süresi sona erdiği halde konuların ince

lenmesi ve görüşülmesi neticelenmemiş ise il ge'nel 
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meclisi 10 günü geçmemek üzere toplantıyı uzatır ve 
sebeplerini İçişleri Bakanlığına bildirir. 

Seçim sonuçlarının alınmasından itibaren 15 gün 
içinde il genel meclisi vali tarafından toplantıya, çağ
rılır. 'tik birleşimde başkanvekilleri ve kâtipler ile il 
daimî encümeni üyeleri seçimi yapılır. Bunların gö
revleri lü genel meclisinin dönem toplantısına kadar 
devam eder. 

îl genel meclisine vali başkanlık eder. İl genel 
meclisi; dönem başı toplantısının ilk birleşiminde 
üyeleri arasından gizli oyla birinci ve likinci başkan-
vekili ile ikisi yedek olmak üzere dört kâtip seçer. 
Başkanlık divanı bir başkan ve iki kâtipten kurulur. 
Valinin bulunmadığı toplantılarda birinci başkanve-
kili, o da yoksa ikinci başkanvekili meclise başkan
lık eder. 

11 genel meclisi toplantılarının başlama ve bitiş 
ıtarihleri İçişleri Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz is
teyen var mu? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına- Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Saygıdeğer Başkan, değerli üyeler; aslında, 
eğer Plan ve Bütçe Komisyonunda, bu tasarının çe
tin savunucusu olan Sayın Ergüder 'arkadaşımız bu 
vesileyle şu söylediklerime katılmış olsa idi, belki 
Cumhuriyet tarihinin il özel idaresi ve il yönetimi 
açısından en radikal, en reformcu bir teklifini, ger
çekleştirmiş olurdu. 

Kısaca özetleyeyim fikrimi1: ti genel meclisi, baş
kanını kendisi seçmelidir; valiyi başkan olmaktan 
çıkaralım. Bu radikal öneri, aslında demokratik ye
rel yönetim felsefesinin Türkiye'de bütün unsurla
rıyla; ama, tedricen - özellikle il düzeyinde, yerel 
yönetim düzeyinde - gerçekleşmesine yönelmiş ilk 
ciddî adım olabilir. Yani, tabiî bu bir sistemdir, bu
nun yararları vardır; yani valinin başkanlık etme
sinin valinin toplantıya çağırmasının yararları var
dır; ama, bütün bunlar, bu sistem, Cumhuriyet dö
nemkide hatta Cumhuriyet dönemi öncesinden ge
len alışkanlıkların bir uzantısından (ibarettir. Yani, 
eski deyimle, tevsii mezuniyet ve tevfiki vezaif de
diğimiz, yetki genişliğini temsilen bulunan valilerin, 
sürekli, merkezlin gözü ve kulağı durumunda olmala
rını ve yerel yönetimlere, halkın katılımıyla oluşan 
demokratik birimlere karşı, merkezin ananevi kuş
kusunu dile getiren önemli bir yetki uzantısıdır. 
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Bakınız - içimizde hukukçular bilirler - 1921 Ana
yasasında nahiyelere özerklik verilmiştir; meclisi var
dır, başkanı vardır; fakat nahiyeler, demokratik ye
rel yönetim birimlerinin hizmet açısından etkin ola
bilmesinin şartlarını bünyesinde taşımadıkları için, 
giderek yozlaşmışlar ve tarih sahnesinden büyük öl
çüde uzaklaşmışlardır. Ama, onların yerine, bu
gün, için - tüzelkişilik verilmediği halde - hayatiye
tini koruyan, eski deyimiyle «kaza» yeni deyimiyle 
«ilçe» 1er; önemli, dinamik idarî birimler*olarak özel
liklerini korumuşlardır. 

Bu getirilen hüküm, yeni bir şey söylemiyor; 
ama - bize göre - o yöre halkının demokratik katılı
mına imkân veren ve daha üst düzeydeki politikaya 
büyük ölçüde kaynaklık edebilecek, ve ekol oluştu
rabilecek olan il genel meclisinin, başkanını da ken
disinin seçmesi ve böylelikle, bu birimlere tam an
lamıyla demokratik bir karakter kazandırılması, sa
nıyorum İki elimizde olan tarihî bir fırsattır. Bu 
öneriye karşı eğer olumlu iseniz, bu yönde bir öner
geyi destekleyeceğinize dair bir işaret verirseniz bu
nu gerçekleştirebiliriz. 

Yüce takdirlerinStze saygı ile sunuyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı?... 
Buyurun Sayın Ergüder. (ANAP sıralarından al

kışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın Başkanım, sayın milletvekili arkadaşlarım; de
ğerli arkadaşım ortaya bir tez attı; «Valinin başkan
lığı ımevzuubahis olmasın; tarihinde ilk defa, il ge
nel meclisi, başkanını kendisi seçsin» dedi. Aslında 
ben, fikren, ruhen bu özgürlüğe taraftarım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yaşa 
demokrat! 

HALİL ORHAN ERGÜDER (DeVamla) — Ama, 
buyurun Anayasayı değiştirelim; Ankara Cumhuriyet 
Savcısını da seçelim, Ankara Valisini de seçelim. 
Yani, yeni bir sistem de, başkanlık sisteminde - ona 
Anayasa hukukunda presidential (Başkanlık) sistem 
diyoruz - Ankara ve İstanbul Valilerini de, hatta Hak
kâri Valisini de seçmenlere seçtirelim. Yani, bütün 
kuruluşları demokratik sistemde, yeni bir sistemde, 
seçime tabi tutalım; o zaman dediğiniz doğru. O za
man, Anayasada, demokratik bir dünyada, yani Ame
rikan sisteminde bir rejimin gelmesi demektir. Şim
di, bizim, valileri, il genel meclisinin başında - ida
re hukuku tabirine göre - merkezin ajanı yapmamı-

475 -



T. B. M. M. B : 104 

zın sebebi, Anayasadan geliyor. Çünikü, Anayasada 
valilerin ve savcıların seçilme hukuku yoJk. Ben, 
istanbul Valisinin ihtilaçlar içinde, Hükümet bani 
bugün mü alacak, yarın mı alacak diye stresten kur
tulması ficin, Amerika'daki sistemde olduğu gibi, 
valiler de, savcılar da, bizim gibi seçim kampanyası
na girsin derim. îşte bu ana kanunlar itibariyle Tür
kiye Cumhuriyetinin şekli itibariyle müsait olma
dığı için, bizzarur valiyi, yani merkezin ajanını il 
özel idaresinin başına koymak mecburiyetindeyiz. 

CAHİT TUTOM (Balıkesir) — Ama, Fransızlar 
tersini denediler. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — 
Beyefendi, Jacgues Chirac, Fransa Başbakanı; ama 
Paris Belediye Başkanı; doğrudur; mütemeddin mem
leketlerde, hukuka ehemmiyet verilen memleketlerde 
bunlar güzel şey; ama, tasavvur edin, biz daha alt
yapıda birer kobay olan, yani siyasî feyz ve mek
tep olan belediye meclislerimizden, il genel mec-
lislenknıizden geçmeden pattadak Parlamentoya geli
yoruz. Geliyoruz ondan sonra, adam kravatını beline 
koyuyor, 'aralıktan elini uzatıyor. (Alkışlar) 

Bu bir talim terbiye meselesidir. Parlamentoya 
gelmeden evvel bu kademelerden geçtiğimiz takdir
de, öyle günler gelecek ki, - Allah bana gösterir mi, 
inşallah sizlere göstersin - parlamentoda müzik gibi 
konuşmalar, kimseye! sataşmadan vakar ve haysiyet
ler kırılmadan güzel konuşmalar olacak. (Alkışlar) 

Şimdi, vali mecburiyeti sakınılmaz. 
CAHİT TUTOM (Balıkesir) — Vali olsun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, bu vesileyle, benim bir tezim 
vardı, onu söyleme fırsatı verdiniz. Bugün valilerin 
il özel idaresinin başında bulunmasının sebebi, pek, 
meraklarından değil. Biz senelerce il özel idarelerini 
ihmal ettik, belediyelere şırınga yaptık; ama, gelen 
hükümetler ve parlamentolar ve değerli parlamenter
ler, il genel meclisi azalarının ıneşvü nema bulma
sını, yükselmesini arzu etmedi, ileride rakibim olur 
diye. Ben, benim hükümetimi takdir ediyorum; hiçbir 
hükümet, şimdiye kadar böylesine1 geniş kapsamlı, 
padişah mührünü taşıyan kanun getirmedi, Özal 
Hükümeti getiriyor, şimdi. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama, vesayeti 
artırdı Sayın Ergüder. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — 
Beyefendi, evvela bir başlasın bakalım işler; il ge
nel meclisi azaları kente, köye faydalı olmaya baş
lasınlar, kavgaları bıraksınlar, güzel plan ve pro-
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jeler yapsınlar, hükümete yardımcı olsunlar, ileride, 
hükümetler de bunu aşmasını bilir. 

Şurada cesaretle söylüyorum: Her il genel mec
lisi azasını Ankara, İstanbul. İzmir il genel meclisi 
azası gibi görmeyin lütfen. Ben, birçok il genel mec
lisi azası ile1 görüşüyorum; pırıl, pırıl bir Türk, ter
temiz bir çocuk; fakat dünya hukukunu, Türk hu
kukunu daha öğrenememiş; takrir nasıl verilir, vali 
ile nasıl konuşulur... Bu bir eğitim meselesi. İleride 
inşallah bu mektepler kuvvetlenmeye başlayınca, bura
ya geldikleri zaman daha mükemmeleşecekler ve da
ha güzel imkânlara sahip olacaklar. 

Değerli arkadaşım tenkit etti; para yalnız... Evet, 
beyefendiler, para. Bugün îstanbul 11 Genel Meclisi 
azası senede 50 bin lira alıyordu. Şimdi lütfedeceği
niz kanun tasarısı ile il genel meclis üyesinin otu
rumu 20 bin lira olarak; ona bir' hareket gelecek, kan 
damarları işlemeye başlayacak ve koşacak. Dünya 
maddî bir dünya; vermeden alınmıyor; artık, dualar 
bile para karşılığı oluyor; kilisede veya camide. 
Onun için, şimdilik, lütfen, valinin başkanlığını ka
bul edelim.; Zaten, değerli Cumhuriyet valilerimizin 
il genel meclisi üyelerine kötü muamele1 yaptığı veya 
yasaları çiğnediği görülmemiştir. Onlar, encümenin 
başında, mümkün olduğu kadar faydalı olmaktadır
lar. Binaenaleyh, bu sistemin şimdilik yararı var
dır. İleride inşallah, valileri seçeriz, savcıları seçe
riz. 

Saygı ve sevgilerimle efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 

Madde üzerinde başka söz isteyen var mı efen
dim? 

Sayın Kuşhaırt Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; aslında çok önemli bir ya-> 
sa; ama daha başlangıcından başarısızlığa mahkûm 
edilmiş bir yasa. Çünkü - çok samimiyetle ifade edi
yorum - kendimi zorlayarak, yasanın aslındaki ifa
deyi anlamaya çalışıyorum; yanımda lügatim olma
dığı için, çözmem mümkün olmuyor. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Biz tercü
me ederiz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Yanına lügati
ni almadan tercüme edecek babayiğidin olduğunu da 
zannetmiyorum, sayın milletvekili. 

Şimdi, çok affedersiniz kimseyi tahkir etmek değil 
benim niyetim; ama, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde, Atatürk Türk'iyesinde, Cumhuriyet Metlisin-



T. B. M. M. fi: 104 İS . S . mi ö : 1 
de yasa yapıyoruz; yasanın bir maddesi - çok affe
dersiniz - Osmanlı Imparatorluğundaki ağdalı lisanın 
daha ötesinde; altındaki madde, şu anda bizim ko
nuştuğumuz lisanla kaleme alınmış durumda. Bir 
defa bu tasarı kabul edilip, bu tadilatlar yürürlü
ğe girdikten sonra ortaya öylesine bir curcuna çı
kacak k'i, yeni memurlar - hatta valiler dahil - el
lerinde 'birer tane lügatla bazı maddeleri çözmeye 
çalışacaklar. Olmaz sayın milletvekilleri, böyle bir 
yasayı Türkiye'de uygulamak, yürürlüğe1 koymak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi için kabul edilemeyecek 
bir ayıptır. Biz, başından itibaren, komisyonda da 
bunun üzerinde hassasiyetle durduk. Komisyondan 
geriye alınışı, gidip tekrar geriye dönüşü bütün bun
lara dayanıyordu; ama, ne hikmettir bilemiyoruz, 
bir türlü çözemiyoruz, bir kuvvet var, bunu birden 
böyle kısa zamanda çıkarmak isteyen bir kuvvet! Ge
lin, o kuvveti hepimiz beraber, elbirliğiyle ortaya 
Çıkaralım ve bu kötülükleri ortadan kaldıralım. 

Şimdi, vilayetlerde vali, elbette ki, devleti tem
sil eden en üst düzeyde bir görevlidir. Elbette ki, 
normal şekilde, özel idarelerin, yani il genel mec
lisinin seçimle gelen üyelerinin başkanı olarak bu
güne kadar görev yapmıştır. Yalnız, sayın milletve
killeri, il genel meclisleri ve belediye meclisleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclislinin illerde küçültülmüş 
birer örneğidirler. 

Elbette ki, il genel meclisi üyeleri, belirli poli
tik düşüncelerle veya belirli politika güden partilerin 
temsilcileri olarak seçimlere katılır ve o şekilde se
çilir gelirler. Elbette ki, kendi görüşleri doğrultusun
da, o memlekette veya o beldeye hizmet edilmesini 
tisterler; Çok normaldir, bunu yadırgamak da müm
kün değildir,, 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Anlayama
dığınız ne? 

ÖMER KÖŞHAN (Devamla) — İl genel meclisi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin küçültülmüşüdür 
sayın milletvekili, anlamayacak hiçbir tarafı yok. Bi
naenaleyh, siyaseti tam manasıyla yapması gereken, 
politik sistemlerle seçilen, politik tercihler kullanı
larak oluşturulan bir meclisin başında, bir devlet me
murunu bulunduruyoruz; bunu kaldırmak mümkün 
değil midir? Elbette İki, mümkündür. Bu komisyon 
veya kurulmuş olan lil genel meclisi, doğrudan doğ
ruya, kendi başkanını kendisi seçebilir; seçimde' va
liyi de seçebilir, bir başkasını da seçebilir. Bu hür 
'iradeyi, bağımsız iradeyi getirmek lazım. Mademki 
orada siyasî tercihler söz konusudur, mademki siyasî 

tercihlerin söz konusu olduğu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin küçük bir örneğidir, orayı bir devlet me
murunun başkanlığında çalıştırmak uygun değildir. 

Onun için, benden önce konuşan sayın milletve
kili arkadaşımın bazı görüşlerine katılmakla beraber, 
«Kesinlikle bu işin valinin başkanlığında olmaması 
gerekir» ifadesini kullanamayışı noktasında, kendisi
ne katılamıyorum. 

Sayın milletvekilleri, il genel meclisi bu şekilde 
teşekkül ettikten sonra valinin başkanlığında topla
nacak, iki tane yardımcı, iki tane kâtip üye seçile
cek ve diğerleri de partileri temsilen, yani kendi si
yasî görüşlerinin o ilde etkili olması için, alabildi-
ne boğuşacaktır, savaşacaktır. Çok normaldir, de
mokrasinin gereği de budur zaten; ama, ilginçtir ve 
Özellıiklıe üzerinde durulması gerekir; burada vali 
büyük boyutlarda sıkıntı içerisine girecektir. Çünkü, 
vali, bir devlet memurudur. Yani biz, hükümetçe ta
yin edilmiş olan bir kimseyi, seçilerek, halkın ira
desiyle getirilmiş bir meclisin başında hâlâ tutma
ya çalışıyoruz. Bu değişiklik esnasında bunun mut
laka halledilmesi ve valiler için büyük sıkıntı kay
nağı olan bu sorunun çözülmesi çok yararlı olurdu. 
Yararlı olurdu da, - biraz önce de arz etmeye çalış
tığım gibi - Osmanlı İmparatorluğu devrinden çok 
daha ağdalı bir lisanla yazılmış bir madde ile1, altın
da bugünkü Türkçe ile yazılmış bir maddeyi mezcet-
ımek, birleştirmek suretiyle meydana getirdiğimiz ya
sadan yarınlarda nasıl bir hizmet çıkar, vali ile, se
çilmiş insanlar arasındaki, ihtilaflar nasıl giderilebi
lir, onu, zaman içerisindeki kaosları, üzülerek, hep 
beraber işediğimizde göreceğiz. Temenni ediyoruz 
ki, bunlar bizim düşündüğümüz veya gördüğümüz 
gibi kaos olmasın; ama, biz devamlı, ger
çekleri gördüğümz kanaatindeyiz ve onu devamlı 
surette dile getirmek görevimizdir. İsterseniz uyar
sınız, isterseniz - parmak sayımız yetiyor diye - ken
di bildiğiniz, bugüne kadar yaptığınız gibi yapar
sınız; tarih! vebalinizle başbaşa kalmak kaydıyla. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kuşhan. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var 

Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı 

efendim? Yok., 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Bahkesür) — Sayın Başkan, 

komisyonda dile getirildiğini tahmin ediyorum; ama, 
özellikle di genel meclisi üyelerinden bize ulaşan 
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bir temenniyi, bu maddede göremiyorum. Belki 
ben şu anda farkına varamamış olabilirim; beni ten
vir ederlerse memnun olurum. 

10 uncu madde ile değiştirilen 111 inci madde
nin beşinci fıkrası, il genel meclisinin, birinci ve ikin
ci başkanvekillerinii seçeceklerini ve iki asıl, iki ye
dek üye daha seçeceklerni tayin ediyor; yani, bir 
nevi divan teşekkül ediyor. 

Sayın Başkan, bunlarda, biç olmazsa o meclis
te, partilerin de güçleri oranında temsiline' imkân 
verecek şekilde bir düzenleme acaba yapılamaz mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Eninzan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
böyle bir düzenlemeyi, Plan ve Bütçe Komisyonu 
da dahil olmak üzere, hiç düşünmedik; böyle bir ko
nu hiç gündeme gelmedi ve şu anda da düşünmüyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, bir önerge var, okutuyorum1: 

Yüksek Başkanlığa 
10 uncu maddeyle değişik 111 inci maddenin 

dördüncü fıkrasına aşağıdaki be'ndin eklenmesini; 
arz ederiz. 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

«Vali bu seçimlerde oy kullanamaz.» 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KÎLl FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi, buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın. Başkan, değerli arkadaşlarım; sanıyorum ki, 
önergemizi izah edebilirsem, oy vermeseniz dahi hak
lılığını kabul edeceksiniz. Bu konuda çok olaylar 
yaşandı; il genel meclisinde bu seçimler yapılırken, 
seçilmiş üyelerin arasında oylarda eşitlik halinde, 
vali mecburen devreye giriyor. Bizler meslekteyken, 
ne olursa olsun oy kullanmazdık. Sayın Şehtürlk de 
aynı şeyi söylediler; ama valinin oy kullanmaya - ge

rek kendisi lüzum görmesinden, gerekse meclisteki 
üyelerin baskısından - mecbur tutulması, valinin, ilde 
siyasî bir görüş belirlemesi gibi tefsir ediliyor. 

Yüce heyetten istirham ediyorum, çok objektif 
bir konuşma yaptığım şeklinde değerlendirsinler. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Her zaman öylesin. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bazen po
litika yapıyorum Sayın Bakan. 

Devletin valisinin, ilde bir oy izharı suretiyle si
yasî taraf gibi bir niteliğe bürünmesini, hiçbirimiz 
arzu etmeyiz. Biz önergemizde diyoruz ki, il genel 
meclisi - tabiî vali başkanlık yapacaktır, onun baş
kanlığında toplanacaktır - divan seçimlerini yapar
ken, encümen seçimlerini yaparken, vali oy kullan
masın; ne kendi inisiyatifiyle, kendi ihtiyarıyla oy 
kullanma durumuna girsin, ne de meclisi teşkil eden 
üyelerin baskısıyla oy kullanma durumuna girsin; 
yani vali tarafsız kalsın. Sonunda kura esası var
dır, ona gidilsin. Takdir sizindir. 

İstirham ediyorum, hizmetin gereği açısından ve 
vali arkadaşlarımızın rahatlaması açısından değer
lendirin. Oy vermezseniz dahi, bunun haklılığını ka
bul edeceğinizden eminim; ama oy verirseniz, daha 
büyük bir hizmet yapmış olursunuz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Efendim, önergeye komisyon ve hükümet katıl

mıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanu

nu Muvakkatinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 116. — İl genel meclisinin başkan ve üye
lerine toplantıların devamı süresince her gün için 400 
gösterge rakamının bütçe kanunlarında Devlet me
murları maaşı liçin her yıl belirlenen katsayı ile çar
pımı sonucu bulunacak miktarı aşmamak üzere öde
nek verilir. 

Bu ödeneğin miktarı, İçişleri Bakanlığının teklifi 
ve Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
eİUMlt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Grup 

adına Saıyın Başkanım. 
!BAlŞKAN — Buyurun öf endim. 
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HÜUMIİ NAJJBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 
'Başkan, sayın milletvekilleri; 'hepinizi saygıyla selam
larım. 

Grup başkanvek ilime teşekkür ederim, grup söz
cülüğünü bana verdi. Sayın Başkanım, iyi dinlerse
niz, ıgrulbun görevini yapamazsam sonra siz tamam
larsınız inşallah. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; il genel mec
lisinin önemini artırmak, tahkim etmek gerekir; bun
da hepimiz müttefik iz. Hatta, bu il genel meclisi 
üyeleri için, yeni seçilme statüleri, nitelikleri de tes
pit etmeliyiz; o sekide ki, il genel meclisi üyeleri 
şu Meclisimizin deposu olsun, oradan geçip de bu
raya gelsinler. Böyle, (bizini gibi avantadan, şuradan 
buradan aday olup da buraya gelmesinler; ben de 
dahil. Hele hele il genel meclisi üyelerinin önemini 
de yükseltmek, protokolda bide sayılır kişi yerine koy
mak gerekir onları. Ayrıca, il genel meclisi üyeleri
ni maddî olarak tatmin etmek de çok lüzumlu tabi
atıyla. Bu madde de Ibir miktar onu düzeltiyor zaten.; 

İl genel meclisi üyeleri, o ilin mini eşantiyon mo
del milletvekilleridir; il genel meclisi de, o ilin mil
let meclisidir. Bizler de Türk Milletinin milleüvekii-
leriyiz. Onlar kadar yorulmuyoruz, yıpranmıyoruz ve 
mihnet de çekmiyoruz. Ben bile, ilimde, otomobil ile 
gidemediğim köye gitmiyorum. Birkaç köye at ve ka
rakaçan sırtında gittim, bilirsiniz; fakat ondan faz
lasına da yorulmak istemediım, Sizler de gitmediniz, 
biliyorum, bunu inkâr edemezsiniz, at ve eşek sır
tında bir yere gitmezsiniz; yani otomobilin gitmedi
ği köye gitmezsiniz. Hele, teati illerinde, her köye 
asfalt, yol gitmiştir; bu bölgelerdeki köyleri ve kır
sal kesimi gezmek bizler için çok kolay. Yolu ol
mayan 'köye ıgitmediğimize göre, yolu olmayan o kö
ye giden il genel meclisi üyelerinin durumunu düşün
mek zorundayız. 11 genel meclisi üyeleri, yolsuz kö
ye gider, susuz, okulsuz, köprüsüz köye gitmek zo
rundadır. Biz, şehirlerde mildetvekiılleri'yiz; onlar, 
kırsal kesimin mihnet vekilleridir («Milletvekili» de
miyorum, «Mihnet vekili» diyorum), İl1 genel mec
lisi üyesi, gideceği köye, dağ başlarına, at ile gider, 
karakaçanla gider, yayan gider; köprüsüz yolların su
larını elbiseleriyle dalarak geçer, soyunur suya dala
rak geçer, yüzerek geçer ve gider, köyle de yatar; 
'biz yatmayız, döneriz ya ilçeye, ya ile kaçarız. Bere
ket versin ki, köylerimizde haşerat yoktur, hasta
lık yoktur; fakat katık da yoktur. Velhâsıl, onların 
sırtlandığı mihnetler, çok çoktur. 

Bunlara verdiğimiz para kaç lira, bir de ona ba
kalım : İşte, bu madde ile tespit edilmiş olan mik
tar, 400 gösterge ile, her yıl belirlenen katsayının 
çarpımı sonucu 'bulunan miktardır. Bu da ne kadar? 
Bugün 66 ile 400^ çarptığımızda, günde 26 400 lira 
alacaklar; sanmayın ki, bunu bütün sene alacaklar; 
mayısta 30 ve kasım ayında 30 gün olmak üzere 
60 gün müddetle alıyorlar. 

HALİL ORIHAN ERGÜOEIR (İstanbul) — Üsta
dım, 80 ıgiin; Ibir de onun stopajı var. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (İDevamla) — Bir 
üyenin aldığı para, 1 milyon 584 bin lira. 66 ile 4O0'ü 
çarparsanız 26 400 lira, 60 'günle de bunu çarpar
sanız 1 milyon 584 bin lira eder. Temmuz ayında, 
kaitsayı 70 olacak galiba; 70 ile 400'ü çarparsanız 
28 000 lira, 60 günle de bunu çarparsanız 1 milyon 
680 bin lira eder ki bu artış mühim değildir. Bunu 
da 12 aya bölerseniz, ki il genel meclisi üyelerinin 
çoğunun işi de yoktur ve bizim oralarda başka bir 
gelirleri de yoktur. 

HAUL ORHAN ERGÜDBR (İstanbul) — Ne 
kadar geçecek? 

HÜLM1 NALfcANTOGLU (Devamla) — 132 bin 
lira geçecek. 

HALİL ORHAN EROÜDER (İstanbul) — Şim
di ne alıyor, Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NAUBANTOÖLU (Devamla) — Şimdi 
az alıyor belki; fakat 30 bin lira kira veriyorsa -ki 
bizini ilimiizdeki en düşük kira bu kadardır- bun
dan geriye 90 bin lira kalacaktır. 90 bin lirayı 30'a 
bölerseniz günlük 3 bin lira eder. Bugün, bir ame
leyi 3 bin liraya çalıştırabiliyor musunuz? 

A O TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Çok 
iyi veriyoruz; yeter. 

elUMll NALBANTOĞLU (Devamla) — Büzim 
oradaki il genel meclisi üyelerinin hiçbirinin işi yok
tur. Bu nedenle de, bu göstergenin artırılması gere
ği ortaya çıkıyor. 

Doğuda bu göreve talip olanların çoğu, yukarıda 
da belirttiğini gibi iş güç sahbi değildir; baitıdakiler 
iş sahibidirler. Dolayısıyla, işlerinden ayrılıp, il ge
nel meclisinde 'geçirecekleri her gün için alacakları 
para, kendi işlerindeki kazanaçlarını karşılar olma
lıdır. Onu da sanırım öyle hesap etmek gerekmek
tedir. 

Bence 'bu tasarı zaten şimdilik bir rüşvet tasarısı 
olarak getirilmiş... 
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DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
İnsaf, insaf! 

HALİL ORHAN ERGUDER (İstanbul) — El-
insa'flü nısifüddîn. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devaınla) — Ne ya
pıyorsunuz? Kaymakama para vereceksiniz, valinin 
maaşını biraz artıracaksınız -çünkü, o da il genel 
meclisinin üyesidir- il genel meclisi üyelerine, daimî 
encümen üyelerine, köy hizmetleri il müdürüne, ba
yındırlık iskân müdürüne biraz fazla para verip se
çimi ayarlamak için, rüşvet kapısı açıyorsunuz. (ANAP 
sıralarından gülüşmeler) 

DEVLET BAKANI KÂZIİM OKSAY (Bolu) — 
Ayıp, ayıp!. 

BHJMÜ MALBANTOĞLU (Devamla) — Bu pa
rayı veriyorsanız, bari değsin. Bu kadar parayla on
ları kandırmak ayıptır. Biz il genel meclisi üyeleri
nin maddî yönden 'tatmin edilmesini istiyoruz. 400 
ıgödterigesi. azdır. 600 olmasını teklüf ettik ve kırsal' 
kesimin mihnet vekillerine (dikkat edin, milletveki
li demiyorum, mihnetlvekillerine), yani il genel mec
lisi üyelerine helal olsun diyoruz. 

Takdir sizindir. 
İSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalıbant-
oğlu, 

Efendim, madde üzerinde baışika söz isteyen?.. 
Yok, 

IBir önerge vardır, okutuyorum... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

grubumu ilzam etmeyen bir sürçülisan oldu, onu 
zabıtlara, geçirtmek işitiyorum... 

BAŞKAN — Zabıtlara geçti efendim, sizin ko
nuşmanız da geçiyor ,e!fendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın konuş
macı konuşurken, «IBizim gibi avantadan gelmesin
ler» seklinde bir deyim kullandılar; bu, amacı aşan 
bir manadır. 

BAŞKİAN — Teşekkür ederim. 

ÖMER KOŞMAN (Kars) — Sayın Başkan, söz 
.'istiyorum efendini. 

ıBAŞKİAN — Buyurun Sayın Kuşfhan. 
ÖMER KUŞHAN (İKars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
"öyle zannediyorum ki, (görüşmekte olduğumuz tasarı
nın en önemli ve üzerinde en hassasiyetle durulma
sı gereken maddesi, bu üzerinde görüştüğümüz mad
dedir. II genel meclisi üyeliğine seçilen kimselere öde
yeceğimiz veya ödenmesini tespit edeceğimiz para 
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I miktarını, yövmiye miktarını, aylık miktarını -ne der-
I sek diyelim- tespit edecek olan bir maddedir. Geti-
I rilen öneriye göre, 400 gösterge rakamı mevcut 
I katsayı ile çarpılacak ve çıkacak rakam yevmiye ola-
I rak il »genel meclisi üyelerine ödenecek. Şu anda kat-
I sayının 60 olduğunu kabul edelim, 400 gösterge ile 
I çarptığımızda, yaklaşık 24-25 bin lira civarında ken-
] dilerine yevmiye vereceğiz. 
I Sayın milletvekilleri, kendisine, 25 bin lira ciıva-
I onda yevmiye verdiğiırn'iz insana, bir ilin bütün büt- ~ 
I çesini yapmak, onu uygulamak, onu sonuçlandırmak 
I ve valinin en büyük yardımcılığını, yani Türkiye Bü-
I yük Millet Meclisinin vilayetteki küçük bir örneği-
I nin üyeliğini yapmak görevini veriyoruz. Bu, buıgün-
I kü hayat şartlarında yeterli değildir. İl genel meclisi 
I üyelerinin, vilayetlerine gotiğinizde kendileriyle mut-
I laka temaslarınız vardır, dertlerini yakından dinledi-
I ğinizde, bugünkü hayat şartlarıyla bu 24 bin - 215 
I bin lira ile hatta 35 bin lira ile bir günlük masraf -
I larını karşılamaları mümkün değildir. Yani, kendile-
I irine, büyük boyutta geçim sağlayacak miktarda bir 
1 para vermeyelim, istemiyorsunuz bunu; ama hiç ol-
I mazsa, masraflarını karşılayacak kadar para vermek 
I lazım. Dolayısıyla, bu 400 rakamının çok yetersiz ol-
I duğu açıktır, meydandadır ve o yüzden de il genel 
I meclisi üyelerinden, olması gerektiği şekilde taraf-
I sız, yapmaları gerektiği şekilde büyük boyutlarda hiz-
I met beklemek mümkün değildir,. 

I Göstermelik yasa yapmamak gerekir. Yasanın, 
I meseleleri kökünden çözecek, çok köklü tedbirler ge-
I tirecek 'şekilde düzenlenmesi Miza eder. Binaenaleyh, 
I uygun bulursanız, bu il genel meclisi üyeleri için tes

pit edilmiş olan gösterge rakamını, 400 değil 1 000 
I olarak tespit etmek gerekir. 1 000 olarak tespit edil

diği takdirde, katsayıyla çarptığınızda, 60 bin lira 
I olur ve bugünkü hayat şartlarında, hiç olmazsa, gü-
I nün masraflarını karşılayabilir, onları, görevlerini 

kendi ceplerinden masraf etmek suretiyle yapmak mec-
I bufiydtinde bırakmamış oluruz, 

İHSAN NURİ fOFKAYA (Ordu) — Öyle yev
miye (60 bin lira) alan bir devlet memuru var mı? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Onlar da bi
zim gibi, siyasetin içerisinde bulunan, onlar da 

I bizler gibi, mensubu olduğu partilerin bütün sıkıntı-. 
I larını çeken, Türkiye'de politikanın oluşması için nü

ve oluşturan, hani bir noktada, onun moieküler lider
liğini yapan, merkezlerde, bulundukları köylerde, il
çelerde veya nahiyelerde temsili ettikleri partilerin en 

I önde gelen insanı sıfatını taşıyan kimselerdir. Bun-
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lan, bu kadar küçücük bir rakama mahkûm etmemek 
gerekir; bu miktarı hiç olmazsa asgarî 60 bin liraya 
çıkarmanın yollarını 'bulmak ve maddeyi bu şekil
de tadil etmek gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Bir Önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş/kandığına 
Görüşmekte olduğumuz 531 sıra sayılı yasa tek

lifimin madde 11 ile değiştirilen 116 ncı maddesinin 
aşağıdaki şekildeki gibi olmasını arz ve teklif ederiiz. 

Madde 116. — İl genel meclislinin başkan ve üyele
rine toplantıların devamı süresince her gün için 600 
gösterge rakamının bütçe kanunlarında devlet me
murları maaşı için her yıl 'belirlenen katsayı ile çar
pımı sonucu bulunacak miktarı aşmamak üzere öde
nek verilir. 

Millimi Nalbantoğtu 
Erzurumı 

Ömer Necati Cengiz 
(İstanbul 

Fahrettin özdilek 
Konya 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Bahriye Üçök 
Ordu 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

K1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAtŞKAN — Hükümet?. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Konuş

tum ıSayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
<bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nei maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanu

nu Muvakkatinin 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 119. — 11 genel meclisinin çalışma esas ve 
usulleri İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetme
likle düzenlenir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Saygıdeğer Baş
kan, değerli üyeler; hitabetin, Genel Kurulu yöneten 
Sayın Başkana ve yüce heyete yapılması kuralını za
man zaman ihlal ediyoruz ve hitaplarımızı zaman za
man bir tasarı veya teklifin içerisine teknik açıdan 
fazlaca girmiş olan arkadaşlara yöneltmek zorunda ka
lıyoruz; ben de zaman zaman değerli meslektaşımız 
Ergüder'e atıfta bulunuyorum. 

Şimdi, burada demin söylediğim bir tez var. Ma
demki, Siyasî Partiler Kanununda, il genel meclisin
de parti grupları var, o hak tanınmış; acaba, bizim 
Meclis İçtüzüğünde olduğu gülbi, siyasî parti grupları
nın Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı ora
nında katılmalarını sağlayacak şekilde bir düzenleme 
yapılamaz mı? Benim aklıma bu geliyor. Çünkü, il 
genel meclisi üyelerinden aldığımız çokça mektuplar
da, «ıŞeçim gizli yapılıyor; bakıyorsunuz, o iki asıl 
ve iki yedek kâtip üye ve başkanvekilleri Öyle seçili
yor. Ama, bundan daha önemlisi, komisyonlarda biz© 
göre çok olumsuz birtakım tabloların ortaya çıkma
sıdır. O komisyonların çalışma esas ve usullerinin, 
İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle dü
zenlenmesi öngörülüyor burada; ama, ben bunun tü
zükle olmasını istiyorum; çünkü sağlam olur» deni
liyor. 

Gerçekten de, bunun tüzükle tespiti halinde, esas
ların daha kalıcı, daha özenle hazırlanabileceği ve 
özellikle hukuk sistemimize ters düşmeyecek bir mü
kemmeliyete ulaşacağına inanıyorum. Sanıyorum, tü
zük konusunda İçişleri Bakanlığı son derece açıktır. 
Bildiğim kadarıyla da, mevcut bakanlıkların içerisin
de, her ne kadar, İçişleri Bakanlığı en klasik bakan
lıklardan biri olarak nitelenirse de, en azından İçişleri 
Bakanlığının yönetim kadrosu ve özellikle tüzük dü
zenlemeleri konusunda - Bunu, diğer bakanlıkları kötü
leyici anlamda söylemiyorum - hemen hemen bütün 
bakanlıkların bir çoğundan daha açık ve tüzük dü
zenlemelerine karşı daha yatkın gözüküyor ve tüzü
ğe karşı fazlaca bir itirazı olmuyor. Dikkat ettim, o 
bakımdan bugüne kadar mevcut tüzüklerini de ikinci 
plana atarak, bu tüzüklerde iş görmenin mümkün ol
madığı varsayımından hareket ederek tüzüklerini yö
netmeliklere çeviren çok bakanlık, vardır; fakat son 
yıllara kadar, Emniyet Genel Müdürlüğünde, disip
linle ilgili ve benzeri bazı düzenlemeleri tüzükle tes
pit etmiş ve onu yıllarca ve yıllarca uygulamış bir 
kamu kuruluşu, İçişleri Bakanlığıdır. Benim istirha
mım, eğer bu konuda da açıklık gösterir ve bunun tü
zükle tespitini kabul ederlerse, isabetli bir yolu dene
miş olurlar. 
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Tüzük konusunda değil de, kendi getirdikleri gibi 
yönetmelik konusunda ısrarlı iseler, o zaman istir
hamım; demin okuduğum İçtüzükteki hükme benzer 
bir biçimde, siyasî parti gruplarının, komisyon çalış
malarına veya bir başkanlık divanı niteliğinde gözük
memekle birlikte, iki başkanvekili ve iki asıl, iki ye
dek olmak üzere dört kâtip üyenin oluşturduğu bir 
üst yönetim faaliyetine güçleri oranında katılmalarına 
olanak verecek bir seçim mekanizmasını açmaktır. 
Böylece, parlamentonun embriyonik bir karşılığı olan 
yerel yönetimlerde, iktidarla muhalefet arasında daha 
uyumlu olarak yerel sorunlara birlikte karşı çıkmış 
olmanın, birlikte sorumluluk taşımanın daha bilinçli 
bir hiçimde gerçekleştirilebileceğini varsayıyorum; 
ama bu, başka birtakım, komplikasyonlar yaratabile
cek diyor iseniz, düşünelim, karşı düşünceler bu kür
süden dile gelsin ve bir bileşke bulalım. Bize büyük 
ölçüde yapılan telkinler, talepler bu doğrultuda orta
ya çıktı; acaba büyük bir ekseriyet yanılıyor mu? 
Bu yolla, orada demokratik yönetimin daha kolay 
sağlanabileceği konusundaki ümitlerimiz acaba ger
çekleşemez mi? Bu konunun dikkate alınması için bir 
önerge hazırlamıştık, yüce takdirlerinize saygı ile su
nuyoruz. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; bu madde ile, yasanın 119 un
cu maddesini tadil ediyoruz. 119 uncu madde aynen 
şöyle: «Meclisi umuminin idare ve inzibatı münha
sıran reise aittir. Emri inzibat ve müzakeratın idaresi 
nizamname! mahsusuna tevfikan icra edilir.» 

Bunu, yeni getirdiğimiz yasa önerisi ile, valinin 
buradaki reislikten, yani başkanlıktan mütevellit oto
ritesini ortadan kaldırıyor, doğrudan doğruya, ikinci 
paragrafı maddenin esası olarak alıyoruz. Yani, bir 
yönetmelik çıkarılacak, dolayısıyla il genel meclisi 
bu yönetmeliğe göre yönetilecek. Valinin oradaki oto
ritesini kıskandık, biraz kısaltıyoruz. Biraz önce ken
disine vermeye çalıştığımız o büyük yetkinin yanın
da bu kısıtlamayı izah etmek bizce mümkün değil. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, Cahit Beyefen
dinin de biraz önce izah ettiği gibi, neden yönetme
lik de, tüzük değil?.. Eğer biz orada bir otorite sağ
lamak ve dölaynsıyla, hiç olmazisa yasal dayanakları 
çok daha uygun şekilde uygulattırmak istiyor isek, 
bunu yönetmelik olarak değil de tüzük olarak değiş

tirmekte büyük yarar var. Çünkü, yönetmelikler ge
nellikle keyfî uygulamalara müsaade edebilen, keyfî 
uygulamalara daha çok rastlanabilen örneklerle dolu
dur. O bakımdan, yönetmelik değil de, bunun tüzük 
olarak değiştirilmesinde büyük yarar var. Diğer ta
raftan, il genel meclisi başkanı olarak kabul ettiğimiz 
valinin de otoritesini burada kısmamanız gerekir ve 
dolayısıyla yasayı o şekilde tadil etmekte veya o şe
kilde çıkarmakta büyük yarar olacağı kanaatindeyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Sayın Ergüder, buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; Sayın Tutum'un, 119 un
cu madde ile ilgili şikâyetleri, aslında doğrudur. Bu
gün, partiler yelpazesinde, il genel meclisi çalışma
larında öylesine kontrpiyeye düşüşler oluyor ki, mu
halefet partisi üyeleriyle iktidar partisi üyeleri birle
şiyorlar - daha evvel grup kararı alınmasına rağmen -
encümene (a, b, c) gireceğine (d, e, f) giriyor, iş bi
tiyor; arkasından istifalar vaki oluyor. 

Tabiî bu, demin arz ettiğim gibi, bir kültür ve 
inanç meselesidir. Partilere, sabahtan akşama kadar 
on bin aza ismi yazıp da, ilçe başkanının önüne ko
yarsan, bu iş böyle olur. Parti dediğin, bir tüzüğe ina
nan, bir fikre inanan insanların bir araya gelişidir. 
Yoksa, bunlar ne yaparlar? Bunu mütemadiyeın kötü 
hale getirirler. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, eski kanuna bakıyoruz: «Usulü istihsali 
âra (Oy verme usulü)» diyor ve devam ediyor, «Müza
keratın sureti idare ve icrası» diyor. Tabiî bunlar, Os
manlıca veya Arapça. Allah selamet versin, oradaki
ler bunu da bilmiyorlar, kendilerine göre bir dahili 
nizamname ile meseleleri hallediyorlardı. Şimdi, par
tilerden emredici hükümler koyarak, il genel mecli
sinden daimî encümenin dünyaya gelişi fevkalade sı
kıntılar yaratıyor. Bunun için, bir grup toplantısı, 
grup disiplini ve il başkanının bulunuşu ve oylama
dan sonra, eğer partinin doğrultusunda meydana gel
miyorsa, yapılacak iş disiplin takibatıdır. 

Mamafih, son zamanlarda dikkat ediyorum, parti
lerden, il genel meclisine transferler fazlalaşıyor. Bu 
transferlerin de sebebi, doğrudan doğruya il daimî en
cümenine seçilememekten mütevellit. Bunun tipik mi
salleri var. 

Şimdi, adamlara da acıyorum, bir seçim kulisin
den çıkıyorlar, ikinci seçim kulisine giriyorlar. Geçen
lerde Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştuk; 5 yıl
lık süreci, 1 + 2 + 2 yapalım dedik. Dikkat ederse-
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niz, Parlamentomuzda, komisyonların ve Parlamento 
Başkanının seçimi iki devrede bitiyor. Şimdi, il genel 
meclisi üyesi stresten kurtulamıyor; adam tam seçi
liyor, iki aydır çalışırken, arkadan seçim devresi yine 
başlıyor. 

Bunun da halli için - Sayın İçişleri Bakanım da 
onaylamışlardı - yeni bir yönetmelik hazırlanacak; o 
yönetmelik asıl sıkıntıları ele alacak, tatbikattan ge
lecek, en ciddî şekilde il genel meclisinde il daimî 
encümenlerinin nasıl kurulması lazım geldiğini be
lirleyecek. Belki de oraya birtakım vasıflar koyacak. 
O vasıfları ve şartları da üç ay zarfında - öyle zan
nediyorum - çıkaracak ve ondan sonra, huzuru kalp
le seçimler meydana gelecek. 

Hakikaten, bilhassa istanbul'da - Ankara'da na
sıl bilmiyorum - il genel meclisi daimî encümen se
çimleri başlayınoa, evlerde toplantılar, restoranlarda 
şaraplı, rakılı yemekler, birtakım tavizler 'başlıyor. Olup 
olacağı, il genel meclisinde daimî encümen azası; ama, 
işte onun fiyakası biraz fazla; kapıcı çok daha fazla 
saygı duyuyor, arada sırada birim başkanlarının oto
mobiliyle dolaşıyor. Şimdi - tabancaları yok - taban
ca da istiyorlar. Tabiî, bu bir kültür meselesidir. 

Onun için, Sayın Tutum, nazariyatta ve felsefe
de çok güzel konuşuyorsunuz, fikirleriniz doğrudur; 
ama, Sayın içişleri Bakanım, inşallah, yeni yönetme
likleri bizzat eline alır; kendisi de Anadolu'nun bağ
rından gelmiş, senelerce avukatlık yapmış, il nedir, 
ilçe nedir bilen bir Bakanımızdır; bu mesele de hal ve 
faslolur. 

Saygılarımla efendim. (ANAP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 

Efendim, madde üzerinde verilmiş önergeler var, 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 12 nci maddesi ile 

değiştirilen 119 uncu maddesinde yer alan «yönet
melikle» sözcüğü yerine «tüzükle» sözcüğünün konul
masını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tuturri Mehmet Azizoğlu 
Balıkesir Bursa 

Bahriye Üçok Turan Bayezit 
Ordu Kahramanmaraş 

Hüseyin Avni Güler 
istanbul 
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Yüksek Başkanlığa 
12 nci madde ile değişik 119 uncu maddeye aşa

ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ederiz. 
Ek fıkra: 
Başkanlık divanında siyasî parti gruplarının güç

leri oranında temsil edilmeleri yönetmeliğin hazırlan
masında göz önünde tutulur. 

Cahit Tutum M. Hayri Osmanlıoğlu 
Balıkesir» Gaziantep 

Turan Bayezit H. Avni Güler 
Kahramanmaraş istanbul 
Bahriye Üçok Kâzım ipek 

Ordu Amasya 

BAŞKAN — Efendim,, önergeleri tekrar okutup, 
işleme koyacağım: 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaş
larının önergesi. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 12 inci maddesi ile 

değiştirilen 119 uncu maddesinde yer alan «yönetme
likle» sözcüğü yerine «tüzükle» sözcüğünün konul
masını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VBKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi söz istiyorlar 
mı? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yerimden, çok kı
sa olarak arz etmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, yönet

melik düzenlemesi, bunu ilkece karşılarsa, önergeyi 
oylatmayın. Tüzükle, bu işin daha isabetli olacağını 
düşünüyorum. Katılmıyorlarsa geri alacağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Tutum «Tüzük» 
ibaresi için ısrar ediyor ve «Eğer katılmıyorlarsa öner
gemi geri alacağım» diyorlar; önergeye katılıyor mu
sunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmadığımızı beyan ettim Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Bakan ka

tılmama gerekçesini belirtmedikleri için, önergemi oy
layın Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

12 nci madde ile değişik 119 uncu maddeye aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ederiz. 

Ek fıkra: 
Başkanlık Divanında siyasî parti gruplarının güçleri 

oranında temsil edilmeleri yönetmeliğin hazırlanma
sında göz önünde tutulur. 

Cahit Tüturn 
Balıkesir 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye- Komisyon katılıyor mu 

©fendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efend'im. 
BAŞKAN — Önerge sahibi?.. 
CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — önergemdeki ifa

de açıktır. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 
SALÎM EREL (Konya) — Anayasa gereği, 101 oy 

var mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Var efendim var, merak buyurma

yın. 
Efendim, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. — tdarei Umumiye! Vilayat Kanunu 

Muvakkatinin 121 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 121. — 11 genel meclisi üyelerinden her biri 
oyunu bizzat kullanır. Bütçe görüşmelerinde ad okun
mak suretiyle oy kullanılır. 

11 genel meclisinde yapılacak seçimler ve üzerin
de tereddüt bulunan seçim tutanakları hakkında gizli 
oylama yapılır. Gizli oylamalarda, oylarda eşitlik ha
linde oylama bir kez daha tekrarlanır, yine eşitlik olur
sa kuraya başvurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı 

efendim? Yok. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Burada sık sık 

karşılaştığımız bir sorun vardır : 
«Seçimler ve üzerinde tereddüt bulunan» denir

ken, herhalde oradaki «Ve» bağlacı fazladır değil mi 
efenldiım? 

«Yapılacak seçimler üzerinde tereddüt bulunan 
seçim tutanakları» olması gerekmez mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Hayır hayır «ve» var orada efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Ve üzerinde te-
redidüt bulunan seçim tutanakları» diye devam ediyor. 
Burada tereddüt nasıl izha* edilecektir Sayın Başka
nım? O yönetmelikte mi gösterilecektir? Hangi ni
sapla izhar edilecektir? 

Bir de; «Gizli oylama şırasında eşitlik olması ha
linde bir kez daha tekrar edilir» denilirken; herhal
de gizli oylamanın tekrarı isteniyor değil mi efendim? 

BAŞKAN — Birisi, oylamaya ait sorunuz... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yorum bakımın

dan, zapta geçsin diye söylüyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 
konuda madde metninin açık olduğu kanaatini taşı
yoruz. Seçimler ve üzerinde tereddüt bulunan seçim 
tutanakları hakkında; seçimlerde oylama sonuçların
da bir tereddüt hâsıl olduğunda, üyelerin kendi ara
sındaki temayüllerden bu anlaşıldığında, bu tereddüt
leri giderebilmek için gizli oylama yapılacağı hakkın
da açık bir hüküm var. 

Ben ikinci soruyu anlamadım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
birinci soruyu lütfen siz anlatır mısınız? Kural değil
dir, ama lütfen... 

Diyorlar ki, burada tereddüt duyulan; «Üzerinde te
reddüt bulunan seçim tutanakları» diyor. Tereddüt 
duyulmuştur, birileri duymuştur demeye getiriyor. Bu
nu takdir ediyor mu Başkanlık bilemiyorum; ama ikin
ci soruyu anlamadıkları için tekrarlıyorum: 

İkinci soruda, eğer, lütfen, Genel Kurula... 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan gerekli cevabı 

verdiler birinci sorunuza. 
CAHİT TUTUM' (Balıkesir) — Efendim, «Oylar

da eşitlik halinde oylama bir kez daha tekrarlanır» 
diyor Sayın Hükümet. 

Ta'biîdir ki bu, işari oyla değil, gizli devam ede
cek değil mi efendim; yani ikinci oylama da gizli 
mi efendim? 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, be

nim de sorum var. 
BAŞKAN — Baştan siordum Sayın Kuşhan; soru 

işlemi bitmiştir. 
VURAL ARIKAN (tzmir) — Sayın Başkan, sor

mak istettiğim soruyu, Sayın Tutum sordu. Yalnız, 
'ben, biraz daha konuya açıklık getirmek istiyorum. 

«Bir tutanağın üzerinde tereddüt bulunması...» 
TALAT SARGIN (Tokat) — İhtilaf olur. 
VURAL ARIKAN (tzmir) — Bu tereddüt nedir; 

k;im tespit edecektir? Mesela, herhangi bir üyenin, 
«Ben bunda tereddüt görüyorum» demesi yeterli ola
cak mıdır; yoksa, bu seçimi yapan başkan, «Ben te
reddüt gördüm» diye tekrar seçimi yaptıracak mı
dır? Hukukta, böyle kaypak şeylerden kaçmak lazım
dır; yani kesinlik olması gerekir. 

İkincisi; <aGizli oylamalarda, oylarda eşitlik ol
ması halinde, oylama bir kez daha tekrarlanır» de
niliyor ve devam ediyor; «Yine, eşitlik olursa, kuraya 
başvurulur.» 

BAŞKAN — O açık efendim. 

VURAL ARIKAN (tzmir) — Niye iki kere gi
diyor? Eğer, nihaî sonuç, bir eşitlikte kuraya başvur-
maksa, buna sağlıklı yapılan ilk seçimde de başvurul
sun. Meseleyi ilhac etmekten başka bir şey değil. Uy
gulamada, karşı karşıya getirileceklerdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Bakan buyurun. 

tÇİŞLERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, ikinci oylamanın yapılma
sında herhangi bir mahzur olacağı kanaatinde deği
lim. Birinci oylama yapıldığında, eğer oylarda eşitlik 
var ise, ikinci bir oylama yapılacağının bilinmesi ve 
ikinci oylamanın yapılması halinde oylarda veyahut 
da seçimde herhangi bir değişiklik olabilir; bir taraf
tan bir tarafa oy dağılımı sağlanabilir, toplanabilir ve 
seçim, kesin bir şekilde yapılabilir. Onu temin etmek 
için, ikinci oylama düzenlenmiştir ve pratikte de fay
dalı olacağı kanaatini bizzat taşıyorum. Çünkü, birin
ci oylama yapıldığında, eğer eşitlik olmuşsa, ikinci 
oylamada bu eşitliği bozmak isteyen üyeler buluna
caktır ve tercihini bu şekilde yapacaktır; ama, eğer 
ikinci oylamada da eşitlik bozulmamışsa kura çekme 
yoluna gidilir. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — O zaman üçüncü oy
lamayı yapalım. 
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| İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT <Er-
I zincan) — İla nihaye devam etmesinde, uzatılmasın-
I da, bir fayda yoktur; kura çekilecektir; kuranın so-
I nucuna herkes katlanmış olacaktır. Çünkü, tatbikatta 
I da bunlar görülüyor. Maalesef, bazı ahvalde kararlar 
I değişmiyor; eşitlik devam ediyor ve hatta eşitlik du-
I rümunda vali de oy kullandığı zaman, bir taraf lehine 
I sonuç doğduğu ahvalde, valiler hakkında da birta

kım politik söylentiler yapılabiliyor; fakat, böyle ol-
I makla beraber, bir toplantıya başkanlık eden valinin 
I oy kullanamaz» şeklinde bir hükümle karşı karşıya 
I getirilmesi de hiçbir zaman... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başkanımız oy 
I kullanmıyorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er-
I zinoan) — Hayır; o, İçtüzükle tanzim edilmiş, Tür-
I kiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı; onunla, bir il 
I genci meclisi üyesini veya valiyi bir tutmak elbette ki, 
I mümkün değildir; onların statüleri bir değildir. Bir 
I vali üe, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını 
I bir tuftnak, herhalde mümkün değildir. 
I Bu yol, valiyi, söylentilerden biraz daha kurta-
I racaktır, biraz daha rahatlatacaktır; çünkü, eşitlik de-
I vam ettiği ahvalde kura çekmek suretiyle sonuca va-
I rılmış olacaktır. 
I Şimdi, seçim üzerindeki tereddütler; bu tereddüdü 
I belki müşahhas olarak şimdi ifade etmek mümkün 
I olmayacak; ama, seçimler, neticeleri ve tutanakların 

tanzim tarzları hakkında bir tereddüt olduğunda, gizli 
I oylama yapılmak suretiyle bu tereddüdü gidermek 
I yolu açılsın diye bu hüküm buraya konulmuştur. Bi-
I raz evvel de söyledim, bana göre, açık bir hüküm

dür. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

I 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 14 üncü maddeyi okutuyorum : 
I MADDE 14. — İdare i Umumiyei Vilayat Kanunu 
I Muvakkatinin 136 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-
I getirilmiştir. 
I Madde 136. —11 genel meclisi, her dönem başı töp-
I lantısında üyeleri arasından gizli oyla encümene 5 asıl, 
I 5 yedek üyeyi ayrı ayrı seçer. 

I il daimî encümenine seçilecek üyelerin ayrı ilçeler-
I den olması zorunludur. Merkez ilçe dahil ilçe sayısı 
I 5'ten az olan illerde il daimî encümenine nüfusu en 
I çok olan ilçeden iki üye seçilir. Oyların eşitliği halin-
I de ad çekmeye başvurulur. 
I Her üye yukarıdaki fıkra hükmüne uymak suretiy-
J le en çok 5 üye için oy kullanabilir. 
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Encümen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süre
leri dolan üyeler yeniden seçilebilirler. 

Asıl üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halin
de 2 nci fıkra hükmüne uyulmak suretiyle yedek üye
ler vali tarafından en çok oy alandan başlamak üzere 
sırayla göreve davet olunur. Yedek üyelerin getirilme
sinden sonra da seçilmiş üyeliklerin boşalması halin
de meclisçe noksan asıl ve yedek üyelikler için seçim 
yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. 

ti özel idare müdürü ile köy hizmetleri il müdürü, 
bayındırlık ve iskân müdürü il daimî encümeninin ta
biî üyesidir. 

'BAŞKAN — Efendim, matfde üzerinde ŞBP 
Grulbu adına Sayın Turan Bayezit, şahsı adına Sa
yın Cahit Tutum konuşacaktır. 

©aşka söz isteyen?.. Volk. 
Buyurun Sayın Bayezit. 

ıSHiP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; il daimi encümeni, il özel idaresinin, genel 
metilisin aldığı kararlan uygulayan bir icra organı; 
ancak bunun yanında, aynı zamanda, o kararlar ve 
yasalar çerçevesinde karar da verebilen bir karar 
organıdır. Osmanlıdan bu yana -çünkü bu Kanunu 
muvakkat biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğundan 
kalanadır- il daimi encümeni, dört seçilmiş üye ve 
(bir ide validen teşekkül eder. Bu, o tarihten bu ya
na uygulanmıştır ve bunun hiçbir zararı, hiçbir işi 
aksatma yönü görülmemiştir. 

Şimdi ıgetirilen değişiklikle, seçilmiş üyelerin sa
yısı beşe çıkarılıyor., Buna itirazımız yok; normal
dir; ancak buıgüne kadar mevcut olmayan bir sis
tem, idarenin ajanlarının, devlet memurlarının encü
mene, halkın seçtiği üyelerle eş't haklarla -yalnız 
maaşta eşit hak yok, oyda eşit hakla- katıldığını 'gö
rüyoruz. Bunun il özel idaresine, demokrasi ve hu
kuk açısından yaklaştığınızda, zarumluğunu izah et
mem mümkün değildir. İdarî vesayet müessesesi, 
Anayasamızın öngördüğü bir müessesedir ve yine 
Anayasada yer alan hudutlıarıyla, idarî vesayet mü
essesenin nasıl işleyeceği kamumla tayin edilir, ama 
'başkanlığını valimin yürüttüğü ve hatta kararlarına 
karşı istediği zaman onu yürüdükten alıkoyma yet
kisiyle mücehhez bir valinin yürüttüğü, bir karar
da kamu yararının mevcut olop olmadığını halk tem
silcilerinim değil; devletin ajanı olan, kendisinin ta
yin edeceği bir valinin yürüttüğü il daimî encüme
ninde, bundan daha geniş bir idarî vesayet müessese

sinin, kamu yararı açısından zorumluğuna inanmak 
mümkün değildir. 

Bu tasarının, komisyonda ilk görüşülmesi sıra
sında, özel idare müdürünün yanında, valinin tayin 
edeceği iki idarî şube başkanının iştiraki esası ge
tirilmişti. Ben, sisteme baştan muhaliftim; «Ama ma
demki bu kalbul edilecekti, h;ç değilse, valinin tak
dirine bırakılmadan kanun bunu önersin» deditm. 
İkinci müzakerede, bu husus önümüze o şekilde 
ıgaldi,, 

Muhterem arkadaşlarım, burada konu, Anavatan
ın ve Anavatan Hükümetinin ve -kendileri geldiği 
için mecburum, isimlerini kullanacağım- Sayın Baş
bakanın demokrasiye bakış açışımı göstermektedir. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Se
nin ded;,ğ;ni de yaptılar. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Şimdi size 
'bir şey (göstereceğim. Şu elimdeki nedir biliyor mu
sunuz arkadaşlar? 

iDEVUET BAKANI KAZIM OKİSAY (Bolu) — 
Onu biz yaptık. 

ÎM. TURAN BAYEZllrr (Devamla) — Sz bilti-
y ora unuz, mecbursunuz, bakansınız da mebuslarınızın 
dörtte 3'ü bunu bilmiyor. Bakın, muhalefet milletve-
kiiilerinim elimde, şu program dildik didik ediılm iştir; 
sayfaları ayrılmış, bütün satırları çizilmiş, Mülkiye
deki çalışma usulü gibi. Bu programdan size 'bir pa
saj okuyacağım; «Ihatırılaltacağım» demiyorum, ba
ğışlayın, (bilenler çok az, öğrenmeniz için okuyaca
ğım arkadaşlar. 16 ncı sayfa; «Demokratik idare sa
dece parlaımenttodan ibaret değildir. Mahallî idarele
ri, demokrasinin altyapısını tamamlayan en önemli 
unsur olarak kalbul ediyorum.» Soruyorum arkadaş
lar, 5 tane, halkın iseçtiği üye, 3 tane daire müdürü, 
1 vali, 4 tane, genel idaremin ajanı ve o şek ildeki 
kararlarda -retlerde ve amakararlaırda- üçte 2 çoğun
luk -yani' 6 kişi- aranıyor; o halde siız, halka yöne
lik darnokras'niın ilk mektebini, demokrasinin ilk 
adımlarının atıldığı yer d;ye değerlendirdr!ğiniz il 
genel mecli'slerinin demokrasiye katılımını bir üye 
ile sınırlandırıyorsunuz. Beni bağışlayın; işte, de
mokrasi anlayışınız budur. 

Muhteremi arkadaşlarım, Sayın İçişleri Bakanı şu
na cevap verisin; ama özür diliyorum, Sayın İçişleri 
Bakanına bu suali sormak büyük bir haksızlıktır; çün
kü, şu kanunun perde arkasındakii yöneticisi (yine 
tekrarlayacağım, yüce kurul bemi (bağışlasın- sadaret 
kaymakamı dediğim Tarım Ormam ve Köyişleri 'Ba
kanıdır; ama şimdi bayındırlık müdürlüğü de devre-
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ye girimce bir koku daha çıkıyor ortaya. Bayındırlık 
Balkanının da bunda »bir vebali var. 

Onun için, suali mecburen,. Sayın İçişleri Baka
nına .soruyorum; ama bil'miyoruım, bir formül, br 
usul bulunur mu, Sayın Bakan yerini terkeder mi; 
bütçe komisyonundaki müzakerelerde Sayın İçişleri 
Bakanını bir köşede iptal edip, bütün sevkiidareyi 
eline alan Sayın Köyişleri Bakanı cevap versin 
buna., 

Soruyorum arkadaşlarım, cumhuriyetten bu yana 
-arşivler elinizde- Osmanlı döneminde ve sizin yö
netiminizin başladığı günden bu yana, dört tane halk 
temsilcisi, beş olsa ona itiraz etmiyoruz, sadece halk 
temsilcilerinden teşekkül eden, valinin başkanlığın
daki bir daimî encümenin çalışmasından ne zarar 
gördü bu toplum? Kamu yararı bakımından hangi 
aksaklıklarla karşılaştınız? Hiçbir şey söyleyemez
siniz; çünkü bunun uygulaması var. Toplanır encü
men; nafıa müdürü de oradadır, köy hizmetleri mü
dürü de oradadır, bayındırlık müdürlü de oradadır, 
millî eğitim müdürü de, sağlık müdürü de... Onla
rın hepsi...! 

'HAKİKİ ARTUKAiRSILAlN ((Bingöl) .— Nafıa, 
bayındırlık aynı şey değil mi? 

İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sizin de
diğiniz olsun beyefendi. İşin aslına gelin lütfen. 

IBunıların hepsi istişare organlarıdır; valiye ve en
cümen üyelerine, karar alınacak maddeler üzerinde 
'bilgi verirler, onları, gerekirse yönlendirirler, gere
kirse ışıklandırırlar. Bu fonksiyonları yardır, bu za
ten yürür. Düşünün, bir ınek'tep ihalesi var. Zaten 
bayındırlık müdürlüğünde; bayındırlık ve iskân mü
dürü bunu yapacak, ta allfaJbenin (A) sından o baş
latacak ve tatbikatta istihkakların ödenmesi vesaire-
si de ona ait, bunu hazırlatacaksınız, getireceksiniz 
karar uzvu yapacaksınız. Bu, idarenin yöntemine, 
idarenin yönetim kurullarına da aykırı, ama hepsin
den daha önemlisi, -tekrarlıyorum- demokrasiye ay
kırı arkadaşlar; fakat neye uygun? Anavatanın de
mokrasi anlayışına uygun. 

Bir önergemiz var; biz bu son fıkranın metinden 
çıkarılmasını tekil ediyoruz. Karar sizindir, bunu 
çıkardığımız takdirde hizmet aksamayacaktır. öyle 
bir idarî vesayet müessesesi getiriyorsunuz ki,, zaten, 
vali, il daimî encümenini istediği takdirde veya is
temediği takdirde, çalıştıramayacak yetkilere haiz
dir; karara itiraz hakkı vardır, üçte ikiyle eğer bu 
itiraz kabul ed'lmezse, icabında o kararı uygulama
dan alıkoyma hakkı vardır. 

Arkadaşlar, nasıl olur bu; idarenin ajanına, se
çilmiş bir organda bu kadar yetki nasıl tanınır? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen bit:rin efen
dim. 

M. TORAN BAYEZİT (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım, bitmiyorum. 

Bu itibarla, eğer programınızdaki, sadece satır ola
rak demokrasinin erdemini yansıtan bu ifadelere bağ-
lıysanız, bu ifadelerin samimiyetine inanıyorsanız ve 
uygulamada hrçbir şekilde bir mahzuru olmadığını 
kabul edecekseniz -'ki böyledir- lütfen önergemizi ka
bul "edin, bu ıson fıkra metinden çıksın diyorum ve 
yüce heyete saygılar sunuyorum, (SHOP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
Sayın Tutum, çalışma süremiz b'ıtmek üzere, beş 

dakika zamanınız var, onu tam olarak kullanırsanız... 
CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — Kesinlikle süreye 

riayet edilecektir, emin olabilirsiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'ÖMER KUŞHAN (Kars) — Geri kalan beş da

kikayı da bana verir misiniz?1 

İBAŞKAN — Yok efendim, zaman yok. 

CAMİT TOTOM (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bu maddenin müzakeresini bü 
akşam^ bitirmeyelim, gerçekten çok önemlidir. 

Şimdi burada, aslında Anayasanın 1,27 nci mad
desine çok ters düşen bir düzenleme getiriyoruz. 
'Efendim, mahallî idareler; kuruluş esasları kanunla 
belirtilen ve karar organları yine kanunda gösterilen 
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tü
zelkişileridir. 

İBir mahallî idare tarifi var; bu mahallî idare ta
rifinin belirleyici anaunsuru, karar organlarının se
çimle oluşturulmuş olmasıdır. Şimdi, burada, sanı
yorum ki, bürokratlar bu konuda büyük ölçüde fark
lı bir yorum [getiriyorlar; diyorlar ki efendim, ma
hallî idarelerin karar organları bellid'r, yani il genel 
meclisidir. Tabiî, eğer karar onganı il genel meclisi 
ise, ilginç bir şey; valiyi nasıl katıyorsunuz oraya? 
Vali seçilmiş değil, atanmış. 

©iz, bunu asılında yüce mahkemenin önüne gö
türmek niyetindeyiz. Ciddî bir sakatlıkta malul ola
bilir. Eğer, mahallî idarenin tanımında, karar organ
larının seçimle oluşmuş olması şartı aslî unsursa, bu 
aslî unsura istilana getiremezsiniz; ama şu andaki tar
tışmamız o değil. Encümen, daimî encümen, karar or-
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ıganı değildir. Ya nedir? «Yürütme organıdır» di
yorlar. 

Değerli üyeler, uygulamada hangi organ karar or
ganıdır, hangi organ yürütme organıdır. Bunu, sade
ce, üzerine yapıştırılmış etiketlere bakarak tefrik eder
seniz, hukukta büyük yanılgıya düşersiniz. Tabiî, di
yelim ki, en üst düzeyde Büyük Millet Meclisi karar 
organı da hükümettir. Peki, hükümet karar almaz 
mı? Bir karar organı değil mi? Karar organıdır. Na
mütenahi kararlar a'lır. Duruma g'öre, hiyerarşik bir 
şekilde, eğer seçimle oluşturulmuş bir karar organı 
silsilesi var ise, elbette ki, hepsi şu veya bu düzeyde 
karar alacaktır. 

Şimdi, burada İdarei Uımuımiyei Vilayat Kanunu
nun orijinal 144 üncü maddesline baktığınız zaman 
göreceğiz ki, madde, hem karar alınacağından söz 
ederken, hem de çok önemli, hatta tanzimi nitelikte, 
yani düzenleyici nitelikte kararlar alıyor ve çoğu kez 
de.«itayı rey eder» diye devam eden ifadeler var. 

Simidi, halen tartışmakta olduğumuz bu tasarının 
17 ncd maddesiyle, îdareti Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin, 144 üncü maddesine altı bent ekliyoruz. 
O bentleri diğer (144'te sayılan) dokuz tanesiyle bir
leştirirseniz, on'beş tane 'bende çıkıyor; görevler sayılı
yor. Bu görevlerin hepsi çok önemli. Bakınız örnek 
vereceğim. 

BAŞİKAN — Sayın Tutum, süreniz dolmak üzere 
©fendim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 
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«Özel idare tarafından yapılacak hizmetler karşı
lığı alınacak ücret tarifelerini düzenlemek Ve meclfee 
sunmak, 

İ'l özel üdaresinin görevleri ile ilgili konularda ya
saklayıcı tedbirler ve kararlar almak.» Karar alıyor. 
O halde karar organını, sadece biçimsel olanak nitele
yip; «(Efendim, orada Anayasanın öngördüğü seçümle 
oluşma mecburiyeti buradaki daimî encümeni etkile
mez» dememiz, hukuk açısından sakattır. Böyle bir 
yola gitmek bizi çıkmaza sürükler. 

Dünya tatbikatında ve ülkemizde, duruma ve ih
tiyaca göre, bakanlıklarda, özellikle karma nitelikte, 
bakanlıkla rarası -hem bürokratların hem de seçilmiş 
kişilerin 'birlikte yer aldığı ve çoğu kez «Ad-Hoc» ni
telikte olan- karar organları veya yürütme organları 
vardır, mümkündür ve olabilir, ama burada, mahallî 
idarenin ana esprisini zedeleyen bir daimî encümen ya
ratamazsınız. Bu nedenle, önergemize iltifat ederse
niz, önemli 'bir yanlışlığı önlemiş oluruz ve demokra
tik yerel yönetime de daha yaklaşmış oluruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
ÖMER KÜŞHAN ((Kars) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum, kaydettin'iz mi? 
BAŞKAN — Kaydettik efendim. 
Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, alınan 

karar gereğince, 16 Mayıs 1987 Cumartesi günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 24.00 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Türki

ye Demir ve Çelik İşletmeleri tarafından 1985 ve 1986 
yıllarında ne kadar demir cevheri alındığına ve bu 
alımlara ait de kapaj ücretinin hangi esaslara göre be
lirlendiğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Ahmet Karaevli'nin yazılı cevabı (7/1915) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini arz ederim. 

17.4.1987 
Mehmet Üner 

Kayseri 

1. 1985 - 1986 takvim yıllarında Türkiye Demir 
Çelik İşletmeleri tarafından işletmeye ait fabrikalarda 
işlenmek üzere ne kadar demir cevheri alınmıştır? 

2. ©u alımlarda dekapaj ücreti hangi esaslara 
göre ibeMrlenerek ve ne miktarda ödenmiştir? 

3. Yılı birim fiyatlarına göre dekapaj ücretinin 
sıfır tenzilatla verildiği doğru mudur? 

4. 2886 sayılı Yasayla yapılan dekapaj ihalele
rinde yıl birim fiyatları üzerinden yüzde elliye yakla
şan tenzilatlar yapıldığı halde, Türkiye Demir Çelik 
İşletmelerinde dekapaj ihalelerinin sıfır tenzilata yak
laşan 'bir tenzilatla yapılmasını nasıl izah edeceksiniz? 

5. İBu uygulamanın neticesinde, Türkiye Demir 
Çelik İşletmelerinin 4 milyar civarında fazladan öde
me yaptığı şeklindeki iddialar doğru mudur? 

6. 1985 - 1986 yıllarında demir cevheri temini için 
ödenen yıllık miktarlar ne kadardır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 14.5.1987 

Sayı : 08.68/00892 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 20.4.1987 gün ve 

7/1915-8588/33181 sayılı yazısı, 
<b) Başbakanlığın 24.4.1987 (gün ve 18/106-2662/ 

03753 sayılı yazısı, 
ligi (b)'de kayıtlı yazı ekinde Bakanlığıma intikal 

ettirilen Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in Sn. Baş

bakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırıl
ması istenen yazılı soru önergesine ait not ekte su
nulmuştur. 

bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaevli 
Devlet Bakanı 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in Türkiye Demir 
ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ite İlgili Yazılı 

Soru önergesine Ait Not : 
1. Türkiye Demir Çelik İşletmeleri 1985'de 

3 284 000 ton (% 39 Divriği .+ Hekimhan, % 46 
özel sektör ve % 15 ithal), 1986'da ise 4 034 C00 ton 
İ% 36 Divriği + Hekimhan, \% 46 özel sektör ve '% 
18 ithal) demir cevheri almıştır. 

2. Bayındırlık ve fekân Bakanlığı birim fiyat ve 
analizlerinden yararlanılarak ve madenciliğe adapte 
edilerek dekapaj fiyatları belirlenmektedir. 

1985 yılında dekapaj bedeli olarak özel sektör 
madencilerine 3 513 000 m3 dekapaj karşılığı 
3 356 592 000 TL., (1986 senesinde ise 4 142 588 m3 

dekapaj karşılığı 5 877 574 000 TL. ödenmiştir. 

3. Yılı birim fiyatlarına göre dekapaj ücretinin 
sıfır tenzilatla verildiği doğru değildir. Genel Mü
dürlükçe ülkemizin ekonomik şartları ve kuruluşun 
imkânları göz önüne alınarak ve Bayındırlık ve Is-
îkân Bakanlığınca tespit edilen kâr oranını aşmamak 
kaydı ile kâr oranı eklenerek fiyatlar belirlenmekte
dir. 

4. TDÇİ Genel Müdürlüğü 2886 sayılı Kanuna 
ta'bi değildir. İhaleler Genel Müdürlüğün talbj ol
duğu mevzuata uygun olarak hazırlanmış sözleşmelere 
istinaden yapılmaktadır. 

5. 2 nci maddede Genel Müdürlüğün 1985 ve 1986 
yıllarında yapılan dekapaj karşılığı ödemeler'bellirtül-
miştir. Bu rakamlara bakıldığında TDÇİ'n'in 4 mil
yar civannda fazladan ödeme yaptığı şeklindeki iddia
ların doğru olmadığı anlaşılacaktır. 

6. 1985 yılında 1 846 000 ton cevher için 
8 709 616 000 TL. 1986 yılında ise 1 68'6 800 ton 
cevher için 10 540 802 000 TL. ödenmiştir. Bu öde
melere ocaktan istasyonlara taşıma, İstasyonda yük
leme, kırma-eleme ve triyaj masrafları da dahildir. 

»m<t 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

104 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

15.5.1987 Cuma 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kayseri Miletvddlii Metim et Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

2. — İstanbul Mffîıetvelklili Günseli Özkaya ve 10 
arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış 
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/58) 

3. — Amasya MliMetvejk'M Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tüıtün poli
tikasından kaynaklanan sorunları tespfit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
«nadideleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 

öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
tli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) fi) 

6. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama fe yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

9. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so 
ru önergesi (6/876) (1) 

11. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 



12. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına Mis
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı 
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

15. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur İş/hanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

19. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yüceİ'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın 
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

21. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'm, 
Kayseri tlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBIRL1K Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

25. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır tlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır tlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli idil rlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlıfnun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBtRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 
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35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü sora önergesi (6/939) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) <1) 

37. _ Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

38. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

39. — Zonguldak Milletvekili tsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül-
kemizıdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu .konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır Hinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakanından sözılü soru önergesi (6/915) 

46. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa tli Orhangazi ilçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olaraik yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

49. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

50. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğüne' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, radyo 
ve televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten 
aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1040) (1) 

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) fi) 

54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

55. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 



56. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

58. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılımda hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (11Y 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da cörülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (\) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf' Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 ydı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alman karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
iklin İçişleri Balkanımdan sözlü soru önerges'i (6/1027) (1) 

67. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 

liralık kaçak malın «-sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile iigili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

68. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (\) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezıfin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (!) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye ilçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağ-
cılik Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 

76. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

77. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul-
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madiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- ı 
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapü-
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id 
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/941) 

79. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
i973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir tüne bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz 
iü soru önergesi (6/942) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle ilçesi Kırkpınar Köyü ve mezraia 
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya 
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sr> 
ru önergesi (6/943) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'n iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak } 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yap; 
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye I 
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) | 

87. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
un, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları 
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

89. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
un, Sendikalar Kanunu ile Top'u iş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Miliî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından söziü soru önergesi (6/953) 

90. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara 
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak 
atlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
^iyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner 
csı (6/954) 

91. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
in, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sonı 
önergesi (6/946) 

92. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin tçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
lusta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

94. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanım kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan söziü 
soru önergesi (6/949) 

95. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
Jeğişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/950) 

96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı kumulmasına haık ıkazaedııklan için baş
vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Balkanından sözılü sonu önergesi (6/1028) 
(D 

97. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak-



lan Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni 
ne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerges 
(6/951) 

98. — Gaziantep Milletvekili FeyzuUah Yıldırır'ın, 
Adııyıaıman, MalaHya ve Gaziantep ilerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutHarı basar gören va
tandaşların açıkta bırakıldığı iddiasıına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yandıımomndan sözlü soru öner
gesi (6/1029) (1) 

99. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuzla giriş yapan kişilerden AİDS beügesi istenme
sinin düşünülüp düşünülmediğine ilişlkin Sağlık ve 
Sosyal Yandım Bakanımdan sözilü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

100. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
ıfcurt'um, Doğu ve Güneydoğu Anado'luya yerleşmek 
maksadıyla kaçak ollıarak ülkemize geçen tran, Irak 
ve Suriye vaıtariidaşı bulunup bulunmadığına ve bu 
kişiler haklkında ne gibi iışHem yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü sonu önergesi (6/1031) (1) 

10i. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa tli Ceylahpınar ilçesinde jandarma tarafın 
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşıı 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına vt 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişler. 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

102. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma 
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

103. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
RaJbitait-.il Alem-ü! İslam adlı örgütün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındı
ğıma ilKşkin Başbakandan sözllü sıoru önergesi (6/1035) 
0) 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
(D 

105. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya - Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

106. — Gaziantep Milletvekili FeyzuUah Yıldırır' 
in, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya-
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pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

107. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

108. — Adana MiUetvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 
, 109. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'm, Sov
yetler Biriliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
nakline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

110. — İstanbul MiUetvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna üişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96*2) 

111. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

112. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

113. — Kahramanmaraş MiUetveküi Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

114. — Kahramanmaraş Miltetvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

115. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

116. — Balıkesir M'ületvdkM Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-

I sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine lüşkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

http://RaJbitait-.il
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117. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

118. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

119. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

120. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

121. — Malatya Milletvekili- Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme 
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi 
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

122. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/98S) 

123. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

124. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tütum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

125. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tütum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

126. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

127. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
sioru önergesi (6/993) 

128. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına iliş/kin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

129. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER-
DEjMlR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

131. — Amasya Milletvekilli Kâzım İpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

132. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

133. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii İmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

134. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

135. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında'ne gihi muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

136. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

137. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

138. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi-
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len bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

139. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavının iptal edilmesinin nedenlime ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

140. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

141. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman - Besni İlçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner- j 
gesi (6/1036) . 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 
X 1. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 

199 Arkadaşının, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Saydı Tür- ! 
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 I 
inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/438) (S. 
Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 11.5.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ü'ker, Kahramanmaraş Mi' 
letyekiîi Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba 
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tçtüzüğü Teklifi ve Çorum I 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra 
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci • 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) j 

3. — İçdl Milletvökiii Edip Özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis- * 
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tar: | 
Mi • 12.1.1987) 

4. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Ipekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt 
ma tarihi : 12.1.1987) | 

X 5. — Muş Milletvekili Afaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcalımın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba- , 
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek ı 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek- | 
Hıfi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis- ', 
yonlan raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) I 

6. — istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru- ^ 
cu'ları Arasında yer Alan Dört Miltetvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hulkulkî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Karan ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

8. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

9. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S.- Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

10. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/836) 
(S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

X 11. — Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Av-
mpa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/825) (S. Sa
yısı : 558) (Dağıtma tarihi : 1.5.1987) 
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12. — 13 Mart 1913 Tarihli îdarei Urnurniyei Vi-
layat Kanunu Muvakkatinin Aidinin ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ille Yozgat Millettvekiîi Mehmet Bağçeci ve Şanlıur
fa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili 
öimef Kuşhan ve 4 Arkadaşımın, İstanbul Milletvekili 
Halil Orhan Ergüder'in, Aynı Kanunun 116 ve 140 
inci Maddelerinin Değigitliirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonlan ra
porları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531, 
531'e 1 ve 2 nci Ekler) (Dağıtma tarihleri: 27.2.1987; 
4.5.1987) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti üe Tunus Cumhu
riyetti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vealgiendiıimeyi önleme Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/833) (S. Sayısı : 559) (Dağıtana tarihi : 
8.54987) 

X 14. — 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
Meslek Vergisi ite llgÜ Maddelerinin Yürürlülkten 
KaldınÜlmıası ve 1319 Sayılı Emlak Vergüsi Kanunu
nun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve îzntîr Milletvekili Hüseyin Ayde
mir ve 9 Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı 
Belediye Gelrieri Kanununun Bazı Maddelerinin Yü
rürlülkten Kaçırılmasına Daiir Kanun Tekifii ve Yoz
gat Milletvekili LütfuUah Kayalar ve 68 Arkadaşı
nın, 2464. ıSayılı Belediye GelMeri Kanununun I - II 
nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun, Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/842, 2/424, 2/435) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tari
hi : 8.54987) 

15. — 4,2.1983 Tarihli ve 2797 Sayılı Yargıtay Ka
nununun 5 ve 14 üncü Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/838) (S. Sayısı : 561) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1987) 

16. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma 
tarihi: 11.5.1987) 

17. — 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile 
Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 15.4.1987 Ta
rih ve 3353 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (1/840). (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 

11.5.1987) 

18. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili İsmail Sarühan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nu Raporu (2/77, 2/338, 3/345) (S. Sayısı : 565) (Da
ğıtma tarihi : 13.5.1987) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 
13.5.1987) 

20. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 12 
Arkadaşının, 18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Ka
nununa 5 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(2/403) (S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 13.5.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




