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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 
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KU-

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu' 

nun, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen 
Ermeni karâr tasarısı hakkında gündem dışı 
konuşması ve DYP Grubu adına Çanakkale 
Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar, SHP 
Grubu adına İzmir Milletvekili Erdal İnönü, 
DSP Grubu adına Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş, ANAP Grubu adına Bitlis 
Milletvekili Kâmran tnan'ın konuşmaları 

2. — Antalya Milletvekili Ümit Halûk 
Bayülken'in, Avrupa Parlamentosunda kabul 
edilen sözde Ermeni karar tasarısı hakkında 
gündem dışı konuşması 

3. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'ın, 
büyükşehir belediyelerinin lüzumu ve önemi 
konusunda gündem dışı konuşması 

Sayfa 
72 

73 

75 

75 

75 

75:88 

88:90 

90:93 

Sayfa 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, akaryakıt istasyonlarıyla ilgili 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın cevabı 93:95 

B) Tezkereler ve önergeler 95 

1. — Siyasî Parti grupları adına grup baş-
kanvekilleri ve bağımsızlar adına da İstanbul 
Milletvekili Bülend Ulusu'nun, Avrupa Par
lamentosunda kabul edilen «Ermeni Sorunu
na Siyasal Bir Çözüm» başlıklı karar tasarısı 
karşısında yüce Meclisin infial ve görüşleri
nin Başkanlıkça, Dışişleri Bakanlığı aracılı
ğıyla Avrupa Parlamentosu Başkanına ve bü
tün parlamento üyelerine ulaştırılmasına iliş
kin önergesi 95:96 

2. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağ-
esen'in, «506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanununa Birer Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi» nin (2/378) İçtüzüğün 
38 inci maddesine göre Doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/241) 96:100 
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Sayfa 
C) öneriler 100 
a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 100 
1. — ANAP Grubunun, gündemdeki ka

nun tasarı ve tekliflerinin sırasının yeniden dü
zenlenmesine ve Genel Kurul çalışma gün 
ve saatlerine ilişkin önerisi ,100:105 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE
RİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 105 

1. — 64 İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Tasarısı, Zonguldak Milletvekili Cahit Kara-
kaş'ın Zonguldak Hine Bağlı Karabük İlçe
sinin Yenice Bucağında Yenice Adı ile Bir 
İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi 
ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın İzmir 
İli Merkez İlçeye Bağlı Buca Nahiyesinde 
Buca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri; Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/855, 2/34, 2/116) (S. 
Sayısı : 585) 105:157 

2. — 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Ka-

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan, Tür

kiye'yi resmen ziyaret eden İran Başbakanı Mu-
savi'nin davranış ve açıklamaları ile, Başbakan, Dış
işleri Bakanlığı ve TRT'nin tutumları, 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol, kalkın
mada öncelikli yöreler meyanmda ele alınacağı vaat 
edilen Hakkâri Hinin sosyal ve ekonomik sorunları; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yap
tılar. 

Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar da, 
T. C. Merkez Bankası statüsünün hükümetçe değiş
tirilmesinin yaratacağı kötü sonuçlar konusunda gün
dem dışı bir konuşma yaptı ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem bu konuş
maya cevap verdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 

Sayfa 
nunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kal
kınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Ya
tırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve 
Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun ile 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/872) (S. 
Sayısı : 599) 157:161,165,166:169 

3. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 
Sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yöneti
mi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2972 Sa
yılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları 
ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanunun Ba
zı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ile 1580 Sayılı Belediye Kanu
nunun 93 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
ve 27.6.1984 Tarihli, 3030 Sayılı Kanunun 
9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçiş
leri komisyonları raporları (1/848, 1/863) (S. 
Sayısı : 596) 161:165 

Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek DSP Kurucu
ları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Si
yasî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra DSP'ye 
Giren Bir Milletvekilinin (3/1016) (S. Sayısı : 546); 

Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir Si
yasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin (3/1158) (S. Sayısı: 547) ve 

Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Sonra 
Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasında 
Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha 
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 Hu
kukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararları 
ile Başkanlık Tezkereleri ve Anayasa^ ve Adalet Ko-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporlarının (3/1073) (S. Sayısı : 548) görüşülmeleri, 
daha evvel alınan karar gereğince; 

Kadastro Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporunun (1/862) (S. Sayısı: 590) 

Görüşülmesi ise, komisyon ve hükümet yetkili
leri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Ertelendiler. 

28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında (1/846, 2/444) (S. Sayısı : 575 ve 575'e 
1 inci Ek) 

Bursa ili Merkezinde Osmangazi, Yıldırım ve Ni
lüfer Adıyla t)ç İlçe Kurulması Hakkında (1/856) 
(S. Sayısı : 591) 

Kanun tasarıları ile, 

Teklif 
1. — Sakarya Milletvekili Mümtaz Özkök ve 5 

5 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/473) (Millî Eğitim; 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 18.6.1987) 

Raporlar 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 13 

Arkdaşının, Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, İs
tanbul Milletvekilleri Namık Kemal Şentürk ile Do
ğan Kasaroğlu'nun, Manisa Milletvekili ismet Tur-
tıangil ve Konya Milletvekili Sabri Irmak'm, Ankara 
Milletvekili Sururi Baykal ve 8 Arkadaşının, 15.7.1950 
Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 25.2.1981 
Tarih ve 2418 Sayılı ve 7.11.1984 Tarih ve 3073 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 13, 14 ve 22 nci Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri ve içişleri Ko
misyonu Raporu (2/220, 2/387, 2/390, 2/431, 2/439) 
(S. Sayısı : 598) (Dağıtma tarihi : 18.6,1987) (GÜN
DEME) 

2. — 7338 Sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanu
nu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Altı 
Ek Madde ile iki Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/467) (S. Sayısı : 589) 

Kabul edilerek kanunlaştılar. 
64 ilçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı, Zon

guldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın, Zonguldak İli
ne Bağlı Karabük ilçesinin Yenice Bucağında Yenice 
Adı ile Bir ilçe Kurulması Hakkındaki Kanun Tek
lifi ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın İzmir İli 
Merkez İlçeye Bağlı Buca Nahiyesinde Buca Adıyla 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin 
(1/855, 2/34, 2/116) (S. Sayısı : 585) tümü üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

19.6.1987 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 19.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekffi 

İskender Cenap Ege 
Kâtip Üye Kâtip Uye 
Giresun Van 

Yavuz Köymen Fevzi Necdet Erdinç 

Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut in
şaatında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapıla
cak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç istisna ve 
Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun ile 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/872) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
18.6.1987) (GÜNDEME) 

3. — Gaziantep İli Merkezinde Karşıyaka ve Şa-
hiribey Adıyla İki ilçe Kurulması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/857) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 
19.6.1987) (GÜNDEME) 

4. Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 7 
Arkadaşının, Konya ili Merkezinde Alâaddin, Sel
çuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ile içişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/471) (S. Sayısı : 616) (Dağıtma ta
rihi : 19.6.1987) (GÜNDEME) 

5. — Sosyaldemokrat Halkçı Partiden istifa Eden 
ve Daha sonra Doğru Yol Partisine Giren içel Mil
letvekili Ali ihsan Elgin ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Partiden istifa Eden ve Daha Sonra Demokratik Sol 
Partiye Giren Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş' 

II. — GELEN KAĞITLAR 
19 . 6 . 1987 Cuma 



T. B. M. M. B: 120 19 . 6 . 1987 O î 1 

m Hukukî Durumlarının Anayasanın 84 üncü Mad
desi Kapsamına Girdiğine Dair Başkanlık Divanı Ka
rarı ile Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1222) (S. Sayısı : 600) (Dağıtma tarihi : 
18.6.1987) (GÜNDEME) 

6. — Manisa Milletvekili ümit Canuyar'ın, Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1167) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma tarihi : 18.6.1987) 
(GÜNDEME) 

7. — Samsun Milletvekili Hüsamettin Cindoruk' 
un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/1168) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma tarihi : 
18.6.1987) (GÜNDEME) 

8. — Manisa Milletvekili ismet Turhangü'in, Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1178) (S. Sayısı : 605) (Dağıtma tarihi : 18.6.1987) 
GÜNDEME) 

9. — îzmir Milletvekili Erdal inönü'nün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1198) 
(S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 18.6.1987) (GÜN
DEME) 

10. — Kars Milletvekili Musa öğün ve Aydın 
Milletvekili iskender Cenap Ege'nin Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adaıleıt Komisyonları üye
ler imdlen Kuru'u Karıma Komisyon Raporu (3/1199) 
(S. Sayısı : 607) (Dağutaa ıtarilhi : 18:6.19(87) (GÜN
DEME) 

,1'1. — Siıı'nt MiÜletvejkili Mehmet Abidurrezak Oey-
lıan'ın Yasama Ddkuraulmazhğnnın Kaldırılması Hak-
'knnda Başjhaflcamıhk' Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kuru1ıu Karma Komisyon. 
Raporu (3/1200) (S, Sayısı : 608) (Dağıtaa tarihi : 
1'8.6.1987) (GÜNDEME) 

'12. — Hatay Milletvekili Murat Sökırnenıoğllu'hun 
Yasama Dokonulmazlığıni'n Kaldırılması Hakkında 
Bajşlbakan'iilk Teskeresi ve Anayasa ve Adalet Komi's-
yioınî'arı Üyeferinıdön Kurulu Karima Komisyon Ra
poru (3/1201) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 
V8.6.1987) (GÜNDEME) 

13. — Ankara Miltetve'ki.l'i Abdullah Nejat Re-
su'oğlu'nun, Yasama Dokuınulmazlığının Kaldırılması 
Hak'kıında Başjhaikanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komiısiyonları Üyelerimden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1204) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma 
tarihi >: 18.6,1987) (GÜNDEME) 

•V4. — Gazianıtep 'Mill-eıüvekil'i' Feyzullah Yi'Idırır'ıaı 
Yasama Dök'unulımaziığınıin Kaldırı'lması Hakkında 
Başbakanlık TeızJkeresJ ve Anayasa ve Adalet Komıis-
yomları Üyelerinden Kurulu Karıma Koirni'syon Ra
poru (3/1205) (S, Sayısı : 611) (Dağı,toıa tarihi : 
18.6.1987) (GÜNDEME) 

15. -— Eskişehir Milletvekilli Mün'ir Sevinç ve De
nizli Miı!',<et!ve,ki'li Hali!' îbrahilm Şahıin'in, Yasama Do
kumu' mazi1 ı'k'larının Ka'ldırı'ıması Ha'k'kiında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada'eit Kam'«iyonları 
Üıyel erlinden Kurulu Kanma Komisyon Raporu 
(3/1218) (S. Sayrısı : 612) (Dağılıma tarihi : 18.6.1987) 
(GÜNDEME) 

lı6. — Iiztair M'ililellVelkilÜ Erdal1 inönü ve Antalya 
M'ilieüveikili Aydın Gülven GüYkan'ım Yasama Doku
nu im azli klanımın Kaldırıliması Haikkında B'aşjbakanlık 
Teskeresi ve Anajyaısa ve Adalet Koımisyoınları Üye
ler inden Kurulıu Karma Koımiısyon Raporu (3/1213) 
(S. Sayısı : 613) (Dağıma tarihi : 1«,6.1987) (GÜN
DEME) 

17. — Samsun ıMilteCvekiH Hüisametıtiın Cindloruk' 
un Yasama Ddkumulimajzlığıınm Ka'ıdırılimaıSi Hakkın
da Başbakanlık Teskeresi ve Anayasa ve Aidalet Ko-
m/ısyonları üydlerinden Kurulu Kanma Komisyon 
Raporlu (3/1215) (IS. Sayısı : 6114) (Dağıtma tarihi, : 
18.6.1987) (GÜNDEME) 

Yazıh Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, ülkemizi ziyaret eden Iran Başbakanınca 
yapıldığı ildidüa etfüen bir açıklama karşısında Iran 
Devleti nezdinde ne gibi girişimlerde bulunulduğuna 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2129) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.6.1987) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının fa
aliyetlerinde yasalara aykırılık bulunduğu iddialarına 
ilişkin Devlet Balkanından yazılı soru önergesi (7/2130) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.6.1987) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçelendirme Vakfının 
faaliyetlerin/de yasalara aykırılık bulunduğu iddiala
rına ilişkim Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2131) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.6.1987) 

— 74 — 
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4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ülkemizi ziyaret eden İran Başbakanınca verildiği 
iddia edilen bir beyanat karşısında ne gibi girişimlerde 
bulunulduğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/2132) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.6.1987) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Tutfguit Arıkan' 
un, Türk Kadınını Taınntma ve Güçlendirme Vakfının 
faaliyetlerinde yasallara aykırılık bulunduğu iddiala
rına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı 
ısıoru önergesi (7/2133) (Başkanlığa geliş tarihi. : 
17.6.1987) 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, ka
dastro kıoımiısyonlarına i'Mışk'in Tarım Orman ve Köy-

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun, Av

rupa Parlamentosunda kabul edilen Ermeni karar ta
sarısı hakkında gündem dışı konuşması ve DYP Gru
bu adına Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadık
lar, SHP Grubu adına İzmir Milletvekili Erdal İnö
nü, DSP Grubu adına Zonguldak Milletvekili Ca
hit Karakaş, ANAP Grubu adına Bitlis Milletvekili 
Kâmran tnan'ın konuşmaları. 

BAŞKAN — Efendim, bir gündemi dışı konuşma 
talebi var, okutuyorum : 

işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2134) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.6.1987) 

7. — Burdur Milletvekili Fetihi Çelikteaş'ın, Aksu 
Neferi üzerimde inşa edilecek baraj nedeniyle kamu-
laştorıkn arazilere ve arazi sahiplerimin bazı sorunla
rına ilişkin Tarım Onman ve Köyişlerj Bakanından 
yazılı ,goıiu önergesi (7/2135) (Başkanlığa geliş tarihi. : 
18.6.1987) 

'8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Natoantoğlü' 
nun, Erzurum İline bağh bazı köylerin su ve sula
ma kanalı sorunlar un a üllşkim Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2136) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.6.1987) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

19 Haziran 1987 günü öğleden sonra yapılacak 
Meclis toplantısında Avrupa Parlamentosunca kabul 
edilen Ermeni konusuyla ilgiffi karar hakkında bir 
konuşuna yapmak üzere gündem dışı söz ver ilmesin i 
müsaadelerinize saygılarımıla arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
- Valhit Halefoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dişleri Bakanı Va-
hilü Halefoğlu. (ANAP sıralarından alkımlar) 

-»• o > - « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkaaıvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşimini açıyorum. 

İÜ. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklatma ya
pılacaktır. 

(Çarikın Milletvekili Ahmet Özkan'a kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Yetersayımız vardır, müzakerelere 
'başlııyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
dün, Avruıpa Parlamentıoısuinda kabul ediılen, tariıhî 
gerçeklere aykırı, haksız ve tek yönlü Ermeni karar 
tasarısı hakkında, yüce Meclise hükiümetiımizin görüş
lerini açıklamak üzere huzurlarınıza ge'lmiş bulunu
yorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Par-
îamenıtosuında kabul edilen, tarihî gerçeklere tama
men aykırı, tek yaıalı ve üiikemiz hakkında haksız 
İsnatlarla dolu kararı hülklüımat olarak esıeflb karşılı
yor ve reddediyoruz. (Alkışlar) 

Avrupa Parlatmenıtasıunıda, Ermeni militanların 
baskı ve tehditleri altında küçük bir azınlığın oyla
rıyla alınan bu karar, hiç kimseye şeref kazandır
mayacaktır. 

Avrupa Parlamentosu üyelerimin dörtte üçü bü 
'(asarının oylamaısıına katılimamışlar ve böylece, Tar
ikiyle aleyhine tezgâhlanan bu çirkin oyuma alet ol
mak İstemediklerini açıkça! ortaya koymuşlardır. 

(Kabul edilen kararda, Ermeni tnesıelesıi! hakkında, 
Itaım'a'men gerçek dışı iddialara yer verilmekte kalın
mamakta, aynı zamanda, bu 'konuyla uzaktan yakıo-
Idian ilişkisi bulunmayan Kıbrıs konusu ve Türk - Yu
nan ilişkileri gilbi meselelerde, Türkiye'ye hasım çev
relerin mesnetsiz iddialarına da yer veri İlmektedir. 
Aynı şekilde, bazı bölücü unsurların malum emelle
rinle hiızmet edecek ifadeler de, aynı karar metninde 
yer almaktadır. 

iSayım Başkan, değerli milletvekilleri; ortaya çıkan 
bu tablo, Türkiye'yie hasım1 çevreferin nasal bir işbir
liği ilcinde olduklarımı1 gözler önüne sermektedir. Şim
diye kadar, Türkiye'ye yönelik oaniane faaliyetler 
ısiündlüren terör örgütlerine, hiç .değilse manevî deste
ğin kimllerldten geldiğini ımerak edenler varsa, bunla
rın, kaıbııl edilen tasarının metinini okumaları yeterli 
olacaktır. 

Hazin olan şudur ki, Kubrııs meselesi gibi komıular-
da, müzakere yoluyla çözüme yanaşmayanlar, Erme
ni ımilitan örgütlerinin gölgesine sığınarak, kendi gö
rüşlerini ifade etlmek yollunu seçmişlerdir. Bütün dün
ya, onların, içine düştüğü ıbu acınacak durumu ib
rette seyretmektedir. Şunu. bilhassa ifade etmek "iş
itenim ki, Ibu gibi yöntemlerle, ne Kıbrıs sorununu, ne 
de başka bir meseleyi çözmek mümkün değildir. Bu 
yloilara başvuranlar, Kıbrıs meselesinin çözümünü 
büsbütün zorlaştırmaktan başka hiçlbir amaca hizmet 
etmemektedirler. 
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Sayın Başkan, Idleğerli tmilletMekilleri; eğer, bu ta
sarıyı hazırlayanları, bu yolEa Türkiye'ye baskı ya
pabilecekleri ümidime kapıfoniışlarsa, huzurunuzda 
açıkça iıfaıde ediyorum kii, bu ümitleri tamamen boşa 
çıkacaktır. (Alkışlar) 

IŞÜKRÜ 'BABACAN (Kırklareli) — Bu da, şah-
isiyetl'i dış politika ile olur. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Zira, Türk Milleti, hiçlbir zaman, dış 
baskılar altında öldün vermamişti'r; Türk (Milletinin 
bu has'tetini bilmeyenler, yanılgı iilçihde olduklarını 
anlayacaklardın. Hükümetlimizin, bu gibi girişimler 
karşısında ödün vermesi hiçlbir surette söz konusu 
olamaz. 

Sayın Başkan, değerli millletivekilleri; b'iz, konu
mun başından ıberi, Ermeni (meselesinin gerçek yönü
nü, Avrupa parlamentoisunun ilgili bültün üyelerine 
ayrıntılarıyla anlattık. Kendileriyle birçok teması
mız oldu. Değerli parlamenterlerimiz, bu konuda 
takdire şayan bir gayret gösterdiler. Kendilerine hu
zurunuzda şükranlarımızı sunuyonum. Temas ettiği
miz Avrupa Parlalmentasu üyelerimıita çoğu, görüşle
rimizi haklı buldular, Avrupa Parlamentosunun, ta
rihî olayların yargılandığı bir kurum olmadığını ka
bul etütilen. Karar tasarısının oylanmasına, bu kadar 
çolk sayıda parlaimem/terin iştirak etmemesi, hiç şüp
hesiz anlamlıdır. (SHP ve DYP sıralarından gürültü
ler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
—• Bu mantığı anlamadım. 

(SALIM BRBL (Konya) — Kendinizi aldatmayım 
öyle. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Türkiye'nin:, Avrupa Topluluğuna üye
lik talebi, bu gibi tek yanlı, bağnaz ve ö'lçüsüz ka
rarlarla etkilenemez. Biz, toplulukla ilişkilerimizi 
duygusal bir yaklaşımla değil, karşılıklı yararları gö
zeten, akrllcı bir tutum ile tanzim ediyoruz. 

Türk milletinin haklı »teplki ve infialine yol açan 
bu kararın, Avrupa camiası üzerinde de hiçbir etkide 
bulunamayacağına içtenlikle inanıyoruz. 

JBu vasile ile yüoe Meclise derin saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
IGnuplar adına konuşma istekleri varıdır. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Cafer Tay

yar Sadıklar; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
(DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA

DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mecli
sin çok değerti üyeleri; Avrupa Parlamentiasunun :sıan 
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al'mış olduğu 'karan, Doğru Yıol Partisi Gırubu ola
rak esefle ve üzüntü ile karşrladığımızı arz etımek 
iç;m huzurlarımıza geldim. 

'Bu karar, üzerimde çdk ciddî olarak düşünülmesi 
gereken bir karardır. Sadece, orada bui kararı aîan-
krı de'ği'l, bu kararın arkasındaki güçleri teker teker 
Wtaıya çıkarmak ve bu güçlerin nasıl çalıştığımı bul-
ırrîak içim bazı çalışmalara gerek olduğu, bugün daha 
da fazla ortaya çıkmış 'bulunmaktadır. Bu itibarla, 
Sayın Dışişleri Bakanım\z görüşme talebimde bulun
madan önce, gruibumuz bu konuda bir araştırıma ihti
yacımı hrsiaetmrş ve bu konuda bir önerge vermiştir. 
Ormanız ki, bu önerge gerekli kalbulü görür ve komü, 
enine boyuna yüce Meclisin çatısı altımda görüşüllür. 

Şimdi, şu siuali çok dikkatle ve önemle sormaya 
imedburıuz : Avrupa Parlamentosu çatısı. altında bu 
kararım emsali var mıdır? Yanı's bir milleti karşısına 
alam böyle bir karar var mıdır? Bir tarihi karşısına 
alam ıböyie bir karar var mıdır? Böyle bir karar mıe-
isela Almanya için, mese'la Fransa içim, mesela Ame
rika içim, mesela Rıusiya içim alnmmış mıdır? Niçin 
Türkiye içim alınmak ihtiyacı duyuldu bu aşamada? 

'Bu arada, bu ıĝ Jbi kararlarım alınmas,ı ve Avrupa 
Topluluğunun Türkiye'ye karşı sertleşmesin in, Avru
pa Topluluğuna yaptığımız müracaattan sonra olması 
dikkatleri çekmektedir. Bazı sualleri yeniden sorup 
dlüşünımeye mödburuz. - Avrupa Parlıamemtioısunda bu 
karar alınırken üçte ilki çoğunluk yokmuş. Bu dikka
te değer bir husus, üzerimde durulımiası gereken bir 
husus; am'a bu kadar kişinliim bulunmaması için yara
tılan terörün anlamını eğer Avrupa Topluluğu anla-
yamadııysa, dün yine anlayamadııysia, biz amlatama-
dıyisak, çdk geç kalmışız dömek)t!ir. Üçte iki çoğunlu
ğu Avrupa Parlamentosunun dışında bırakabilen bir 
terör, dünyayı kapllamıştır demek. Bunun üzerinde 
dünyayı, Avrupa'yı1 dikkatle durmaya davet ediyo
ruz. Biz aeaüba bu konularda neler yapmalıydık da 
yapamadık. Bunları da düşünmeye mecburuz. 

Avrupa Parlaımemıtoısu, normal şartlar altımda, an-
laşimalaır gereği kurması gereken Avrupa Parlamento 
Grubumuzun karşıtını kurmamış ve buma karşılık, 
sadece 10 kişilik ibir çalışma gruibu kurmuştur. Bliı-
ziım, bumun karşısımda davranışımızın, bu şekilde ol-
ımaısı veya bu kararı tamımi'amamız şeklinde olması 
gerekir. 

ıBu itibarla, biız artık, çözüimteri Avrupa Parla-
ımentiosumun içinde değil, Strazhurg'ta değil, belki de 
Avrupa başkentler inde aramak mecburiyet'indeyiz. 
O iltiharla, bizilm önerimiz şudur : Gel im Avrupa baş-
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kentlerimde konumuzu bütün açıklığı ile anlatalım. 
Bir de şu var : Bugüne kadar, demek ki bu konu an-
latılamaımış. (ANAP sıralarımdan «Nereye geldik» 
sesleri) 

'Nereye gejeceğ'lm'izi söyledik değerli, arkadaşım'. 
ıBAŞKAN — Lütfen, değerli arkadaşlarım... Lüt

fen Sayım Sadıklar... 
OAFBR TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Daha hu konumlum -nüansıma inemediysemiz, daha bu 
konunun inceliğine varamadıyısanız, bu çatının altında 
konuşulacak daha çolk şeyler vardır demektir. Omum 
içim, verdiğimiz önergenin kabulünde de fayda umu
yoruz. 

iBaşlkenltletre doğrudan doğruya ibir çıkarıma yapıl
ması ihtiyaca vardır. Demek ki, meselelerimizi anlata
mamışız; demek ki, dünyada itibarımız var diye, iti
barımız arttı diye yaptığımız reklamlar boşunaymış. 
Hani itibar? Hükümetin ilan etiti'ıği hamgi itibar dola
yısıyla bu karar alınabilmiş? Eğer, hükümetler, baş-
kemltler bu konuda gerekli çalı sımayı yapabilseydi, biz 
oralarda ağırliığmıızı kullanabilıseydik hu karar alı
nabilir miydi? 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Yakışmıyor, yakış
mıyor; hangi oephedem&inıiız? 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, hatibi diml'eyelim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarımı, hu arada kendi kapımızım önü
nü de süpürmeyi ihmal etimetmeirniz gerekir. Avrupa 
Toplulüğuinum bizden istediği bazı şeyler var, bun
ları birer birer, belki de sırasıyla yerine getirmekte, 
bu aşamada hüyük yarar olduğu ortaya çıkmıştır. 

Avrupa Topluluğu, her toplantısında, Türkiye'de
ki demokratik atılımlarım hızlanmasını istemektedir. 
Bu arada, Türkiye'deki demokrasiyi engelleyen ya
lakların kalkmasını iıdtömekted'iırler. Bu komuda yüce 
Meclis tarafımldaın atılmış dla<n olumlu adlımın -ki, 371 
ayla alımmuş, ittifaka yakın bir karar şekline varmış 
olan karardır- devam eittir ilmesin de de büyük yarar 
vardır. 

Türkiye, Avrupa'nın kapısımdadır ve Avrupa'dan 
kapmayacaktır. Alınan bu karardan dolayı, kararı 
alanlara dteğil, kararı atan hükümetlere değil, bunla
rım arkasındaki güçllere eğilimek mecburiyetindeyiz. 
IBİZ, bir sloykırımdan bahsedenlere şunu duyurmak 
meclburiyet'imıdeyiz : Bir soykırımı varsa, bunlarım soy
daşları, bugün, Türkiye'de, îsıtanlhul'da, dünyanın en 
rahat vatandaşları olarak yaşamaktadırlar; bununla 
iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Ne biçim soykı
rımdır ki, bir kısmı îstanjbul'dia en iyi yerleriım'Izde 
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yaşar, 'bir knsımı soykırıım'a tabii olur. Bu iddianın da
ha Demelinde çürükler vardır. Biz, bu konuda üzeri
mize ,düşen açıktama görevini taıro yapmaya mecbu
ruz. 

Arşivleri açıyoruz ded'ilk; açmalıyız, (bu arşivleri 
tetkik 'imkânlarını vermelliyiz, dünyaya sorunumuzu 
iyi anlatmalıyız. 

Bu konularda hükümetin yapacağı, bütlün olumlu 
çalışmaların yanında olduğumuzu Doğru Yol Partisi 
Grubu olarak arz eder, yüce Meclliısi saygılarımla 
selamlarım. (DYP sıralarından alkışTıar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sadıklar. 
Sosya'demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Genel 

Başkan, Sayın Erdal İnönü. (SHP sıralarından alkış
lar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir) 
— Sayın Başkan, sayin milletvekilleri; Avrupa Par-
laımen'tiosumda dün alman sözde soykırım kararı üze
rimde, Sosya!ld©mokrat Halkçı Partimin ve kendi gö
rüşlerimi açıklamak için huzuriarınızdayiım. Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Avrupa Parlamentosunda, sözde Ermemi soykı
rımı könuisunda dün as'ınan karar, son derece yanlış, 
yetikiısiz, haksız ve Türkiye aleyhinde açıkça taraf 
tutan; yakım geçmişte masum vatandaşlarımıza, dev
let gör evliler iım ize karşı girişilmiş olam saldırılara, iş
lenmiş cinayetlere gerekçe veren, ibunldam sonra da 
Ermeni tenorunu özendirecek olan tehlikeli bir dav
ranıştır. 

Çeşitli ulusal ve siyasal görüşlerin teimsil edild'ıği 
Avrupa Parlamentosunun, tarihe mal olmuş tartış
malarda son sözü söylemek giibi bir yetkisi yoktur. 
Böyle bir şeye yeltenmekle, insanlığın ortak bir var
lığı olan tarihe karşı, tarihsel gerçeklere karşı saygı
sızdık etmiştir. (SHP sıralarımdan «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

ıBWırrii yüceltmek; bilimi, uygar İlığınım temneH erin
den biri saymak, Avrupa Topluluğumun ortak anla
yışıdır. Yapılan hareket, hu ortak anlayışa) karşı af-
fedi'lmez bir hatadır. Siyasî Koımtisyomda kabul edil
miş olan ve o haliyle de haksız ve taraflı bir metin 
olan tasan, genel kurulda, Türkiye albyfrinıdbki, grup
larım ((telkin ettiği önergeler arka arkaya kabul edi
lerek, hem» tarihseli, hem de güncel yanlışlar, Mütüralar 
ve çel'işkilerle dolu bir karar haline ge'lmiştir. Aslım
da, bu yöntemin kendisi, bir tarihsel gerçeği, son da
kikada verilen önergelerle bulmaya çalışmak, baş
tan aşağı gülünç ıbir yoldur, baştan aşağı hiçibir iti-

Ibar kazandırmayacak bir yoldur; Avrupa Parîamen-
tfbsuna b/çlbir şekHde onur vermez. 

ıBu kararı bütünüyle kınıyoruz, hiçibir parçasını 
kahul etmiyoruz. («Bravo» ses'feri, alkışlar) Avrupai 
Farlaırraemtoısundıan, fbu kararı, değişıtiıren başka bir ka
rarı çıkarımcaya kadar, şimdiki hüküm/etin ve bundan 
ısıomra gelecek hükümetlerim uğraşmasını işitiyoruz. 
Bumu yapmak da mümkündür; çünkü, ne tarihsel 
gerçek'er, ne de Türkiye'de bugünkü siyasal ve sos-
yal durum, bu kararda söylendiği gibi değiıltfir. 

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunun az da ol
sa mevcut çoğunluğu, Birinci Dünya Savaşı sırasımda 
Anado'u'da savaş zorunluluik'ian ve sıkıntıları içimde 
cereyan etmiş olayları soykırım şeklinde nitelendi
rirken, sadece, bazı Erimeni propagandacılarımın etki
si alttında çalıştığını göstermiştir. Soykırım nitelen-
dirmlesli Birleşmiş Milletlerin 9 Aralık 1948 tarihi» ka
rarındaki 'tamıma dayandırılıyor. Oysaki., sözü edilien 
tamımda, bir azınlığın ortadan1 kaldırılması maksa
dıyla girişilen hareketler ele alıınıyor; yani, açıkça 
ısıoykurım ollmast için bir azınlığım ortadan kaldırıl'-
ımaısı maklsadımım bu harekette ön ayak olmuş olması 
şjant. 1915 olaylarıtıdia böyle bir maksat olduğu, bu
güne kadar ispat edilememiştir; tersine, çıkarılan 
'belgelerin, ispat diye getirilen şeylerin hepsimin sahte 
o'duğu açıkça ortaya konu1!muştur. Demek istiyo
rum ki, tarafsız tarihçiler, 1915 olaylarını soykırım 
olarak kabul etmemişlerdir. Tarafsız tarihçilerin ka-
'bul ettiği bir soykırım gerçeği, o bakımdan yoktur. 

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu bu kararında, 
bir taraftan, soykırım olaylarının bu şekilde nitelen
dirilmesinin (Avrupa Parlamentosunun olayları soy
kırım diye nitelendirmesinin) bugünkü Türk hükü
metinden hiçbir siyasî, maddî ya da hukukî talepte 
bulunma sonucu veremeyeceğini söylüyor; ama ar
kasından, Türkiye ile «Ermenilerin temsilcileri» de
diği insanlar arasında diyalog başlatılmasını öneriyor. 
Bir talepte bulunmaya hakları olmayan insanlarla 
diylog ne maksatla başlatılacaktır. (Alkışlar) Bunu 
önerirken, o parlamenterler kimi kandırdıklarını sa
nıyorlar, neyi örtbas etmeye, neyi bize kabul ettirme
ye çalışıyorlar? Tarihsel gerçekleri iç politika çıkar
ları nedeniyle saptıran bu kararın uygulanmasını, he
le Türkiye Cumhuriyetinden istemeye, bu parlamen
terlerin hiçbir hakkı yoktur. 

Kararın daha sonraki bölümlerinde, Yunanistan' 
in ulusal çıkarlarını, Türkiye'nin ulusal çıkarlarından 
üstün tutmaktan başlayarak, bu kadar taraflı bir gö
rünüm sergileyerek, daha sonra Türkiye'de Lozan 
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Antlaşmasının, Ermenilerin azınlık hakları konusunda 
uygulanmadığını söylemeye varacak kadar, gerçek 
dışı, İleri iddialar serdediliyor. Bu iddiaların saçma
lığını göstermek için bir örnek ortaya koymak yeter. 
Bu kararın, açıkça, Yunan parlamenterlerin etkisi 
altında alındığı meydandadır. Bu kararda, Türkiye' 
de Hıristiyan azınlıkların din özgürlüğünün eksik ol
duğu ileri sürülüyor. Genel Kurulumuz gayet iyi.ha
tırlayacaktır. Daha birkaç gün önce, İstanbul'a gelen 
Yunan kilisesinin en önde gelen temsilcileri, Yunan
istan'da, dinsel, geleneksel haklarını, varlıklarını ko
rumak için çare olarak istanbul'daki Rum Patrikha
nesinin koruyucu egemenliği altına girmek istedik
lerini açıkça söylediler. (SHP sıralarından alkışlar) 
Demek ki, Türkiye'deki Rum azınlığın dinsel özgür
lüğü, Yunanistan'daki Rum çoğunluğun dinsel öz
gürlüğünden daha iyi korunmaktadır. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu gerçeği kilise tem
silcilerinin ağzından bütün dünya duydu; yalnız, Av
rupa Parlamentosundaki temsilciler duymamışlar. (!) 

Sayın milletvekilleri, bu kararın tümüyle haksız 
ve yanlış olduğunu, hiçbir şekilde kabul edilemeyece
ğini tekrar ederim; ama, ondan sonra, bu kararın 
alınmasını kolaylaştıran olaylarda hükümetin büyük 
sorumluluk taşıdığını açıkça ilan ederim. (SHP sıra
larından alkışlar) Yıllardır, aleyhimizde, soykırım di
ye yürütülen kampanya, son yıllarda, Türkiye'de de
mokrasiye ve insan haklarına aykırı davranışların 
artmasından ve Türkiye'de demokrasimizin görünen 
kusurlarını en kısa zamanda, en çabuk şekilde orta
dan kaldırmak için hükümetin çaba göstermemesin
den çok kuvvet almıştır, çok destek almıştır. (SHP 
sıralarından alkışlar) ve dün varılan bu müessif so
nuca, böyle gelinmiştir. Sendikal haklar konusunda, 
kişisel özgürlükler konusunda, çeşitli haksız uygula
malar, baskılar konusunda, hükümet, dört yıldır da
ha açık bir tavır alabilseydi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yaptığımız eleştirilere kulak verebilseydi, 
demokrasiye gerçekten sahip çıksaydı, Avrupa Par
lamentosunda, Yunan temsilcilerinin ve aleyhimizde
ki küçük grupların çabaları, bu sonuca varacak bir 
çoğunluğa hiçbir zaman gelemezdi. (SHP sıraların
dan alkışlar) Ermeni tedhiş gruplarının baskısı altın
da çalışan Avrupalı parlamenterler, bu hareketlerini 
«insan haklarını koruyoruz» diye bir özre bağlaya
mazlardı. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Parlamentosunda bu 
karar - Sayın Bakanın da söylediği gibi - Genel Ku
rulun küçük bir bölümüyle alınmıştır, büyük baskılar 
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I altında alınmıştır. Evet, bunların hepsi doğru; ama, 
bütün bunlara karşın bu karar, Türkiye Cumhuriyeti 
aleyhinde, Türk ulusu aleyhinde vahim sonuçlar ve-

I rebilecik çok tehlikeli bir karardır. Bütün siyasetçi-
I terimizin, hükümet temsilcilerinin - Sayın Başbakan 
I başta olmak üzere - bu kararın bütün ağırlığını, muh-
I temel bütün olumsuz sonuçlarını iyi değerlendirmele-
I rini istiyorum, bunu bekliyorum. (SHP sıralarından 
I alkışlar) 
I Türkiye'de demokrasiye içtenlikle sahip çıkma-
I mak, irsan haklarını zedeleyen davranışları görmez-
I likten gelmek, temel demokratik hakları, kısa vadeli 
I parti çıkarları için engellemek, halkın yararına ola-
I cak siyasal gelişmeleri kişisel çıkarlar için önlemek; 
I bütün bu davranışlar, çağımızda, eninde sonunda ulu

sal çıkarları yaralayan bir sonuç vermektedir. Enin-
I de sonunda, uluslararası forumlarda, demokrasi ko-
I nusunda, insan hakları konusunda yaptığımızla değer-
I lendiriliyoruz. Onun için, bu karara karşı yapılacak 
I şey, Avrupa Parlamentosunda, kararın değiştirilmesi 
I için amaca varıncaya kadar yılmadan uğraşmak, Tür

kiye'de, demokrasiyi bütün eksikliklerinden bir an 
önce arındırmak, vatanın bölünmez bütünlüğünü dik
katle korurken insan haklarına her alanda saygılı ol
duğumuzu açıkça göstermek ve nihayet ulusal çıkar-

I larımızı koruyarak Avrupa Topluluğuna girmektir. 
I Bu inancımı bir daha ifade ederek, yüce Meclise 
I saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın inönü. 

I Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Cahit 
I Karakaş. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA CAHÎT KARAKAŞ (Zon-
I guldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dün 
I akşam, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, yaptığı 
I bir toplantıda, ulusumuzu tümüyle üzüntüye sokan bir 
I karar tasarısını büyük çoğunlukla kabul etmiştir. Ne

dir bu karar tasarısı? Yıllardır üzerinde konuşulan, 
I partilerin, politikacıların, ülke bütünlüğüne hassasi-
I yetle eğilen her Türk'ün üzerinde durduğu ve bizim 
I için bir millî dava olan, Türkiye'nin bütünlüğü ve 
I bekası için çok büyük ehemmiyeti olan, sözde Ermeni 
I soykırımı iddialarıyla ilgili bir karar tasarısıdır. 

! Değerli arkadaşlarım, bu karar tasarısı, Avrupa 
I Parlamentosunda öyle bir zamanda alınmıştır ki, Tür-
I kiye Cumhuriyeti hükümeti bütün olanaklarını, siyasî 
I ve ekonomik yönden Avrupa'da tanıtılmaya hasretmiş, 
I Türk dış politikasını yöneten yetkili kişiler Avrupa'da 
J eşi görülmedik bir itibara sahip olduğumuzu yayar ha-
J le gelmişler ve yine Türkiye, bütün imkânlarıyla Av-
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rupa platformlarında, Avrupa başkentlerinde ve par
lamento heyeti de Batı Almanya'da ülkeyi tanıtma 
gezilerine çıkmış, ki, nitekim şu anda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Başbakanının başkanlığında bir par
lamento heyeti de Batı Almanya'lda ülkeyi tanıtma 
ve temsil gezisinde bulunuyor. İşte böyle bir sırada, 
Türkiye'yi, Türk ulusunu derinden yaralayan bir ka
rar tasarısı, Avrupa Parlamentosunda bulunan üyele
rin oy çoğunluğu ile kabul edilmiş bulunuyor. 

Bu oylamada, «Türkiye tarafında oy kullanacağız» 
diyen, Türkiye'ye devamlı ziyaretler yaparak, kendi
lerine burada «Doktor» payeleri verilen kişilerin de 
bulunduğu liberaller ve * Hıristiyan demokratlar bu 
oylamada bulunmamışlar değerli arkadaşlarım. Kim 
bulunmuş bu oylamada? Bu oylamada bulunanlar: 
Sosyalistler, komünistler, yeşiller, Avrupa Demokrat
lar Birliği, Avrupa sağcıları ve demokratları. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin her zaman ya
nında olduğunu iddia eden liberal ve Hıristiyan de
mokratların bulunmayışları kasıtlıdır, bir çekinserlik 
oyunundan ibarettir. Nitekim, 26.2.1987 tarihinde, 
Demokratik Sol Parti Grup Başkanı olarak yaptığım 
basın toplantısında, o zaman Siyasî Komisyondan 23'e 
karşı 25 oyla geçen bu karar tasarısı üzerinde görüş
lerimizi ifade etmiş ve bu karar tasarısının az bir 
farkla dahi olsa, komisyondan genel kurula intikal 
etmiş olmasında hükümetin ve özellikle Anavatan Par
tisinin menfi rolünün olduğunu ifade etmiştim. (DSP 
sıralarından alkışlar) Değerli arkadaşlarım, neydi bu 
menfî rol? O zaman, hükümet, bu işle görevli Dışişleri 
'bir kenara itilmiş ve Türkiye lehinde olan parlamen
terler, listeler halinde Avrupa başkentlerine Anavatan 
Partisinin Başkanvekili tarafından postalanmıştı ve 
işte o liberal ve Hıristiyan demokrat parlamenterler, 
o zaman, bizzat, bu olaydan duydukları sıkıntıyı ifade 
etmişler ve isimleri afişe edildiği için, bu oylamada 
'bulunmamışlar, çekinser davranmışlardır. O halde, bu 
karar tasarısının kabulünde bu gerçeği görmekte, bü
yük fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu karar tasarısı yalnız bu 
şekilde de değildir; Yunanlı Hıristiyan demokrat par
lamenterlerin verdiği önergelerle, Ermeni soykırımının 
ötesinde, (Türkiye'nin dışta ve dünyada bütün forum
larda itibarını bu defa büyük ölçüde sarsan, hele, 
«Avrupa Parlamentosuna, Avrupa Toplumuna kabul 
ediliyoruz» dediğimiz bir dönemde, Yunan parlamen
terin önergesiyle kabul edilen karar tasarısında ise, 
Türkiye'nin millî menfaatlarıyla tamamı ile ters bir 
karar alınmış bulunuyor. 

— 80 

Türkiye'nin yalnız kendi güvenliği için değil, dahil 
olduğu Batı ittifakının da güvenliği için tutmak mec
buriyetinde olduğu Kıbrıs'taki askerlerin çekil
mesinden tutunuz da, Türkiye'nin etnik sorunla
rına kadar ve insan haklarıyla ilgili sorunların hal
line kadar, çeşitli konuyu içine derceden bir karar 
tasarısının, yine Avrupa Parlamentosunca kabul edil
mesi, esef vericidir. (DSP sıralarından alkışlar) Ayrı
ca, bu karar tasarısında* bu sorunlar halledilmediği 
sürece Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna kabul edilme
mesi de öngörülmektedir. Buna ilave olarak, yine bir 
Yunan parlamenterin verdiği bir önerge ile de, Av
rupa Topluluğu içinde «Ermeni Soykırım Günü»nün 
kabul edilmesi de geçmiştir. 

işte bunlar, dün, hakikaten ulusumuzu içten üzün
tüye gark eden ve Avrupa Parlamentosunda lehimiz
de olduğunu zannettiğimiz kişilerin çekingenlik, çe
kinserlik oyunlarıyla kabul edilen karar tasarılarıdır. 

Değerli milletvekilleri, dün kabul edilen bu ka
rar tasarılrıyla, Türkiye'nin, Ermeni iddiaları konu
sundaki resmî tezi ilk defa temelden reddedilmiş 
oluyor, resmen reddedilmiş oluyor. Hiçbir platform
da bugüne kadar, Türkiye'nin, Ermeni iddialarıyla il
gili ileri sürdüğü tezler, bu ölçüde reddedilmemiştir; 
ilk defa Avrupa Parlamentosunda reddediliyor. Bunun 
sonu ne olacaktır? Bunun sonu, yakında, Amerikan 
Kongresine yansıyacaktır. Nitekim, yakın bir gele
cekte Amerikan Kongresi de aynı konu üzerine eği
lecektir. Hatta bu, belki Birleşmiş Milletlere dahi mev
zu olacaktır, konu olacaktır. İşte, bunun sonuçları 
budur. Bunun sonuçları siyasî yönden budur; ama, 
'başka, sonuçları da vardır. Tabiî bu, dünyada teröre 
prim veren bir olaydır. Dünyada, özellikle Türklere 
ve Türk büyüklerine karşı girişilen katliamın, terörün 
artmasına vesile olacaktır. Ayrıç, bu, bütün dünyada 
azınlıklar sorununu gündeme getirecektir. 

Onun için, dün akşam aldığımız haberlere göre, 
bütün Avrupa başkentlerinde özellikle Strazburg'da 
Ermeniler sokaklara dökülmüş bayram yapıyorlar de
ğerli arkadaşlarım; acı olan hadise budur. 

Biz, bu konuyu ciddiye almak mecburiyetindeyiz. 
Esasında, başından beri ciddiye alınması lazım gel
diğini ve bu konuda bir şeyler yapmamız lazım gel
diğini burada ifade ettik. Şimdi açık seçik ortadadır 
ki, Türk Hükümetinin, bu politikayı yürüten kişilerin, 
bu işte yaptıkları noksanlıklar vardır; belki hepimizin 
de noksanlıkları vardır. (DSP ve DYP sıralarından 
alkışlar) (İşte bu noksanlıklar nerede ise, nasılsa, ne
rede açıklar varsa bunları elbirliğiyle göğüslemek, 
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araştırmak ve gereklerini yerine getirmek mecburi- > 
yetindeyiz. İlk yapılacak şey, hiç vakit kaybetmeden, 
şunu bunu kınamadan yapılacak şey, kendi içimizde 
özeleştiriyi yapmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye için, Ermeni prob
lemi yoktur; ne genç Türk Cumhuriyeti için vardır, 
ne de iddia edildiği gibi Osmanlı İmparatorluğu, Os
manlı dönemi için vardır. Osmanlı dönemi için Ermeni 
soykırımı iddialarını yaratanlar, o dönemin Osmanlı 
İmparatorluğunu parçalayıp, topraklarım paylaşmak 
isteyen büyük devletlerdir ve oynanan oyun odur. 
(DSP ve DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Onun için diyoruz ki, ne Türkiye Cumhuriyeti, ne 
de Osmanlı İmparatorluğunun, Ermenilerle, Ermeni 
soykırımıyla alakası yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu olay bir kere daha açık
ça ortaya sermiştir ki, Türkiye'nin içte ve dışta düş
manları vardır. Gerek sağda, gerek soldaki bu düş
manlara karşı, eğer bütün demokrat düşünen kitle, 
partiler, insanlar bir araya gelemezsek, o takdirde bu 
sorunların üstesinden gelmek şöyle dursun, ulusumu
zun bütünlüğünü, ulusumuzun içte ve dışta saygınlığı
nı yerine getirmemiz asla mümkün olmaz. (DSP, DYP 
ANAP sıralarından alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri, Türk'e Türk'ten başkasının 
faydası yoktur; bunu kesin bilmemiz lazım. (DSP, 
DYP ve ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

O halde biz, her şeyden önce demokratik nizamı
mızı sağlamlaştıra'bilmek, çağdaş demokratik toplum
ların sahip olduğu bütün müesseseleri en kısa zaman
da elde edebilmek için, bütün partiler Meclis içinde 
bir araya gelmek, birbirimize saygıyla, sevgiyle sarıl
mak ve demokratik bir diyalog içinde, sorunlarımıza 
anlayış birliği içinde eğilmek mec'buriyetindeyz. (DSP, 
DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

iBunu yapamadığımız takdirde, bazı sorunları tek 
kale halinde oynayıp, partileri, başka görüş sahibi de
mokratları dışlayarak bir yere varacağımızı zannedi
yorsak, bunda yanılırız değerli arkadaşlarım. Yanıl
dığımızın pek çok örnekleri en yakın tarihimizde var
dır. Onun için, demokrasilerde ve demokratik ülke
lerde şartolan, esas olan, partilerarası diyalogu, cen
tilmenliği asla elden bırakmamak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, ifade ettiğim gibi, bu Erme
ni karar tasarısıyla sağlanmak istenen şey, dış ve iç 
düşmanlarca sağlanmak istenen şey, Türkiye'nin gü
venliğini sarsmaktır. Yalnız burada, Türkiye'nin müt
tefiklerine şunu hatırlatmak isterim; Türkiye'nin gü
venliği aynı zamanda müttefiklerimizin güvenliğidir. 
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Eğer müttefiklerimiz kendi güvenliklerini istiyorlarsa, 
eğer müttefiklerimiz samimî bir dayanışma içinde bir 
topluluğa ulaşmak istiyorlarsa, Türkiye'nin hayatî 
meselesi olan ve Türkiye'nin millî davası olan Ermeni 
meselesine ve diğer konulara hassasiyetle eğilmek mec
buriyetindedirler. Bunu sağlamak ve bu bakımdan 
her türlü uyarıyı yapmak yalnız hükümetin değil, tüm 
partilerin ve parlamentonun baş görevi olmalıdır. (Al
kışlar) 

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, Türk Parla
mentosu, bütün partileriyle, bütün üyeleriyle, millî 
davalarda bir bütündür ve bu millî davalarda her 
reaksiyonun karşısında antireaksiyon olarak, kale gibi 
ayakta duracaktır. 

Bu duygular ve düşünceler içinde, hepinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karakaş. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Kâmran 

İnan, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN 
(Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mil
letlerin ve parlamentoların hayatında, yek vücut ola
rak davranmaları gereken anlar olur. Muhalefetin ve 
her türlü demokratik fikir ayrılığının unutulması ve 
devlete, millete yöneltilen tecavüzlere karşı bir yum
ruk halinde birleşmeyi gerektiren anlar olur. Türkiye 
Cumhuriyeti, Türk Devleti, »Türk Milleti ve Büyük 
Millet Meclisi bugün böyle bir anı yaşıyor. 

Bu, 518 üyeli Avrupa Parlamentosunun sosyalist, 
komünist ve bilhassa Yunanlıların önceliğiyle 130 ki
şiyle alınan kararı, - tabiri yerinde görün - bir paçav
rayı, bir kâğıt parçasını Türk Hükümetine karşı yapıl
mış bir tecavüz olarak görmeyip; Türk Devletine, Mil
letine ve tarihine karşı yapılmış bir tecavüz olarak 
görmek gerekir. Bu, 130 kadar kendini bilmez ve bütün 
faaliyetleriyle, başlarında eski sosyalist grup başkanı 
Belçikalı solcu sendikalist Glen olmak üzere, tanınan 
bu kimselerin verdiği bu vesileyi, bu acı vesileyi ittihaz 
edip, ele alarak hükümeti tenkit vesilesi haline getirmek 
ve muhalefet yapmak, zannederim bugünkü duruma, 
şartlara, Türk basınının ve milletinin gösterdiği infiale 
ve hepimizin birlikte burada bu' paçavrayı, bununla 
ilgili kararı alanların yüzüne çarpmak için yaptığınız 
bu toplantının atmosferine yakışmaz. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Muhalefet yapılacak 
gün değildir. Bunu burada beyan eden bir sayın ar
kadaşım bilmelidirler ki, Yunanistan'ın, tek başına, 
bütün ikazlara rağmen AET'ye tam üye olmasına 1975-
1976'larda seyirci kalan ve hatta teşvik eden bir siyasî 
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fikrin temsilcisi olduğunu bilerek biraz susmayı bil
melidirler. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Hükümeti çalışmaya davet ediyoruz. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Ne ayrılığın
dan bahsediyorsun sen? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahaleyi bırakınız. 
Devam edin efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bir diğer siyasî 

mirasçı grubun, 1978'lerde, kendilerinin burada fikir
lerini temsil ettiği hükümetin, AET ile ilişkileri 5 yıl 
süreyle dondurduğunu hatırlaması lazımdır. Hepiniz 
bugün doğmadınız. (DYP sıralarından «Ne oldu, ne 
oldu?» sesleri) Gelin bunları yapmayalım, muhalefet 
yapmayalım... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sen yeni doğdun; sen ANAP'a girmekle doğdun. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sen nere
deydin o zaman? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Sadıklar, 

siz bu devletin mesuliyetine iştirak etmiş bir kimse
siniz... 

BAŞKAN — Sayın İnan, Sayın inan, lütfen umumî 
heyete... 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bürokrasiden 
geldiniz ve 12 Eylül idaresi, büyük bir hata yaparak, 
sizi, layık olmadığınız mevkilere kadar getirdi. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, DYP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın İnan, Sayın İnan... (Gürültü
ler) 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Ne 
biçim konuşuyorsun? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ağzımı 
açarım ha... 

BAŞKAN — Sayın İnan, lütfen efendim... (DYP 
sıralarından «Sözünü geri alsın» sesleri, gürültüler) 

Sayın İnan, çok rica ediyorum bir milletvekili 
hakkında bu tarzda bir beyanda bulunamazsınız; lüt
fen o sözünüzü geri alınız efendim. (Gürültüler) Lüt
fen efendim; çok yakışıksız bir söz. 

Efendim oturunuz yerinize. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, konuş

macı, dün, Avrupa'da alınan karardan farklı değil. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, ben de söz istiyorum; teşhir edeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, oturunuz yerinize. 

Lütfen, Sayın İnan, sizin konuşma tarzınız ve 
üslubunuza yakışmadı; lütfen efendim... 

KÂMRAN İNAN (Devamla) - Teşekkür ederim 
Sayın Başkan... 

SALİM EREL (Konya) — Ne zamandan beri Türk 
milliyetçisin? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ayıptır, 
böyle konuşma. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen yerlerinize... 
Sayın İnan, lütfen efendim; birleştirici olalım, bö

lücü değil, lütfen efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
birleştirici olmak çağrınıza yürekten katılıyorum. Sa
yın Karakaş'ın burada büyük bir devlet adamı olgun-
luğuyla, sözlerinin sonunda yaptığı çağrıya gönülden 
katılıyoruz. (Türkiye Cumhuriyeti Sayın Dışişleri Ba
kanı burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi huzurun
da, Türk Devleti ve Milletine yöneltilen bu tecavüze 
karşı konuşurken, zannederim hükümetin ve kendi
lerinin kalbinde ve hepimizin yüreğindeki mevcut 
hadise bu vesile ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
birlik ve bütünlük halinde Türk düşmanlarına gere
ken cevabı vermesi hadisesiydi. Beni derinden mütees
sir eden, buna aykırı manzaralar olmuştur Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — O olabilir efendim. Bir milletveki
li için o tarzda bir beyanda bulunulamaz. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Olamaz, ola
maz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika, ne demek istediğimi an
ladınız mı? Onu mu tasdik ediyorum, yoksa aksini 
mi söylüyorum? Biraz dinlemesini öğrenin. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — İşaret 
beklerler, düşünemezler. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — O da birleştirici 
ve bütünleştirici konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın İnan, lütfen, bir milletvekiline 
yaptığınız bu tarzdaki hitabınızı geri alın. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; olaylara yakından bakmak lazım
dır. Olayların içinde olanlara bakmak lazımdır... 

BAŞKAN — Sayın İnan, lütfen, geri alın sözü
nüzü efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, İçtüzükte sözünü geri almak diye bir hüküm 
var mı? 

BAŞKAN — Yani, bir milletvekiline o tarzda bir 
hitap... (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar 
ve gürültüler) 
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Lütfen efendim... Bağırarak bir yere varamazsınız. 
Yani, çok iyi bir niyetle çıkılan yolda yakışıksız du
rumlara düşmesin Türkiye Büyük Millet Meclisi. Lüt
fen efendim... Sayın tnan, rica ediyorum... 

ıKÂMRAN İNAN (Devamla) — Emredin Sayın 
Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olaylara, Av
rupa Parlamentosundaki gelişmelere yakından baktığı
mız zaman, hadise... 

SALİM EREL (Konya) — Sözünü geri aldı mı 
Sayın Başkan? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — ... Avrupa sosya
listlerinin ve komünistlerinin... (DYP sıralarından sı
ra kapaklarına vurmalar) 

. BAŞKAN — Sayın İnan, lütfen efendim. 
'KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bana emriniz ne

dir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, bir milletvekiline karşı kul
landığınız yakışıksız beyanı geri aldığınızı ifade edin. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Hangisini emre
diyorsunuz efendim? 

BAŞKAN — Efendim yakışıksız... 
SALİM EREL (Konya) — Geri al! 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Peki; yakışıyor 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sırala
rından «Yuh» sesleri) 

SALİM EREL (Konya) — Kendin gibi yakışıksız 
o laf da. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Başbakan 
yok orada. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
SALİM EREL (Konya) — Lanet olsun senin gibi 

adama. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen tavzih buyurunuz. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 

değerli milletvekilleri... 
HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Sen bö

lücüsün, bölücü! 
BAŞKAN — Lütfen efendim, yerinize oturunuz. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Dinlenmezsin 
sen, dinlenmez. 

SALİM EREL (Konya — O kararı alanlar sana 
ödül versin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturunuz yerinize; 
güzel bir şey olmuyor. 

Devam edin efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Türk Milletinin 

derin bir yara aldığı bir sırada, hiç kimseyi yaralamak 
niyetim yoktur. (DYP ve DSP sıralarından gürültüler) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Meclisi ya
ralıyorsun sen. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Katiyen, katiyen... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bunu, yarala

yanlar düşünsün. (DYP ve DSP sıralarından gürültü
ler) 

SALİM EREL (Konya) — Münafık adam!.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Yaralayanlar dü

şünsün. (DYP ve DSP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın İnan. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bizi... 
BAŞKAN — Sayın İnan, lütfen karşılıklı değil; be

yanınıza devam edin efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkanım... 

(DYP ve DSP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN —' Devam ediniz, ben sustuturum efen

dim. 
ıKÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu memlekete 

bir dönemin siyasî çekişme ve kavgalarını geri ge
tirmemek kararındayız; bu gelmeyecektir. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar; DYP ve DSP sı
ralarından gürültüler) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
O kürsüye sen yakışmıyorsun. 

(DYP ve DSP milletvekillerinin, salonu terk et
mekte oldukları görüldü) 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Böyle bir vesi
leyle terk edip giderseniz, buna en çok Ermeniler se
vinir. Avrupa Parlamentosu sevinir. (ANAP sıralar-
rından «Bravo» sesleri, alkışlar; salonu terk etmekte 
olan DYP ve DSP milletvekillerinden «Yüh» sesleri) 
Devlet adamlığı bu değildir, mesuliyet bu değildir.-

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
(Bir grup DYP ve DSP milletvekilinin salona dön

dükleri görüldü) 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın İnan, bu 

Mecliste birleştirici konuşma yapacak yerde, bölücü 
konuşma yapıyorsunuz; yazıklar olsun size. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

'KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değil efendim, 
değil... 

SALİM EREL (Konya) — Sen buraya ısmarlama 
geldin, bu konuşmayı ısmarlama yapıyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Siz, Avrupa tarihini 

çok iyi biliyorsunuz; ama Türk tarihini iyi bilmiyor
sunuz. Şu Meclise bu şekilde çıkmanız; böyle bir ko-
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nuda, bu şekilde konuşmanız, büyük bir talihsizliktir. I 
(Gürültüler) 

SALIM EREL (Konya) — Seni, dünkü karar I 
sahipleri gönderdi buraya. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Devam buyurun efendim. I 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, Avrupa sosyalistleri, Avrupa solu, bütün Av- I 
rupa kuruluşlarında, Türkiye'ye karşı kavgasını bi- I 
tirmiş değildir. Her vesileyle devlet ve milletimizi I 
yaralamak, Türk demokrasisini yıkmak yolundaki te- I 
şebfoüslerine ve faaliyetlerine devam etmektedirler, bu- I 
nun mücadelesini vereceğiz ve vermeye de devam ede- I 
ceğiz, devlet olarak vereceğiz, siyasî partiler, Türkiye I 
iBüyük Millet Meclisi olarak vereceğiz, değerli I 
arkadaşlarım. Avrupa Parlamentosundan önce de Tür- I 
kiye vardı, Avrupa Ekonomik Topluluğundan önce de I 
vardı; sonra da olacaktır, beraber de olacaktır; hadise I 
budur. I 

Ortada olan olay, Türk devlet varlık ve bütünlü- I 
güne yöneltilen ve yalnız bugün değil, senelerden beri I 
devam eden bir komploya karşı milletçe göstermemiz I 
gereken duyarlılık, ittifak ve birlik hadisesi. 12 Eylül I 
öncesinde yapılanların çoğunun arkasında, bu fikirler I 
vardır; bunların hepsi tükenmiş değildir. Bunlar, çev- I 
remizde, bulunduğumuz bölgede ve birçok yönlerden I 
bu devlete karşı çeşitli şekillerde ortaya atılan görüş- I 
lerdir, komplolardır. I 

Ermeni hadisesinin, 1974 Kı'brıs olaylarından sonra I 
ortaya atılmasına dikkat etmek lazımdır, yakından I 
bakmak lazımdır. Yunanistan, yalnız başına, Türk I 
Devletine karşı genişleme politikasını, nihayet Kıbrıs' I 
ta başı kayaya çarpmak suretiyle, yürütemeyeceğini I 
anlaması üzerine, müttefikler aramıştır, tarihi deş- I 
mistir, Türkiye'ye karşı husumet cephesi kurmak is- I 
temiştir ve dikkat buyurursanız, Avrupa Parlamen- I 
tosunda dün çıkan ve sözde karar tasarısı ismindeki I 
kâğıt parçası, haddizatında Yunan parlamenterlerinin, I 
Türkiye'nin temsil edilmediği bir forumda, yaptıkları I 
öncülükle çıkmış, alınmış ve son derece müessif bir I 
hadisedir. Türk hükümetinin üst üste, dostluk elini I 
uzattığı, diyalog talebinde bulunduğu, Sayın Başba- j 
kanımızın mesajlar göndermekte bulunduğu Yunan I 
Başbakanının, bu davranışlar karşısında, kendi parti- I 
sine mensup parlamenterlerin, Avrupa Parlamento- I 
sunda her vesileyle Türkiye'ye karşı düşmanlık yap- I 
malan ve Türk Devletini yıpratıcı, yıkıcı ve yalnızlığa I 
sürükleyici yoldaki teşebbüslerinin, iki memleket ara- J 
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sındaki dostluğa yaramadığını bilmeleri lazımdır. Türk 
Devleti, hiçbir zaman, 1920'lerde Anadolu'da yaplan 
katliamı ortaya atmamıştır; Yunan işgali altında bin
lerce insanımız öldürüldü, bunu ortaya atmadık. Ta
rihi açarak, mezarları açarak hadise çıkarmak değil, 
istikbale yönelerek işbirliği yapmak meselesidir. 

Değerli milletvekilleri, hadisenin bir diğer yönü 
var; o da Türk Devletinin büyümesinden duyulan bazı 
çevrelerdeki korku. 

1 - 4 Mayıs tarihlerinde Strazîburg'ta yapılan Av
rupa Konseyi Genel Kurulunda, Yunan PASOK par
lamenteri Markopulös kalkarak, bize itham ve hücum 
etmek maksadıyla, Türk Devletinin Osmanlı impara
torluğunu yeniden diriltmek maksadıyla yola çıktığı 
ve bu yönde planları bulunduğu gibi, âdeta 450 yıllık 
tarihin kendi beyninde ve topraklarında bıraktığı izleri, 
neredeyse bir nevi ses dalgalarına çevirmek suretiyle 
konuşuyordu. Hadise budur. Türk Devletinin büyü
mesinin, Türk Devletinin işgal ettiği dünyanın en 
önemli noktasındaki bu büyümenin, teknolojiyi ve 

• sanayileşmeyi keşfetmiş, ekonomik bir güç, büyük bir 
askerî güç haline gelmiş olmasının, Türk düşmanla
rında uyandırdığı dehşet, korku; devlet ve milletimizin 
yolunu kesmek yolundaki tertipler ve komplolar... 

Bu konularda teşhisi iyi koymak ve bu teşhislere 
karşı alınacak tedbirlerde de yine millî ittifak, kon
sensüs tesis etmek lazımdır değerli milletvekilleri. 
Bunu her dönemde söylemişimdir. Bu millî birlik ve 
beraberliğin, dışarıdaki Türk düşmanlarının ve Türk 
'husumet cephelerinin kurulmasına karşı en büyük kuv
vetimiz, güç kaynağımız olduğunu her dönemde söyle
mişimdir. Aslında, meselelerimizin çoğunun hal yeri
nin merkezi Türkiye'dir. Türkiye'de göstereceğimiz 
millî birlik ve beraberlik, Türkiye'de devlet ve millet 
olarak millî meselelerde ittifak içerisinde bulunrna-
mızdır. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Devlet 
olma vasfını yitirmemize neden oldunuz, şirkete çe
virdiniz devleti. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli millet

vekilleri, buna rağmen, bundan çok büyük netice çı
karmak, aslında bu karara iştirak edenleri ve Türk 
Devletine dil, uzatanları memnun etmek demek olur. 
Bu, bu kadar büyük bir hadise değil. Avrupa demok
rasilerini sözde korumak ve Avrupa birliğini tesis et
mek için bir araya gelen 12 memleketin parlamenter 
kuruluşu Avrupa Parlamentosu, eğer 500 - 600 kişinin 
tehdidi ve tesiriyle, demokrasiye, tarihe ve gerçeklere 
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aykırı böyle bir kararı alabiliyorsa, kendisini inkâr et- I 
miş oluyor demektir ve yine 12 memleketinden 11'i I 
Kuzey Atlantik İttifakı Üyesi "bulunan bu memleket
ler, eğer, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik böy
le bir kararı alıyorlarsa, aslında Kuzey Atlantik İttifa
kını ve ortak savunmayı inkâr ediyorlar demektir. 
Bunlar, aslında, üzerinde düşünülmesi, değerlendiril
mesi gereken hususlar olmakla beraber, 518 üyelik 
Avrupa Parlamentosunu ve 320 milyonluk Batı Av- | 
rupa'nın 12 devletinin hepsini, 130 tane kendini bil
mez, sosyalist, komünist ve Ermeni olayları peşinde 
koşan veya Yunan oyunlarına kendisini emanet eden
lerin temsil edebileceğini ka'bul etmek, aslında onla- i 
rın oyununa gelmek olur. Biz bu yolda mücadeleye 
devam edeceğiz. 

Türk hükümeti 14 Nisan 1987 tarihinde AET'ye | 
tam üyelik için başvurmuştur. Buna karşı girişilen bü- j 
tün tertip ve teşebbüslerle mücadele edeceğiz. Bu ko- J 
nuda, sayın muhalefetin, Avrupa Topluluğuyla bü- ! 
tünleşme yolundaki teklif ve desteklerini memnuni- I 
yetle karşılıyoruz. j 

Değerli milletvekilleri, bugün buradan ümit ve te- i 
menni ederim ki, sonunda, bütün siyasî partilerin ! 
iştirak etmelerini, imza ve beyan etmelerini temenni j 
ettiğim, parlamento ittifakını gösterir ve deklarasyon ' 
çıkarmak suretiyle bize uzatılan bu eli kırmak, bunla- i 
ra karşı yek vücut olduğumuzu göstermek şarttır, tna- i 
mn, bizi bölmek suretiyle kendi emellerini tahakkuk j 
ettirmek isteyenlerin oyunu çoktur ve bu, tarih bo-
yunca her zaman olmuştur. Türk Devlet ve Milletini -. 
bölmek, kendi içinde ihtilafa düşürmek, hatta kendi i 
emellerini, 12 Eylül öncesinde esefle ve elemle mü- i 
şalhade ettiğimiz gibi, kendi kanımızla tahakkuk ettir- j 
mek yolunda planlar olmuştur. ı 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — İçimizde de düş-
manlar var, onları da söyle. j 

SALİM EREL (Konya) — Bölücülüğün mimarı | 
sizsiniz, siz!.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... | 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, burada birbirimizi incitmenin günü değil. j 
AHMET SARP (Diyarbakır) — Siz başlattınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Eğer ben, bu

radaki ifadelerimle, böyle bir günde ve vesileyle her
hangi bir grubu veya bir arkadaşımı incittiysem, hepi
nizden af dilerim. (ANAP sıralarından alkışlar) Af 
dilerim efendim... | 
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AHMET SARP (Diyarbakır) — Siz başlattınız, sizi 
dinleyemeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Sarp, lütfen efendim... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ama, fikirlere 

karşı fikren cevap vermek herkesin hakkıdır. Ben baş
latmadım; ama sizleri böyle bir günde eğer sıralarınızı 
terk edebilecek kadar sinirlendirmişse, sizden özür 
terk edebilecek kadar sinirlendirmişsem, sizden özür 
diliyorum, hepsini geri alıyorum; gelin Türk davasında 
birleşelim. Türk Devleti olarak elele verelim, bu dev
let bizimdir, iktidarın değildir... 

SALİM EREL (Konya) — Türk davasında imam
lık yapamazsın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bu • fırtına geçecektir, bu 130 
oyla katoul edilen paçavra yere düşecek ve ileri gitme
yecektir. Yunanlıların ve bazı çevrelerin Strazburg'ta 
ektikleri, yere attıkları zehirler, aslında kendilerini 
öldürecektir. Türk Devleti ve Milleti bildiği yolda 
ve büyük hedefine doğru ilerlemeye devam edecektir; 
mühim olan, bizim bütünlüğümüz, bizim varlığımız, 
devlet ve milletin geleceğidir. Bunda birlik ve bütün
lük içerisinde olmamız temennisi ve yine tekrar edi
yorum; sonunda bütün siyasî grup temsilcilerince imza 
edilecek, çok güçlü bir deklarasyonla kamuoyuna ve 
Batı kamuoyuna karşı çıkmak ve Türk Milletinin bu 
karar karşısındaki şamarını hak edenlerin yüzüne vur
mak temennisiyle hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından sürekli alkışlar) 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Baş
kan... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karakaş. 
CAHİT7 KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın inan, 

yaptığı konuşma esmasında, grubuma sataşmıştır, onun 
için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Sadıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Layık olamadığım bakanlığı işgal ettiğim konusunda 
şahsıma hakaret etmişlerdir, sataşma vardır, onun 
için söz istiyorum. (ANAP sıralarından «Yok öyle 
bir şey» sesleri) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi sizler
den çok rica ediyorum... (ANAP sıralarından «Olma
dı öyle şey» sesleri) Bir dakika; efendim, ben sayın 
hatibe sizlerin hakaret sayabileceğiniz hususları ha-



T. B. M. M. B : 120 

tırlatmak suretiyle sözünü geri aldırttım. (DYP sıra
larından «Almadı, almadı» sesleri) Bir dakika efen
dim... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Teyit etti, 
nerede aldı canım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sonunda üç 
defa özür diledi. (DYP sıralarından «Dilemedi efen
dim» sesleri) Sonunda üç defa özür diledi. Eğer bu 
şahsı... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Hayır efen
dim, nerede diledi? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... «Bir şahsı ve
ya bir grubu incitici sözler söylediysem özür dile
rim» diye beyanda bulundular. (DYP sıralarından 
«Hayır efendim» sesleri, gürültüler) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sadıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, ismimi zikrederek sataştı, fakat ismi
mi zikrederek özür dilemedi, geri almadı. İsmimi zik
rederek geri alırlarsa anlarım efendim. Sataşma var
dır söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sadıklar. (DYP sıra
larından alkışlar) 

Efendim, «Sataşma var» diyerek söz alıp da, zatı 
âliniz de mukabil bir sataşmada lütfen bulunmayınız. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Sayın Baş
kan, çıkacak hadiseden bu adam mesuldür. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, böyle başladıktan 
sonra bu sataşmalar birbirini takip eder. (ANAP sı
ralarından «Sataşma yok» sesleri) Lütfen efendim... 

Buyurun Sayın Sadıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, yüce Meclisin çok değerli üyeleri; böy
le bir günde talihsiz bir konuşma sonucunda huzur
larınızı tekrar işgal etmenin üzüntüsünü duyuyorum. 
(ANAP sıralarından «Biz de duyuyoruz» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Bir makamı işgal etmenin veya oraya layık olmanın 
tespiti, Sayın Kamaran înam'a verilmiş bir görev değil
dir. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Hizmet verdiğim Ulusu Hükümetinde, gururla ve şe
refle hizmet verdim; bunu tekrarlamaktan gurur du
yuyorum. Ayrıca, fikriyatını temsil ettiğim bir gru
bun içinde, yıllarca hizmet vermiş bir kimsenin, bu-
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gün, bu fikriyatın aleyhinde, burada bütün kinleri' 
ni ifade etmesi, üzüntü vericidir... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Ne alakası var?.. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

O fikriyatın, benden önce hizmet vericisi, Sayın inan' 
di. Hayatı, siyasî zikzaklarla dolu olan... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Rica ederim, siz 
de aynı şeyi yapmayın; lütfen... 

MEHMET KOCABAŞ (tçel) — O, senatörlüğü 
bırakıp gitmiştir, senin gibi değil. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... Sayın Sadıklar, mu
kabil sataşma yaratmayınız efendim; siz ifade ettiniz, 
etmek istediğinizi; lütfen bitiriniz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Ancak, şurası muhakkak surette ortaya çıkmıştır ki, 
bugüne kadar Avrupa Topluluğu içinde bizi temsil 
etmekle görevli olan arkadaşımız, bu görevi hakkıyla 
yapmamıştır... 

MEHMET KOCABAŞ (tçel) — Yuh sama be. Sen 
ne görev yaptın? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Aksine, bugün, Avrupa Parlıamentosunda bu kararın 
alınmasımda, demek ki onun dolaylı olarak bir rolü 
vardır... (ANAP sıralarından «yuh» sesleri, gürültü
ler) 

(Bir grup ANAP ve DYP milletvekili kürsü önün
de toplandılar) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Şayet... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, sözünüzü keseceğim 
efendim, lütfen... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın Başkanım, açıklayacağım efendim. 

BAŞKAN — Neyi açıklayacaksınız?.. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın Başkam, açıklayacağım efendim... 

BAŞKAN — Neyi açıklayacaksınız? 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Bu rolün nasıl olduğunu açıklayacağım efendim... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum)' — Sayın Başkan, tu

tumunuz hakkında söz istiyorum. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Ya

kışmıyor sana bunlar, kalıbına ayıp. 
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CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Ayıbı siz yapıyorsunuz, siz. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — 
Ayıp, ayıp! 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Ayıbı siz yapıyorsunuz, onların hesabını görürüz, so
rarız, konuşuruz... 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, lütfen... 
ÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sen, yalancı şahit

likten başka ne bilirsin ki... 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — 

Ayıp, ayıp! 
CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) — 

Siz, siz... 
BAŞKAN — Sayın Sadıklar, lütfen... Sözünüzü 

keseceğim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Öndeki arkadaşlara ibretle bakıyoruz... 
BAŞKAN — Efendim, ara vermek mecburiyetin

de kalacağım. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

ibretle bakıyoruz... 
BAŞKAN — Sayın Sadıklar, lütfen... Söylediniz 

söyleyeceğinizi. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Yüce Meclisi, bu görüşlerimle, saygılarımla selamlı
yorum. (ANAP sıralarından «yuh» sesleri, gürültü
ler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sen, Yassı-
ada şahidisin. 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Sen müfterisin. 
BAŞKAN — Lütfen yerlerinize geçin efendim... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Tutumunuz hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen yerinize 

geçin. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Varsa konuşacağınız, kürsüye gelin. 
BAŞKAN — Sayın Sadıklar, yerinize oturun. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, tu

tumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Neymiş tutumum?.. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Burada ikrar et

tiğiniz halde, af dilediğini beyan -ettiğiniz halde, sa
taşma hakkında söz vermenizden dolayı söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Şahsı için af diledi mi İhsan Bey? 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Hem kendiniz ik

rar ettiniz, hem ona söz verdiniz, sataşmaya da fır- j 
sat verdiniz. J 
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BAŞKAN — Dilemedi. 
Geçin yerinize!.. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, söz vermiyorum, ge

çin yerinize! 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, Sayın Inan'a, sataşma var; söz istiyor. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Avrupa Parlamen

tosunda alınan kararlarda rolüm olduğu şeklinde iha
netle itham edildiğim için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıralacından al
kışlar) 

Lütfen efendim, siz de ikinci bir sataşmaya sebep 
olmayın. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Değerli milletvekil
leri, bu hadisenin maalesef, boyutları büyüdü, bun
dan müteessirim; ama bir Türkiye Cumhuriyeti sa
yın parlamenteri buraya çıkıp da, bir diğer sayın par
lamenterin, dün Türk düşmanlarınca alınmış bulunan 
karara dolaylı olarak yardımcı olduğa ithamında bu
lunur, ihanet itham ederse, bu, kim olursa olsun, bu 
sözü söylemek ihanettir, bunu reddederim... (ANAP 
sıralarından «bravo* sesleri, alkışlar) 

Ben, bütün diplomatik ve parlamenter hayatım
da, dünyanın her köşesinde, Türk Devletini korumak 
için kavga verdim ve o zaman zatı âliniz yoktunuz. 
Ben, bir toplantıdan çıktığım zaman, bir Yunanlı ga
zeteci üstüme yürüdü, «Nedir bu sizden çektiğimiz, 
nereye gidersek, karşımızdasınız» dedi; evet, dedim; 
zatı âliniz yoktunuz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Benim bulun

duğum hiçbir toplantıda, Türk Devleti ve milleti aley
hine karar çıkmamıştır ve AET heyetinde, bugün, zatı 
âliniz varsınız, ben yokum... (ANAP sıralarından al
kışlar) Bir milletvekiline, Türkiye Cumhuriyetine bü
tün ömrünü vakfetmiş bir kimseye dolaylı ihanet itha
mında bulunmak, işlenecek ihanetlerin en büyüğüdür, 
size iade ederim. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; DYP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.. 
Muhterem arkadaşlar, bütün bu müzakereler za

bıtlara geçiyor; şu anda hisler ve heyecanlar içerisin
de meseleleri karşılıyoruz; ama yarın bunları sükû
netle okuduğumuz zaman nasıl düşüneceğiz, onu da 
biraz hesap ediniz. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz bir açıklama yapmak istyonım. 

BAŞKAN — Neden efendim?.. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Dışişleri Ko

misyonu Başkanı olarak açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Lütfen efendim; böyle bir şey ol

maz. 
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Benim ko

nuşmamdan sonra kürsüye gelen Sayın İnan, grubum 
şahsiyatı maneviyesine hakaret etmiştir. 

BAŞKAN — Nedir o efendim?.. 
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Efendim, «Bu 

kadar millî dava konuşulurken grup parlamentoyu terk 
etmiştir» dedi. Benim burada yaptığım konuşma açık, 
zabıtlarda; benim yaptığım konuşma birleştirici bir 
konuşmaydı. Her devirde, ikbal için, kötülediği Ece-
vit'ten de hizmet talep eden, her devirde demokrat ola
mamış bir kişinin burada birleştirici konuşma yap
ması zaten mümkün değildir. Kendisine cevap ver
mek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, lütfen, buyurun ye
rinize oturun. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi burada grupları 
adına 4 arkadaşımız konuştular. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 
bir açıklama yapmalıyım. 

BAŞKAN — Neyi açıklayacaksınız efendim? Var 
mı böyle bir usul, neyi açıklayacaksınız? Oturun efen
dim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Sayın Çelikbaş konuşursa ben de bir şeyler 
açıklayacağım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
2. — Antalya Milletvekili Ümit Halûk Bayülken' 

in, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen sözde Er
meni karar tasarısı hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bayülken, bu konuy
la ilgili olarak gündem dışı söz istemişlerdir; yanlış 
anlaşılmasın, «Gündem dışı» söz istemişlerdir, kendi
lerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bayülken. 
ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Antalya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; bilindiği ve benden ev
vel söz alan muhterem hatipler tarafından açıklan
dığı veçhile, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen 
bir sözde karar projesini bendeniz de tamamiyle 

telin etmek ve reddetmek için huzurunuzda söz almış 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yerlerimize otura
lım, hatibi dinleyelim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Efendim, hâlâ 
ilçe pazarlıkları var. 

ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, bu karar hakkında, şöyle böyle, bir 
saate yakın, değerli hatipler muhtelif kıymetlendirme
ler yaptılar; müsaade ederseniz, ben de konuyla ilgili 
birkaç değerlendirmemi sizlere arz etmek istiyorum. 

Bir defa, konu ne olursa olsun, soğukkanlı bir 
değerlendirmenin esas olduğunu - şüphesiz ki - he
pimiz kabul ederiz. Konuyu bu bakımdan incelediği
mizde, Avrupa Parlamentosunda kabul edildiği söyle
nen sözde karar, esas itibariyle güçlü bir Hıristi
yan demokrat grubuyla, liberallerin iştirak etmemesi 
ve birtakım parlamentolar içerisinde bazen kullanılan 
çirkin oyunları orada oynamak suretiyle ortaya çık
mış bir karardır. 

Şimdi, biraz maziye giderek sizlere şunu hatırlat
mama müsaadenizi rica ederim. 

Arkadaşlar, Makarios, 1965 yılında, bildiğiniz tak
tiklerle o zamanlar Birleşmiş Milletlere yeni girmiş 
olan siyah Afrikalı devletlerin temsilcilerini burada 
söylemeye utandığım birtakım marifetlerle kandır
mış ve sözde kendi tezine imale etmiş idi. 1965 yılın
da da 47 devlet temsilcisinin oyuyla, orada, Makari-
os'un istediği Kıbrıs Anayasasındaki 13 tadil teklifi 
bu şekilde geçti. Makarios, Rumlar, Yunanlılar ile 
Papandreu'nun babası olan zat bunu büyük bir za
fer olarak ilan etti. 

Biz merkeze geldik. Ben de o zaman hariciye kâ
tibi umurnisiydim ve basına vaki değerlendirmede ay
nen şöyle arz etmiştim : «Bu şekilde, 47 tane devletin 
konuyu tam bilmeyen temsilcilerinin verdiği reylere 
ehemmiyet atfetmeyiniz; çünkü, 57 tane Birleşmiş Mil
letler üyesi devlet buna müstenkif oy vermiştir. Yani, 
aleyhte değil, müstenkif oy vermiştir. Müstenkif oy 
vermek ve katılmamak, uluslararası münasebetlerde 
kibarca ret demektir. Binaenaleyh, Makarios'un bu 
karar projesi bir kâğıt parçası olarak kalacaktır.» öyle 
kaldı arkadaşlar. 

Şu hususu da yüksek bilgilerinize arz etmek isti
yorum : 

Milletlerarası kuruluşlar içerisinde, yasası itiba
riyle, almış olduğu bir kararın, bütün üyeler bakı
mından eski tabiri ile vacüb-ül ifa. (yani, bu üyeler 
tarafından yerine getirilmesi lazım gelen) kararın, mer-
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cii ve kuruluşu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
dir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bir karar 
alabilmesi için, beş daimî üyenin müspet oyu şarttır. 

Şimdi, sizlere şunu hatırlatmak istiyorum: Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimî üye
sinin rey vermiş olduğu ve böylece almış olduğu yüz
lerce karar,' hiçbir tatbikat yüzü göremeden, Birleş
miş Milletlerin başarısızlığı hanesinde hazin bir hazi
ne teşkil etmektedir. 

Birleşmiş Milletlerde Güvenlik Konseyinin etkili 
olabilmesi, ancak ve ancak iki süper devletin bir ara
da rey vermesi ve rey verdikleri konunun, kendile
rince en yüksek millî menfaatlerinden sayılması la
zım geldiği hallerdedir. Bu ise bir defa olmuştur, as
lında iki defa olmuştur; ama Sovyetler Birliği bir ha
ta ederek, güvenlik konseyinde temsilci bulundurma
mışlar ve Kore kararı çıkmıştır. 

•İkincisinde o hatayı yapmamışlar ve Eden, Na-
sır'a karşı Süveyş Kanalına harekâtı tertip ettiği za
man, Amerika ve Sovyetler Birliği müştereken karar 
vermişler ve İngiltere, Fransa ve İsrail oradan - beni 
mazur görün eski tabirle tası tarağı toplayarak - geri 
dönmüşlerdir. İşte bunun bir tane misali vardır. Bi
naenaleyh, milletlerarası kararlarda, bu hususu yük
sek dikkatlerinize arz ederim. 

Müsaadenizle, Avrupa Parlamentosu hakkında da 
bir iki kelime söylemek istiyorum: Bu Avrupa Parla
mentosu - ki, bu, bizatihi çok yakından incelediğim bir 
konu değildir; fakat bildiğim kadarıyla dahi arzda hiç
bir mahzur görmüyorum - henüz hükümetler üzerinde 
müessir olan bir kuruluş değildir veya tıpkı Avrupa 
Konseyi Parlamenter Assamblesinde de olduğu gibi, 
birtakım müessiriyetler kazanma istidadındadır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Konseyi Parlamen
ter Assamblesinin hükümetler üzerinde ikna dışında 
bir yetkisi yoktur ve toplantılarının son gününde - Ora
ya giden bütün arkadaşlarımız bunu biliyorlar- bü
tün parlamenterlerden geriye sadece on oniki tane 
Türk "delegesi kalmaktadır. Hükümetler de, nazikâne 
bir şekilde bir birbuçuk saat içerisinde assamblenin 
üç aylık faaliyetlerine bazı cevaplar vermektedirler. 
Binaenaleyh, değerlendirmemizi, kuruluşların ne oldu
ğunu, ne olmadığını bilerek yapmaya müsaadenizi ri
ca ederim. 

Ayrıca, şunu da arz etmek istiyorum: Avrupa 
Parlamentosunun ve Avrupa Konseyi Parlamenter As
samblesinin faaliyetleri hakkında, verdiği önemli ka
rarlar hakkında -ki bazen çok iyi kararlar da veri
yorlar, doğru dürüst kararlar verdikleri de oluyor -
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dünyanın ve Avrupa'nın büyük basınında bir hafta 
içinde çıkan makalelerin, yazıların boyunun bir sütun 
boyu olmadığını söylersem, acaba kamuoyunda bun
lara verilen önemin derecesini biraz ifade etmiş ola
bilir miyim? Binaenaleyh, muhterem arkadaşlar, bu 
kuruluşların değerini lüzumundan fazla artırmaya da 
bir lüzum, bir gerek görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bir konuyu da dik
katlerinize sunmak istiyorum. Biliyorsunuz, bundan 
bir yıl kadar evvel, Amerikan Kongresinde yapılan 
Ermeni konusundaki faaliyetler dolayısıyla, Türk -
Osmanlı tarihi tetkiklerini yapan üniversitelerin hem 
memleketlerinde, hem dünyada ünlü 69 tarihçisi, Ame
rikan Kongresine karşı bir beyanname yayınladılar 
ve bu beyanname büyük gazetelerde neşredildi. Ame
rikalı, İngiliz ve Türk olan bu 69 tarihçinin kahir ek
seriyeti (60 küsuru) Amerikalı ve İngilizdir; hatırla
yacaksınız, orada şunu söylemişlerdir: «Bu (1915-
1917) iddia edilen hadiseler, biz tarihçilerin bilgileri ve 
incelemelerine göre, hiçbir zaman bir soykırım hü
viyetini ve mahiyetini ve tarifini alamamışlardır.» Pe
ki, bu 60'ı Türk olmayan, ecnebi olan 69 tarihçinin 
sözleri boş bir laftan mı ibarettir? Avrupa Parla
mentosunun o üyelerinin sözümona almış oldukları 
kararını, acaba, sadece birtakım siyasî maksatlarla, 
hatta şahsî tehdit edilme korkularıyla aldığını göster
mekten başka bir şeye yaramıyor mu efendim? 

Muhterem arkadaşlar, bu çok heyecanlı konular
da, umumiyet itibariyle saman alevi gibi bir parla
ma ve sonra bunu bırakma itiyadı zaman zaman gö
rülüyor. Yüksek Mecliste, benim gibi, devlete uzun 
yıllar hizmet vermiş, naçizane hizmetler vermiş ar
kadaşlarımız doludur. Müsaade buyurursanız, benim 
büyük istirhamım şudur: Bu gibi millî konuları, bir
kaç defa daha arz ettiğim gibi, saman alevi şeklinde 
telakki etmeyelim. Bunları -eski tabiriyle- devamlı 
olarak, müstemirren elimize alalım ve bunlarda mem
leketimizde bir konsensüs yaratarak, Meclisimizde de 
bir konsensüs yaratarak, devamlı takip edelim ve bun
larla gerekli mücadeleleri verelim. 

Muhterem arkadaşlar, şu sözleri, emin olunuz ki, 
size katiyen hissiyat ile söylemiyorum; bu bir haki
kattir. Türkiye Cumhuriyeti, 55 milyon nüfusuyla, bu
gün Avrupa'nın büyük devletlerinden birisidir, istese
ler de istemeseler de. (ANAP ve DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, yakın tarihte Osmanlı im
paratorluğu gibi, 629 sene dünya tarihinde rol oyna
mış bir devleti de yaratmak dahil, 2 bin yıldan fazla 
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Türk tarihine, dünya itarihine isim vermiş olan Türk 
Milletini ve onun bugünkü Cumhuriyet Devletini, el
bette tarihten kalma veya halihazırda bölmek, zayıf
latmak isteyen birtakım kuyruk acıları olan toplumlar, 
devletler olacaktır, olmuştur. Bunları bilmemizde bir 
zarar yok, büyük faydalar var. Bu, sözde Ermeni ko
nusundan sonra, başka konulan da ortaya çıkaracak
lar muhterem 'arkadaşlar, o zaman hatırlarsınız. Bir
kaç zaman sonra başka konuları da çıkaracaklar; fa
kat hiçbir zaman muvaffak olamayacaklardır. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yeter iki, bizler 
birçok defa arz ettiğim gibi, bunları bir devlet politi
kası olarak ele alalım, bütün partiler bu konularda, 
millî menfaatlarda birleşerek, danışarak hareket ede
lim, kamuoyumuzu aydınlatalım ve bu hususta yaptı
ğımız hareketi devamlı bir icra haline getirelim. O 
zaman, bizim önümüzde hiçbir ıkötü kuvvet dayana
maz ve muvaffak olamaz muhterem arkadaşlarım. Bu 
heyecanlı toplantıda, bunu birtakım maddî misaller
de desteklemek istemiyorum, yalnız sununla sözlerimi 
bitirmek istiyorum : NATO Derneğinin Başkanı ola
rak muhtelif vilayetlerde ve yerlerdeki konuşmalarda 
bir şey beni üzmektedir ve Dışişleri Bakanlığımız da 
bundan haberdardır. Kamuoyumuz, birçok konuda, 
eski tabiriyle meselelere agâh değildir, tam vâkıf de
ğildir; ya büyültüyor ya küçültüyor. Binaenaleyh, bi
zim şunu bilmemizde yarar var... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkan. 

Birincisi, Yunan Milletine şu sözümüzü daima tek
rarlamayı hatırımızda tutmalıyız : Birinci Dünya Sa
vaşından sonra, Türkiye'de -o zamanın tabiriyle-
harp kanunlarına aykırı hareket ettikleri için mesu
liyetlerini Lozan Antlaşmasında kabul etmiş olan 
devlet Yunanistan'dır, Türkiye değil. Yani, harp ka
nunlarına aykırı hareketler demek, işte, barbarlık, za
lim hareketler demektir. Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti, gayet kibarca, Yunanisan'ın malî vaziyetinin mü
sait olmadığını görerek, tazminat istemek talebinden 
feragat etmek büyüklüğünü göstermiştir. Bizim kim
seden gocunacak meselemiz yoktur muhterem arkadaş
larım. 

Aynı şekilde, Atatürk'ün şu ilkesini yanlış anla
mamamızı ve hepimizin bunu bütün m'İletimize izah 
etmemizi müsaadenizle istirham ediyorum: Öyle gö
rüyoruz ki, «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesi, bir 
nevi, her çila-bâdabad (her şeye rağmen) barış iste

mek ve barış, icabında tezlil edici de olsa, âdeta onu 
kabul etmek gibi tefsir edilebilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, büyük Atatürk, «Bağımsız
lık benim karakterimdir» demiştir. Büyük Atatürk, 
Montrö'leri, Hatay'ları ve bildiğiniz gibi daha pek çok 
şeyleri dış politikada yaratmıştır. Binaenaleyh, Türki
ye'nin «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesi, asla teslimi
yetçi bir ilke değildir. Türk hükümetleri hiçbir za
man bunu böyle tatbik etmemişlerdir ve etmezler. 
Tatbikatlarını beğenmeyebiliriz, tenkit edebiliriz, da
ha iyisini yapabiliriz; ama şunu bilelim ki, «Yurtta 
sulh, cihanda sulh» ilkesi, hiçbir zaman bizim millî 
menfaatlarımızı men edecek; maceracı değil, dina
mik bir politikayı takip etmeyi men edecek bir unsur 
değildir. Bunun aksini iddia etmek, kendi kendimizi 
inkâr etmemiz olur. 

Bu hislerle ve duygularla, hepinizi saygılarla se
lamlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bavulken. 
5. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'in, büyükşe

hir belediyelerinin lüzumu ve önemi konusunda gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın İlhan Aşkın, büyükşehir bele
diyelerinin lüzumu ve önemi hakkında gündem dışı 
söz istemiştir; buyurunuz Sayın Aşkın. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Meclisin şu ana kadarki çalışma konu
sunu biraz değiştirerek, sayın milletvekillerine arz et
mek istediğim hususlara değinmek istiyorum. 

Köylerden ve küçük yerleşim alanlarından şehirle
re nüfus akımının hızlandığı son yirmibeş otuz yıldan 
bu yana, şehirlerimizin büyümesi, genişlemesi de çok 
hızlanmıştır. Yoğun bir biçimde ortaya çıkan nüfusun 
yarattığı problemleri ortadan kaldırmak; vatandaşı
mıza ve şehir halkımıza, nâzım imar planları, yol, su, 
kanalizasyon, toplu taşımacılık, park - bahçe, oyun 
sahaları, çöp ve sanayi artıklarının değerlendirilmesi 
hizmetlerini daha iyi biçimde verebilmek; halkımızın 
sağlığı yönünde alınacak tedbirleri almak ve denetle
mek gibi işlerin çokluğu da, diğer küçük şehir alan
larıyla mukayese edilemeyecek kadar artmıştır. Böy
lece, hukukî çerçevede bir değişiklik yapılmaksızın, 
büyük boyutlu sorunlarla başa çıkmak, âdeta imkân
sız hale gelmiştir. Bunun için de, büyükşehir beledi
yelerinin, malî ve hukukî çerçevede yapılacak deği
şikliklerle teçhiz edilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bi
lindiği üzere, 27 Haziran 1984 tarihinde Anavatan 
Partisi iktidarı büyük bir reform anlayışı ve halka 
hizmetin, hakka hizmet olacağı inancıyla 3030 sayılı 
Yasanın çıkarılmasını gerçekleştirmiştir. 

90 — 
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YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Ye
ni yeni müteahhitler, yeni yeni zenginler ortaya çık
mıştır. Hakkında söylenti olmayan belediye başkanı 
kalmadı. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ankara, İstanbul, 
İzmir gibi, altyapısında büyük problemleri olan bü
yük şehirlerimizin yerel yönetimleri hakkında yeni dü
zenlemeler getirilmiştir. Büyük şehirlerimizde idarî ve 
malî yönlerden bir kademelenme sağlanarak, beledi
ye hizmetlerinin, diğer yerel idarelerle münasebetle
rinin planlı, programlı, etkin ve koordineli yürütül
mesi ortaya konmuştur. Bugün, bu büyük şehirleri
mizde halkımıza yansıyan hizmetlerin nasıl meyve 
vermeye başladığını hepimiz görüyoruz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — İcraa
tın içinden... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Tabiî, bundan te
laşa kapüanları, birtakım yerli yersiz iddialarla, asılsız 
suçlamalarla ortaya çıkanları da normal karşılıyoruz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Aşkın, pembe gözlükle bakıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bunu şu Meclis 

çatısı altındaki... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sayın Aşkın, sizin gözlüğünüz pembe, pembe ba
kıyorsunuz; yanılıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — ...konuşmaların

dan da anlamak mümkündür. 

BAŞKAN — Lütfen umumî heyefe efendim, lüt
fen... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — «Çamur at izi kal
sın» edebiyatı, özellikle son günlerde dozunu artırmış 
olmasına rağmen, bu iddiaları ortaya atanlara, halkı
mız, milletimiz, sağduyusu ile, sandıktan çıkan Ana
vatan oylarıyla cevap vermektedir. Âdeta, çamur atan
lara, asılsız suçlama ve iddia ile ortaya çıkanların yü
züne, oylarıyla şamar vurulmaktadır. 

Hırs ve ihtiras ile bir yere varılamaz. Halkımız ve 
milletimiz, bu hırs ve ihtirası bir telaşın son çırpınış
ları olarak değerlendirmektedir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Telaş bizde değil sizde. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Anavatan Partisi 
ve onun iktidarı, milletinden aldığı güç ve heyecanla 
hizmetlere hizmetler katmaya, hem de katlayarak kat
maya devam etmektedir ve edecektir de. 

j MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
I — Millete sor onu sen millete. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
j İLHAN AŞKIN (Devamla) — İşte bu anlayış ve 

görüş içinde, Bursa, Gaziantep ve Konya gibi şehir-
I lerimiz, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yöne

timi Hakkında Kanuna göre, yeniden, idarî ve malî 
yükümlülükler bakımından teçhiz edilmektedir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
I — Hayal ediyorsunuz hayal. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Geliniz, iktidarı ile 
muhalefeti ile hepimiz, bundan, milletimize büyük 

I hizmeti vermenin mutluluk payını alalım. 
i Telaşa kapılmayın... 
I BAŞKAN — Efendim, lütfen umumî heyete hi-
{ tap ediniz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Telaşla bir şey ya-
I mazsınız. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Telaş bizde değil sizde. 

I BAŞKAN — Umumî heyete hitap edin efendim. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın Başkan, 

I umumî heyete hitap ediyorum. 

BAŞKAN — Hayır etmiyorsunuz, «Telaşa kapıl-
I mayın» dediğiniz zaman bir tarafı ayırıyorsunuz; lü-
I zum yok. Telaşa kapılınmasın dersiniz mesela, umu

mî olur bu. Lütfen böyle... Oradan oluyor efendim. 
I Karşılıklı oldu mu gürültü çıkıyor. Lütfen efendim... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Telaşla bir yere 
I varılamaz. Bugüne kadar olduğu gibi, hep kayıt 
I içinde kalırsınız. 

BAŞKAN — «Kalınır»... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Dört yıldır aynı 

I plağı tekrarlıyorsunuz; ama biraz da geriye bakınız. 
Acaba ne mesafe almışsınız, ya da alacaksınız? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
I — Millete sor onu sen millete. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Biz, yine bu Mec-

I lise tam kadro geleceğiz, ama zikzak çizenler, ihti-
I rasla, hırsa - bugünkü hallerinin herhalde vicdan mu

hasebesini yaparak - bugünkü hallerinin hayalini ya-
I sayacaklardır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
I — Hayal ediyorsunuz hayal, pembe gözlük altında 
I hayal görüyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, bu, büyükşehiri geçti 
| efendim. Lütfen... 
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MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Başbakan seni bakan yapmayacak. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, dün, bu Mecliste, Bursa ile ilgili 
Büyükşehir Kanununu kabul ettik, milletimiz, memle
ketimiz için hayırlı olmalını tekrar diliyorum. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Ne alakası var? 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Ne söy
lüyor, ne anlatıyor? 

BAŞKAN — Kayır dua ediyor efendim. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bir sayın üye, bu 

kanunun müzakeresi sırasında siyasî eşkıyalıktan söz 
etti... 

BAŞKAN — Şimdi bırakın efendim... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Kanun tasarısının 

ilk metninde, altını çizerek söylüyorum, kanun tasa
rısının ilk metninde «Bu kanunla kurulan ilçelerin 
belediye sınırları içine alınan köy ve belediyelerin ve 
seçilmiş organlarının hukukî varlıkları ilk genel ma
hallî idare seçimine kadar devam eder» cümlesi... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (tstanbul) — Bir 
siyasî eşkıyalıktır. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — «Belediyeler» iba
resinin, Plan ve Bütçe Komisyonunda çıkarılarak, 
yani bu kanunla kurulan ilçelerin... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, hükümet adına cevap mı veriyor; 
ne konuşuyor? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Gün
dem dışı eşkıyalık yapıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, dün bu konuda anlaş
tınız efendim, tekrar niye bunu kürsüye getiriyorsu
nuz? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
anlaşamamışız, müsaade edin. 

BAŞKAN — Anlaştınız efendim, dün barıştırdık, 
bırakın; daha, çok işimiz var, lütfen efendim... 

SALİM EREL {Konya) — Onun görevi amigo
luktur, amigoluğa burada da devam ediyor. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

Yani, «Bu kanunla kurulan ilçelerin, belediye sı
nırları içine alınan köylerin seçilmiş organlarının 
hukukî varlıkları ilk genel mahallî idare seçimine 
kadar devam eder» şeklinde düzenlenmesindeki ma
nayı hâlâ anlamamış olmasını biz talihsizlik sayıyo
ruz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim... Lütfen 
bağlayınız... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Zira, belediye sı
nırları içinde kalan köyler mahalle durumuna geldi
ğine göre, hukukî varlıkları da mahalle olarak de
vam edecektir. Belediyeler ise, yine belediye hükmî 
şahsiyeti olarak... 

BAŞKAN — Bunlar dün konuşuldu, karara bağ
landı efendim. Lütfen... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, bunun sözünü kesiniz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın üyemiz, özel
likle belediye sınırları içine alınan köylerle birlikte 
«belediye» ibaresinin de bulundurularak, bu gibi be
lediyelerimizin de hukukî varlığının sona erdirilme
sini istemektedir ki, işte asıl siyasî eşkıyalık budur. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Asıl, 
gündem dışı böyle konuşma yapmak eşkıyalıktır. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Uydurma iddia 
ve beyanlarla ortaya çıkıp, bazı belediyelerimizi bele
diyelik vasfından çıkarmak herhalde, siyasî eşkıyalı
ğın ta kendisidir. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen... 
İLHAN AŞKTN (Devamla) — Evet, Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, siz mevzuu değiştir

diniz, sadet dışına çıktınız. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Hayır,' bütçeyle 

alakalı efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Bunlar dün konu

şuldu, bunların kararı alındı, oylandı efendim, lüt
fen... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın milletvekili hadisenin gerisinde gidiyor, far
kında değil. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, Anavatan Partisi iktidarı ve onun lideri Özal, 
memleketimize ve milletimize en güzel, en iyi, en ve
rimli hizmetleri vermekte, kararlılıkla ve azimle yo
luna devam edecektir. Bu hizmet kervanına gönül ve
renler, Anavatan Partisi ile beraber olmak isteyenler, 
gönül huzuruyla Anavatan Partisine katılmakta, hiz
met aşkını tatmanın mutluluğuna ermektedirler. 

BAŞKAN — Belediye ile ne alakası var efendim 
bunun? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Herhangi bir pa
zarlık söz konusu değildir. Endişe ve telaş içinde olan
ların uydurmalarına en güzel cevabı, bakınız, en iç
ten duygularını yazıyla ifade eden Bursa - Büyük Or
han İlçemiz halkından İbrahim Derse isminde bir va
tandaşımızın derlediği destanın şu cümlelerinde göre
biliriz... 
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HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) Kaç da
kika konuştu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; belediyeden gel
miş, bunu dinleyelim. Devam edin efendim, lütfen... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yahu, ayıp ayıp. 
İLHAN AŞKİN (Devamla) — Hissiyatı dinleyiniz 

efendim. Bir pazarlık söz konusu değildir. 
BAŞKAN — Evet efendim, bugün çok fazla his-

sileştik, lütfen devam ediniz. 
İLHAN AŞKİN (Devamla) — Destanı okuyo

rum : 
9 Haziran Büyük Orhan'ın anlamlı günü 

Mahşer gönüydü sanki Meclisin önü 
Saat 16.00'da haber aldık 
Döküyorduk gözyaşı sevinçten 
Anavatana gönülden iltihak etti 
Belediye Başkanı Ahmet Türîcmen 

Ne keman çalarım ne ud 
Özerimizden tamamen kalktı karabulut 
Bizi düşünmedi yıllarca ne at ne ok 
Sana şükranlarımızı sunuyoruz Yıldırım Akbulut 

Usandık gürültüden, kavgadan 
Hep kardeş oldu Büyük Orhan 
Bizi kimse rahatsız etmesin 
Gideceğimiz yer Anavatan, Anavatan. 
Yüce Meclise, bir defa daha şükranlarımı sunuyor, 

saygılarımla arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Nalbantoğlu'nun kulakları çınlasın. 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, akaryakıt istasyonl arıyla ilgili gündem dışı ko
nuşması ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı son sözü, akaryakıt is
tasyonları hakkında, Erzurum Milletvekili Sayın Hil
mi Nalbantoğlu'na veriyorum. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu, sıra sizin. 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — tki saat geçti Sa

yın Başkan, gündeme "geçmeyecek misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Demin burada gündem dışr konuşan arkadaşımız 
bile aklı sıra bir seçim yatırımı yaptı. 

BAŞKAN — Lütfen... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Nereden belli? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Zaten 

ANAP iktidarı, bir sürü taviz vermek suretiyle, sanı
yor ki, önümüzdeki seçimi kazanacaklar. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKAN! AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Evvel Al
lah!.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bakın, 

bu tavizlerden, bu yağma Hasan'ın böreğinden, kasa
baları ilçe yapmak, köyleri kasaba yapmak ve belki 
yarın bazı ilçeleri de il yapmak suretiyle ne gibi ke
yif bağışlıyorlar; bunun haricinde daha ne gibi yağ
ma Hasan'ın böreğini yağmalattırıyorlar? 

Bundan size bir misal vereceğim: Bendenizin dik
katini çekiyordu, Bursa'ya gittim, oradan İzmit'e, ora
dan da Bolu üzerinden Ankara'ya döndüm, tabiî, yol 
boyunda dikkat ettim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hiç görüşemedik Sa
yın Nalbantoğlu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Erzu

rum'a gittim geldim, şu seçim sırasında da Elazığ'a 
gittim, Güleman seçiminde bulundum, oradan da yine 
gelirken gündüz geldim; yol boyunda mantar gibi bi
ten benzin istasyonları, akaryakıt istasyonları var. Ba
zı güçlü kişiler yanına restoranlar da koyuyorlar. Za
ten, bu yol boyundaki restoranlar, hiçbir tetkike ve
yahut da kontrola tabi değiller; istediği fiyatı koyu
yorlar, orada otobüsten inen vatandaşları da kazık
layıp duruyorlar, buna da ANAP iktidarı göz yumu
yor, neymiş, liberal ekonomi... Halbuki, insafsızlığı 
da önlemek lazım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Liberal kazık. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İşte, 

gözüme çarpan, mantar gibi biten akaryakıt istasyon
larını görünce, huyum bu ya, gelince hemen bir yazılı 
soru önergesi verdim. Yazılı soru önergemin 1 inci 
maddesi şu : Türkiyemizde 1984, 1985 ve 1986 yılla
rında açılmış olan akaryakıt bayilikleri hangi illerde 
ve kaçar adettir, liste olarak bildirilmesini? 

Tabiî, bazı bakanların bizim sorularımıza Tüzük 
gereğince cevap verdikleri yok. Hele bunlardan biri 
Sayın Akbulut'tur, birisi Sayın Kâzım Oksay'dır... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, ifşa etmeyiniz. 
HİLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Tamam 

efendim. 
Onlar bende mevcut, dosyalarımda kimler tembel, 

kimler iyi cevap veriyor, Tüzük gereğini yapıyor, kim
ler yapmıyor... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Yafışa çıkardınız bu işi yarışa. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HİLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Tamam, 

belli, isterseniz size onları söylerim, sonra ifşa ederim. 
Sayın Başkanım, teşekkür ederim ikaz ettiniz. 

Adetlerini şöyle veriyorlar, yine de lütfetmişler : 
Petrol Ofisi, 1984'te 47; 1985'te 158; 1986'da 241; kim 
bilir bu sene de 500. Shell, 1984'te 14; 1985'te 24; 
1986'da 38; bu biraz daha ciddi, buna tesir edeme
mişler. British Petrol, 1984'te 12; 1985'te 28; 1986'da 
34; toplam 3 seneninki 74. Türkpetrol, 1984'te 41; 
1985'te 39; 1986'da 93; ki, toplam 173. Mobil'de 1984, 
1985, 1986 yıllarında toplam 128 ve bu 3 yılın topla
mı 897 olmuş. Yani, 1986'nın toplamı 406 olduğuna 
göre, eminim ki, 1987 yılının toplamı da 800 olacak
tır; çünkü, istayonlarda biraz meşveret edince, kimle
re nasıl verildiğini öğrendim; fakat bu öğrendikleri
mi Sayın Bakana da yazdırmak istedim, yazmadılar. 

Sorumun ikincisi şu, bu akaryakıt istasyonlarının 
sahipleri kimlerdir? 

Bazı milletvekillerinin de bu yeni akaryakıt istas
yonlarını açtıkları veya sahip şirketlere ortak olduk
ları söylenmektedir; doğru mudur? 

Sayın Bakanın cevabı şu: «Açılan yeni bayilik şir
ketlerine ortak olan müteşebbislerin isim ve hüviyet
leri Ticaret Sicilli Gazetesinde yayımlanmaktadır». 

Kendisi cevap veremiyor, isim de bildiremiyor, ben 
onları da tetkik edeceğim; anca'k, bir de şu konu var, 
ben diyorum ki, bazı milletvekillerinin bu yeni akar
yakıt istasyonlarını açtıkları veya sahip şirketlere or
tak oldukları söylenmektedir; doğru mudur? Sayın 
Bakanımız burayı meskût geçmişler, demek ki, sükût 
ikrardandır, ben anlayacağımı anladım. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-
lu. 

Buyurunuz, Devlet • Bakanı Sayın Kâzım Oksay. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel ko
nuşan Sayın Nalbantoğlu arkadaşımız... 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Divan 
eksik. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Divan eksik Sa
yın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Bunun takdiri bakana ait değildir efendim. 

SALÎM EREL (Konya) — Divan oluşsun, ondan 
sonra konuşun efendim. 

BAŞKAN — Divan Kâtibi yerini alsın. 
SALtM EREL (Konya) — tn aşağı in!.. 
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DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Terbiyesizliğin lüzumu yok. 

BAŞKAN — Sayın Oksay, lütfen efendim; sizin
le ilgisi yok. 

SALİM EREL (Konya) — Terbiyesiz sensin! 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sıcak ba

şımıza vuruyor galiba; ne oluyoruz efendim? 
Divan üyesi arkadaşlarımızdan birisi rahatsızlan

dı... (Kâtip Üye Samsun Milletvekili Süleyman Yağ-
cıoğlu Divandaki yerini aldı). 

Devam edin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZİM OKSAY (Devamla) 
— ... Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun sormuş olduğu 
yazılı soruya verdiğim cevabı kendileri okudular. Evet, 
gerçekten 1984, 1985 ve 1986 yıllarında toplam ola
rak 897 adet benzin istasyonu açılmıştır; doğrudur. 
Ayrıca, bunların mantar gibi çoğaldıkları da doğru
dur. 

Bu konuda bizim yapabileceğimiz, vatandaşları 
ikaz etmektir. Bu istasyonların hangi şartlar altında 
açıldığı takdirde kendileri için yarar sağlayabileceği, 
diğer bir ifadeyle kâr getirebileceği konusunda bir 
çalışma yapılmış, bir broşür bastırılarak, müracaat 
eden her kişiye imza karşılığı - Sadece elden verme de
ğil - «Bu broşürü aldım, ona göre gereğini yapaca
ğım» şeklinde dağıtılması prensibi, tarafımdan, Petrol 
Ofisi Genel Müdürlüğüne talimat olarak verilmiştir. 

Maalesef, pek çok yerde bu istasyonlar gelir ge
tirmekten ziyade, bir varlık göstergesi, bîr ağalık ör
neği olarak kurulagelmektedir. Bu kadar çok istasyo
nun kurulmuş olması, şüphesiz memleketin ekonomik 
gerçeklerine uygun da değildir; çünkü, bu istasyonlar 
belirli miktarlarda mal satamadıkları takdirde, oraya 
yapılmış olan yatırımın heba olacağı ve olduğu da 
bir gerçektir. 

Milletvekillerinin istasyon açıp açmama konusuna 
gelince : 

Malumunuz, Türkiye'de ticaret serbesttir. «Millet
vekili akaryakıt istasyonu açmaz» diye de bir şey yok
tur. Ayrıca, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 897 tane 
istasyon açılmıştır. Bunların 450 tanesi Petrol Ofisi 
tarafından verilmiş olan bayiliklerdir. Diğer kısmı da, 
yani yaklaşık yarısı da, özel sektör statüsünde çalışan 
firmalara aittir. 

Bunlar nerede açıldı, bunların ortağı kimdir, ve
saire şeklindeki bilgileri toplamak, hükümetin üzerine 
düşen bir görev olmamaktadır. Nasıl, falan firmanın 
kendisine ait satıcıların kimler olduğunu veya anonim 
şirket biçiminde çalışanlar varsa, bunların ortaklarının 
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kimler olduğunu sormuyor isek, araştırmıyor isek; bu 
istasyonların içerisinde milletvekilleri tarafından açıl
mış olan istasyon var mıdır, yok mudur diye araştır
manın arz ettiğim gibi, görevimiz olmadığı kanaatin
deyim. 

Buna ilaveten, milletvekillerinin hangi işleri yapa
bileceği, hangi işleri yapamayacakları konusu da, ke
za bu hususta çıkarılmış olan kanunlarda düzenlen
miştir. Bu bakımdan, bütün milletvekillerini itham al
tında bırakacak biçimde konuşmak yerine, eğer mü
şahhas olarak «Falan yerdeki falan istasyonun şu mil
letvekiline ait olduğu konusunda bir bilgi edindim; 
bu nedir?» diyebiliyorlarsa, Meclisi töhmet altında bu
lundurmaktan kurtarmak için, bu konudaki meselenin 
aydınlanması hususunda yardımcı olmayı da kendi
mize bir görev addedeceğimizi, keza arz etmek isti
yorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Bakan, ka
pananlar da var mı bu istasyonlardan? 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Devamla) 
•— Kapananlar da vardır şüphesiz; olması da doğal
dır ve öyle sanıyorum ki, bir süre sonra bunların sü
ratli bir şekilde kapandığını göreceğimizi söylemek, 
herhalde bir kehanet olmayacaktır; zira yeni kurulan 
son derece modern istasyonlar açıldıkça, yoldan ge
çenlerin bu istasyonları tercih edeceği; iki pompa ve 
bir gölgelik tesis etmek suretiyle açılmış olan istas
yonların hayat hakkının bulunmayacağı da keza bir 
gerçektir. Yağma Hasan'ın böreği, vesaire gibi bir hu
susun da konuyla ilgisi olmadığı kanaatindeyim. 

Ayrıca, bu konuda, «Kimlere tesir etmişler, hangi 
istasyonları vermişler» vesaire şeklinde bir beyanda 
bulundu sayın milletvekilimiz. 

Kendilerine bu konuda şunu ifade etmek istiyo
rum : Bu konuda herhangi bir zorlama yoktur; aksi
ne, açılmakta olan istasyonların rantabl olmadığı ko
nusunda kendilerinin uyarılması söz konusudur. Eğer, 
sayın milletvekilimiz de, bütün bu izahata rağmen, bir 
istasyon açma konusunda arzulu ise, kendisine de yar
dımcı olmaya hazırız. 

Son olarak şu hususu ifade etmek istiyorum : Pos-
teki saymak veya saydırmak değil, gerçeklerin peşin
de olalım. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP, sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oksay. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Siyasî Parti grupları adına grup başkanvekil-

leri ve bağımsızlar adına da İstanbul Milletvekili Bü-
lend Ulusu'nun, Avrupa Parlamentosunda kabul edi
len «Ermeni Sorununa Siyasal Bir Çözüm» başlıklı ka
rar tasarısı karşısında yüce Meclisin infial ve görüşle
rinin Başkanlıkça, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Av
rupa Parlamentosu Başkanına ve bütün parlamento 
üyelerine ulaştırılmasına ilişkin önergesi. 

BAŞKAN — Efendim, siyasî parti grupları ve ba
ğımsızlar adına imzalanmış ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere Başkanlığı
mıza verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum efen
dim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Parlamentosu, «Ermeni Sorununa Siyasal 

Bir Çözüm» başlıklı karar tasarısını kabul etmiştir. 
Geçtiğimiz Şubat ayında Siyasî Komisyonda benim
senerek Genel Kurula sevk edilen ve o haliyle dahi 
tek yanlı, önyargılı, haksız ve gerçek dışı ifadelere 
yer veren tasarının, bu kez, Genel Kurulda yapılan 
değişikliklerle daha da ağırlaştırıldığı ve Ermenilere 
bir «soykırım» yapıldığı tarzında, tarihî gerçeklere ay
kırı bir ifadeyi de içerdiği görülmektedir. 

Avrupa Parlamentosunun bir tarihçi gibi 70 yıl 
öncesine ait olaylar hakkında yargıda bulunmasının 
yanlışlığı, Siyasî Komisyonda tasarının kabulü vesi
lesiyle esasen Meclisimizce vurgulanmış; dinî duygu
ların sömürülerek haçlı zihniyetini canlandırma çaba
larından başka bir anlam taşımayan böyle bir kara
rın kabulünün, Türkiye - Avrupa ilişkilerine yapıcı bir 
katkıda bulunmayacağı ifade olunmuştu. Aynı hatalı, 
maksatlı ve insafsız tutumda ısrar edilmesinin ve bu 
kez de soykırım iddiasına geçerlilik kazandırmak ama
cıyla sürdürülen teşebbüslerin, tarihî gerçekleri tahrif 
etmenin de ötesinde, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne 
yönelik Ermeni iddialarına ve Ermeni terörüne açık 
destek vermek dışında bir izahı yapılamaz. Nitekim 
«soykırım» iddiasının karara dahil edilmesi için, kü
çük çıkar hesaplarıyla, Avrupa Parlamentosu gibi bir 
kuruma üye olmanın yüklediği sorumluluk ve ciddiye
ti hiçe sayarak, en az fanatik Ermeni grupları kadar 
aktif gayret sarf edenlerin gerçek amaçları hakkında 
zihinlerde en ufak bir tereddüt bulunmamaktadır. 

Bu kararın Avrupa Parlamentosu Genel Kurulun
dan geçmiş olması, Ermeni ve dünya terör örgütleri
nin meşum emellerine yeni bir gerekçe teşkil edecek 
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ve kanlı ellerin yeni terörist saldırılara yönelmesine ve 
masum insanların hayatlarına kastedilmesine zemin 
ve gerekçe hazırlayacaktır. 

Bunun ağır sorumluluğunun, söz konusu karar ta
sarısını Avrupa Parlamentosuna sunan, destekleyen 
ve kabul eden parlamenterlere ve temsil ettikleri ül
kelere ait olacağı kuşkusuzdur. 

Avrupa Parlamentosu gibi bir kurumun alet edil
diği bu talihsiz gelişmeyi büyük bir esefle karşılıyor, 
hiçbir değer taşımayan bu kararı şiddetle kınıyor ve 
reddediyoruz. 

Anavatan Partisi Sosyal Demokrat Halkçı Parti 
Grubu Adına Grubu Adına 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Pertev Aşçıoğlu Cahit Tutum 

Doğru Yol Partisi 
Grubu Adına 

Grup Başkanvekili 
Ahmet Sarp 

Demokratik Sol Parti 
Grubu Adına 

Grup Başkanvekili 
Ömer Kuşhan 

Bağımsız Milletvekilleri 
Adına 

Bülend Ulusu 
İstanbul 

(Alkışlar). 
BAŞKAN — Efendim, yüce Meclisimiz tarafından 

ittifakla alınan bu infial ile ilgili konuşma, görüş ve 
okunmuş olan önergenin, Dışişleri Bakanlığı kanalıy
la Avrupa Parlamentosu Başkanına ve bütün parla
mento üyelerine aktarılma görevini, Divan, yerine ge
tirecektir. 

Arz ederim. (Alkışlar). 
2. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

«506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanununa Birer Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi» nin (2/378) İçtüzüğün 
38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınması
na ilişkin önergesi (4/241) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi var
dır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
18.11.1986 günü yüce Başkanlığa sunduğum, «506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununa Birer Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi» min komisyonda bekleme süre

si dolmuş bulunduğundan, İçtüzüğün 38 inci maddesi 
gereğince doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hüseyin Avni Sağesen 

Ordu 
BAŞKAN — Bunu oylarınıza sunacağım. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Lehinde 

söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağesen. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Lehte ben de söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan 
önce hepinizi saygı ile selamlarım. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
21.7.1983 tarih ve 2865 sayılı Kanunla eklenen ek 
maddenin (c) fıkrasında, 26.2.1985 tarih ve 3157 sa
yılı Kanunla yapılan değişiklik ile, Emekli Sandığı iş
tirakçisi olup da, herhangi bir sosyal güvenlik kuru
muna tabi olmadan, mülhak vakıf camilerinde görev 
yapanlar, camilerde kadrolu daimî mezun imam - ha
tip ve müezzin - kayyımlara vekâlet edenler ile, köy, 
kasaba ve mahalle camilerinde dernek, vakıf veya köy 
bütçesinden ücret alarak imam - hatiplik yapanlar, bu 
görevlerini tevsik etmeleri; bu mümkün değilse, ilgi
linin hizmet süresini belirleyen ve yetkili sulh hukuk 
mahkemesince verilmiş bir kararla belgelemeleri ha
linde, borçlanma imkânı getirilmiştir. Bu hükümden, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçisi bir
çok imam - hatip faydalanmış ve eski hizmetleri de
ğerlendirilmiştir. 

Bugün ise, Emekli Sandığı iştirakçisi olanların dı
şında, Bağ - Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu işti
rakçisi olan ve evvelce köy, kasaba ve mahalle cami
lerinde dernek, vakıf veya köy bütçesinden ücret ala
rak çalışmış imam - hatipler bulunmakta ve kendi ku
rum kanunlarında bu gibi hizmetlerini borçlanama-
maktadırlar. 

Gayet tabiîdir ki, bu durum, aynı durumda olan
lar arasında bir eşitsizlik doğurmakta ve huzursuzluk 
yaratmaktadır. Bunun neticesi olarak da, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 21.7.1983 ta
rih ve 2865 sayılı Kanunla eklenen ek maddenin, 
26.2.1985 tarih ve 3157 sayılı Kanunla değiştirilen (c) 
fıkrası hükmünün, Anayasamızdaki eşitlik prensibin
den hareketle, Bağ - Kur ve Sosyal Sigortalar Kuru
mu iştirakçilerine de uygulanması zorunluğunu do
ğurmaktadır. Bu amaçla hazırlanan teklif metni ile, 
bu hükmün, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
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iştirakçilerine de uygulanabilmesi sağlanmış olacak
tır. 

Kanun teklifini ayrıca bilgilerinize sunmak istiyo
rum : İstediğimiz, atla deve değildir. Bakınız 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa şu maddeyi ekleye
lim dedik : 

«Ek Madde : Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçi
lerinden olup, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna 
tabi olmadan köy, kasaba ve mahalle camilerinde der
nek, vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak imam -
hatiplik yapanların, bu görevlerde geçmiş hizmet sü
relerinin borçlandırılmasında, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 1983 tarih ve 
2865 sayılı Kanunla eklenen ek madde hükümleri ay
nen uygulanır» diyoruz ve bir eşitsizliğin ortadan kal
dırılmasını istiyoruz. 

Aynı şekilde, Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa da 
(1479 sayılı Bağ - Kur Kanununa da) benzer bir mad
denin eklenmesini istedik; fakat, bugüne kadar neden
se gündeme alınmadı, alınmak istenmedi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanun teklifi
miz, 18.11.1986 günü Sayın Başkanlığa sunulmuş, ara
dan tamıtamına yedi ay geçmiş olmasına rağmen - di
ğer tekliflerde olduğu gibi - komisyon ninnisi ile uyu
tulmaya bırakılmıştır. 

Bu geçen zaman içinde, teklifle ilgili olarak, bazı 
ANAP'lı sayın üyelerle de görüştüm. Üyelerin tama
mı, bu teklifle, anayasal bir haksızlığın ortadan kal
kacağı konusunda hemfikir idiler; ancak, Sayın Özal' 
dan mı, nereden bilinmez, teklife yeşil ışık çıkmadı ve 
sahibi de biz olduğumuz için çıkmayacağım gördüğü
müzden, İçtüzüğün 32 nci maddesinin uygulanmasını 
istedik, 

AYHAN FİRAT (Malatya) — Kimsin; hangi par
tidensin?.. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Hangi par
tidensin? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Teşekkür ederiz Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Devamla) — Bir 

dakika efendim! 

BAŞKAN — Bitmedi mi efendim? 
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Devamla) — Bit

medi efendim; konuşma sürem 10 dakika değil mi 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun devam edin efendim. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; Müslüman bir ülkede ya
şayan insanlar olarak - elhamdülillah hepimiz Müslü-

I manız, bu bizim kutsal jnancımızdır - teklifimizi bu
güne kadar sürüncemede bırakanlarla, yani ANAP ik
tidarı ile aramızdaki fark, biz kutsal din duygularını 
siyaset çamuruna sokarak üstümüzü başımızı kirlet
mekten şiddetle kaçınmaktayız ve kaçarız; bunu her 
ne pahasına olursa olsun, sonuna kadar savunuruz. 
Bu inanca, üzerine yemin ettiğimiz Anayasamızda ye
rini alan ve sizlerin bir türlü kabul edemediğiniz laik 

I cumhuriyet ilkesinden hareketle varırız. 
I Teklifte, bahse konu imam benzeri eski din görev-
I lileri, özellikle köy ve kasabalarda yarı aç, yarı tok, 
I ellerinden geldiğince ve akıllarının erdiğince hizmet 
I vermeye çalışmış olan insanlarımızdır, bizim insanları-
I mızdır. Bu insanlarımız, saf, temiz ve kutsal duygu-
I larla yüklüdür ve bugün orta yaşlılık veya yaşlılık sı-
I nırı içine girmişlerdir. Yüce Meclisin ve devletin, bun-
I lara hakkını vermesinden neden kaçınırsınız, bunu an-
I lamak mümkün değildir. 
I Öte yandan bu insanlarımız, bugün din adamı kis-
I vesi altında Rabıtalardan, Al - Barakalardan, Faisal 
I Finanslardan «bahşiş» adı altında yüklüce paraları 
I ceplerine doldurarak, saf vatandaşın kutsal din duy-
I gularını insafsızca sömüren soysuzlaşmış siyaset be-
I zirgânları da değillerdir. Bunlar, çok temiz insanlar-
I dır ve hepimizin insanlarıdır. Korunmaya muhtaç ol-
I malarından öte, haklarının verilmesi gereken insanla-
I rımızdır. 
I Benimle bu konuda görüşen, görüşmeyen, muha-
I faza'kâr olduğunu iddia eden siz sayın ANAP'lı mil-
I letve'killeri arkadaşlarım, sözüm sizedir. 

I BAŞKAN — Lütfen, umumî heyete hitap ediniz 
I efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Bu 
I haziran kanunlarını da incelemeden irdelemeden oy-
I larınızla kabul edip Anadoluya dağılacaksınız. Hiç 
j olmazsa, bir defa veya bu defa, dine saygınız varsa, 
I kutsal inançlarınızdan şüphesiz yoksa ve her şeyi Sa-
I yın Başbakanın işareti ile yapmıyoruz diyebilecekse-
I niz, geliniz, bu teklifin gündeme alınmasına «Evet» 
I deyiniz, 

ATİLLÂ SIN (Muş) — Ne alakası var? 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Dini-

I mizden, imanımızdan nasıl şüphe edersin? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Şüp

he etmiyorum efendim; «Şüpheniz yoksa» diyorum. 
I İkisini birbirine karıştırmayınız. 
I BAŞKAN — Lütfen... Kürsüden öyle hitap edil-
I mez efendim! 
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yani komisyon başkanının verdiği gündemi komisyon 
kabul etmeyebilir, değiştirebilir, bu imkânlara sahip
tir; fakat, şu ana kadar, 90 dosyayı görüştüğümüz 
toplantılarda, hiçbir şekilde bir gündem değişikliği 
söz konusu olmamıştır. İktidar ve muhalefet partile
rine mensup komisyon üyelerimizin, komisyon baş
kanı olarak şahsıma itimatları tamdır. Yani bu, gün
dem konusunda objektif kurallar içerisinde hareket 
ettiğimin bir göstergesidir. 

Değerli arkadaşlar, bu arada yakın bir tarihte, 
Bağ - Kur ve SSK ile ilgili iki tane kanun hükmünde 
kararname komisyonumuza gelmiştir. Anayasamızın 
91 inci maddesinde, «Yetki kanunları ve bunlara da
yanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda 
öncelikle ve ivedilikle görüşülür» diye bir ifade var
dır. Meclisin tatile girdiği bu hafta, ilk defa bir ko
misyon toplantısı yapmadık; çünkü, esas komisyonu 
Plan ve Bütçe Komisyonu olan ilgili kanunların da 
bu dönemde Genel Kurul müzakerelerine yetişmesi 
mümkün değildi; eğer bir toplantı yapmamız gerek-
seydi, mutlaka bu kanun hükmünde kararnameleri 
gündeme almamız gerekiyordu. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Devamla) --• Böy
le, parasız pulsuz dine hizmet etmiş bu çulsuz insan
ların üzerine bir çul atmaya yardımcı olunuz. 

AHMET YILMAZ (Giresun) — Bu ne demek? 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Devamla) — Söz

lerimi, Hazreti Mevlananın bir acı sözü ile bitirmek 
istiyorum : «Ya göründüğünüz gibi olun, ya olduğu
nuz gibi görününüz». 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Aleyhte, Sayın Mustafa Balcılar; buyurun. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Sayın Ordu Milletvekili 
Hüseyin Avni Sağesen, İçtüzüğümüzün 38 inci mad
desine göre, 45 gün içinde komisyonda görüşülme
yen kanun teklifinin, doğrudan doğruya gündeme alın
ması ile ilgili önerge vermiştir; bu önergenin aleyhin
de konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Komisyonumuza, bu dönemimizde 118 tane kanun 
hükmünde kararname, kanun teklifi veya tasarısı şek
linde dosya gelmiş; bugüne kadar bunların 90 tanesi
ni görüşmüşüzdür. Komisyonumuz, Sağlık ve Sosyal 
îşler Komisyonu olması dolayısıyla, gelen kanun teklif 
veya tasarılarının bazıları çok şümullüdür. Bunların 
içinde 100 maddeye tekabül eden ve ancak dört beş 
haftada bitirebildiğimiz kanun teklif veya tasarıları 
vardır. Şu anda komisyonumuzda 28 tane dosya bek
lemektedir. Demek ki, şu ana kadar gelen dosyaların 
yüzde 80'ini neticelendirmiş durumdayız. Yukarıda 
da ifade ettiğim gibi, hiçbir haftamız boş geçmemiş
tir. 

Değerli milletvekili arkadaşımız küsüde, «Gün
deme alınmak istenmedi» şeklinde, veya «Uyutulmaya 
çalışılmıştır» şeklinde, veya «özal'dan yeşil ışık çık
madı» şeklinde, «Bazı ANAP'lı üyelerle görüştüm» 
şeklinde konuşmasını sürdürmüştür. Komisyon baş
kanları Meclis Başkanına niyabeten, komisyonlar da 
Meclise niyabeten görev yaparlar. Sayın özal da da-

,hil olmak üzere, hiç kimseden «Falan veya filan ka
nunu gündeme almayın» şeklinde bize bir talimat 
gelmemiştir. Ayrıca, prosedür icabı, bir kanun teklifi 
veya tasarısı komisyonda görüşülürken, hükümet ka
tılır veya katılmaz; bu şekilde hükümetin fikri orta
ya çıkmış olur; ama, komisyon toplantısından evvel 
değil. 

İçtüzüğümüzün 26 ncı maddesi, komisyon başkan
larına gündemi tayin etme yetkisi vermiştir; fakat 
aynı madde, «Komisyon gündemine hâkimdir» der, 

Değerli milletvekili arkadaşımızın vermiş olduğu 
kanun teklifini olumlu mütalaa ediyoruz; ben de ka
tılıyorum; yalnız, kanun tekniği açısından bazı ek
siklikleri vardır. Bu eksikliklerin, komisyon müzake
relerinden evvel ikili bir görüşmeyle halledilmesi ge
rekir. Arkadaşımız burada, 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununa atıf yapmak suretiyle, «5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
21.7.1983 tarihli ve 2865 sayılı Kanunla eklenen ek 
madde hükümleri aynen uygulanır» diyor ki, bu kanun 
tekniğine uygun değildir; çünkü oradaki hükümleri, 
kanun teklifine aynen monte etmesi gerekirdi. 

Bu arada, daha evvelce - iktidar ve muhalefet 
partilerine mensup teklif sahibi milletvekili arkadaş
larımız da şahittir - herhangi bir problemi olan, ön
celikle görüşülmesini arzu ettiği bir kanun teklifi olan 
arkadaşlarımızın, şahsımla diyalogları halinde, ken
dilerine - komisyon üyelerini de ikna etmek suretiy
le - her türlü yardımı yaptığımın örnekleri vardır. 
Arkadaşımız, «Bazı ANAP'lı milletvekilleriyle görüş
tüğünü» ifade etmiş, benim şahsımla böyle bir gö
rüşmesi ve talebi olmamıştır. Neden olmamıştır? Pren
sip olarak, komisyonları atlayarak, bir teamülün baş
latılması fevkalade yanlıştır. Kanun teklif veya tasa
rılarının, böyle geniş bir oturumda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda olgunlaştırılması ve 
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yukarıda ifade ettiğim teknik hatanın giderilebilmesi 
çok zordur. Onun için, mutlaka, kanun teklif ve 
tasarılarının komisyonlarda müzakere edilip olgunlaş
tırıldıktan sonra Genel Kurula indirilmesi gerekmek
tedir. 

Önergenin reddini rica ederken, yüce Meclise say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balcılar. 
Lehinde, Sayın Yılmaz Demir; buyurun. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; bu yasa teklifi dolayısıyla, Ana
vatan iktidarının dört yasama yılındaki çalışmalarının 
bir ana bilançosunu kaba çizgileriyle belirtmeyi yeğ
leyeceğim. 

Değerli arkadaşlar, biz bu 17 nci dönemin millet
vekilleri olarak, nelere alıştık ve neleri yapamadık? 
Öncelikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altın
da oluşan komisyonların dışlanarak, korsan madde
lerin geçirilmesine alıştık. Türk milleti tarafından yar
gılanmayan, özlenmeyen ve özenilmeyen maddeler 
teker teker geçti. 

Neye alıştık? Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
sosyal içerikli yasa teklifleri anamuhalefet ve diğer 
muhalefet partilerinden geldiği zamanlarda, iktidar 
partisi komisyonları tarafından geciktiriliyor, bilaha-
ra özünden kopya çekilerek - Sayın Öğünç'ün tabi
ridir - tekrar değiştirilerek iktidara mal edilen bir ya
sa türüne dönüştürülüyor. Bunlara da alıştık. 

Yüce çatı altında 17 nciMönemde neleri gördük? 
Baktık ki, Sabancı Holding... 

BAŞKAN — Efendim bununla alakası ne? Lüt
fen... 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bu yasa teklifini iktidar partisi buraya indirmemiştir, 
sorumlusu iktidar partisidir. 

BAŞKAN — Onu konuşun efendim; Sabancı ile 
ilgisini değil. 

YILMAZ DEMİR' (Devamla) — İçtüzüğün boş
luklarından yararlanarak, teklifleri nasıl hasıraltı et
tiklerini örnekleriyle veriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ama, bunun üzerinde konuşun efen
dim. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Hayır, lütfen; 
ben örnekleriyle veriyorum. 

Sabancı Holdingin, 5 milyon doları Devletin BO-
TAŞ'ına ödememesi için, derhal, sigortayla ilgili bir 
yasa değişikliği yaptık. Yine Faisal Finans kurulu
şunun ve Al - Baraka kuruluşunun, Türkiye'de 7 yıl 
vergi ödememesi için yasa getirdik; ama, Türkiye»de 
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köylünün öz katkılarıyla dinsel grupta çalışan insan
ların Emekli Sandığı ile irtibatını sağlayamadık. 

Dün yine, Anavatan Partisi milletvekillerinin oy
larıyla geçti; milletvekilleri beş yıl çalışacak, onbeş 
yıl geriye doğru borçlanacak, milletvekili ise... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen konunun üzerine ge
liniz. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, 
konu... 

BAŞKAN — Hayır efendim; buraya her çıkışı
nızda böyle umumî konuşmalar yapıyorsunuz; lütfen, 
konumuz ne ise onu konuşalım. Şimdi, «Şu niçin 
alınsın niçin alınmasın, diye gelmedi?» bunu konuşa
lım lütfen. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, 
size bir öneri getireceğim; bundan sonra konuşmala
rı öncelikle alın tetkik, edin, altını parafe edin, o şe
kilde konuşalım. 

Ben emeklilikten bahsediyorum; dün burada mil
letvekillerinin beş yılda emekli olabilmeleri için yasa 
çıktı. Benim işçim yirmibeş yıl çalışıyor emekli olmu
yor. Sen ona 8 bin lira veriyorsun! Utanın biraz, say
gı duyun insanlara! (ANAP sıralarından gürültüler) 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Ba
ğırma, bağırmadan konuş! 

BAŞKAN — Sayın Demir, Sayın Demir, sözünü
zü kececeğim!.. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Saygı duyun; 
lütfen Sayın Başkanım. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Demir, sözünüzü kesmek... 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Burada, çalışan 

insanların sosyal güvenlik haklarını savunuyoruz, dar 
gelirli insanları savunuyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim!.. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, niye bağırıyor bu? 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Bağırırım; siz 

niye bağırıyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Efendim, ben size, «bağırın» diye ikazda bulun

madım. 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, 

ben kişilerin sosyal haklarını istiyorum. Anadolu'da 
çalışan insanların sosyal içerikli yaşamlarına güvence 
istiyorum. Burada dün milletvekilleri kendi haklarını 
alırken, Türk köylüsüne, Türk çiftçisine hiçbir şey 
vermezken, holdinge, Faisal'a ve Al - Baraka'ya veri-
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lenlerin hesabını ben buradan sormayacak mıyım Sa
yın Başkan? Siz mi soracaksınız? 

Görüyorum ve hissediyorum ki, Anavatan iktida
rı rahatsızdır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Deli 
midir ne? 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Evet, rahatsız
lıklarınızı burada gideremezsiniz; çıkın burada, bu 
millete neler verdiğinizi söyleyin, teker teker söyleyin; 
devlet memurlarına 5 bin liralık, 2 bin liralık ek ge
tiremezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen efendim, ko
nuşma tarzınız hitap tarzınız katiyen içtüzüğe uygun 
değil efendim; hatırlatıyorum. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Bir dakika beni dinler misiniz? 
Siz bir milletvekilisiniz, sizin hitap tarzınız bir 

milletvekiline yakışır şekilde olmalıdır. Lütfen efen
dim, kavga eder gibi konuşmaya lüzum yok. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, 
sizin tutumunuz da İçtüzüğe göre Başkanlığa eşdeğer 
değil. 

BAŞKAN — Başkan, sadet dışına çıkarsanız, onu 
hatırlatmakla mükelleftir. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, 
siz devlet memuru değilsiniz, iktidar tarafından tehdit 
de ettirmeyeceksiniz; siz tarafsız davranmak mecbu
riyetindesiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ATİLLA SIN (Muş) — Nöbetin mi geldi, nöbe
tin mi geldi?.. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Şimdi, Sayın 
Başkanım, gerçekten, bu iktidar partisi milletvekilleri 
yörelerine ve halkına dönecektir. Halka vermediğini 
kendi öz varlıklarına yüklemenin sevabını ve günahı r 

nı da beraber taşıyacaktır. Yineliyorum, tekrar edi
yorum; lütfen bu yasa, dün yine SHP milletvekilleri 
tarafından verilen, diğer devlet memurlarının da geç
miş hizmetlerini (Sürelerini) belgelendirmek koşuluy
la Emekli Sandığındaki ilişkilerini devam ettirsin. 

Anavatan iktidarı, lütfen görevinizi yapınız. 17nci 
dönem milletvekili olarak, iktidarın milletvekili ola
rak sizlerin yavaş yavaş milletvekilliği döneminizi ta
mamladığınızı varsayıyoruz, meyve oluşmuştur; ama, 
Türkiye'yi temsil ederken lütfen teslim etmeyiniz. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından gürültüler, 
SHP sıralarından alkışlar) 

ATİLLA SIN (Muş) — Sen klinik vakasın, kli
nik... 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Hastaneye, has
taneye... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Efendim, kanun teklifinin gündeme alınıp alınma

masını oylarınıza sunuyorum. Kanun teklifinin gün
deme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kanun teklifinin gündeme alınması kabul edilmemiş
tir. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — 101 aran
sın efendim; 101 oy yok! (ANAP sıralarından «Faz
lasıyla var» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Var efendim, 101 oy var. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lüften oturu
nuz yerinize. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — 101 yok 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Var efendim., 
'HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Ne ça

buk saydın Sayın Başkan? 

C) ÖNERİLER 
a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 
1. — ANAP Grubunun, gündemdeki kanun ta

sarı ve tekliflerinin sırasının yeniden düzenlenmesine 
ve Genel Kurul çalışma gün ve saatlerine ilişkin 
önerisi 

BAŞKAN — Şimdi, efendim, Anavatan Partisi 
Grubunun içtüzüğün 19 uncu maddesinin son fık
rasına göre verilmiş önerileri vardır, okutup, ayrı ay
rı oyunuza sunacağım : 

Türkiye Büyük 'Mîllet Meclisi Başkanlığına 
19.6.1987 Cuma günü yapılan Danışma Kurulu 

topkıntısmda siyasî parti grupları arasında oybirliği 
sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önemleri
nin içtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Ku
rulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

'Pertev Aşçıoğlu 
Grup Başlkanvekili 

Öneriler : 
I. 18.6.1987 - 19.6.1987 tarihli «Gelen Kâğıtlar» 

da yayınlanmış bulunan 695 sıra sayılı 1580 sayılı 
Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, 598 sıra sayılı 5Ö82 sayılı Pasaport 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tekliıfi, 599 sıra sayılı 73'3i8 sayılı Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanununda, 3Ö65 sayılı Katma Değer Vergisi, 
488 sayılı Damga Vergisi, '29!$2 sayılı Konut İnşaa
tında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak 
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Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç ve İstisna ve 
Muaflıklar Tanınması Hakkında Kanun ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı; 615 sıra sayılı Gaziantep 
İlinde 2 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve 616 sıra sayılı Konya 'İlinde 3 İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifinin gündeme alınarak gö
rüşülmesi; Gündemin aşağıdaki şekilde sıralanması 
önerilmiştir., 

1, 585 Sıra Sayılı, 64 İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Teklifleri, 

2, 599 Sıra Sayılı, Kanun Tasarısı, 
3, 596 Sıra Sayılı, 1580 sayılı Belediyeler Ka

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
rısı, 

*4< 5.86 Sıra Sayılı, 506 sayılı SSK Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 

5, 587 Sıra Sayılı, 1479 sayılı ıBağ-Kur Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 

6, 597 Sıra Sayılı, Toplu Konut Kanununun 
Bazı 'Maddelerinin 'Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı, 

7, 61'5 Sıra Sayılı, Gaziantep İlinde iki İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı, 

8, 1616 Sıra Sayılı, Konya İllinde üç İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi, 

9 - 602 Sıra Sayılı, Askerî Hâkimler Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 

10, 594 Sıra Sayılı, Çevre Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı,, 

114 598 Sıra Sayılı, Pasaport Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 

12, 590 Sıra Sayılı, Kadastro Kanunu Tasarısı, 

(Diğer işler buna göre teselsül ettirilecektir) 
II - Gündemde yeniden sıralanan Kanun Tasa

rısı ve Tekliflerinden 13 üncü sıraya kadar olan 
(12) adet Kanun Tasarısı ve Tekliflerinin görüşüle
bilmesi için Genel Kurulun 20.6.1987 Cumartesi, 
21.6.1987 Pazar günleri de çalışma yapması ve 
19.6.1987 'Cuma gününden itibaren toplantıların 
14.00 - 20.00,, 211.30 - 24.00 saatleri arasında yapıl
ması önerilmiştir. 

III - Genel Kurulun 22 Haziran 1987 Pazartesi 
gününden başlamak ve 1 Eylül 1987 Salı günü top
lanmak üzere tatile girmesi önerilmiştir. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNC (İstanbul) — Uyku 
tulumu dağıtın. 
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DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Aleyhte 
söz istiyorum Sayın Başkan; 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aleyhte söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde, buyurun Sa
yın: Kasaroğlu. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın 
Başkan değerli arkadaşlarım; biz, yüce parlamen
tonun çalışmasını hemen kesmesinden yana değiliz. 
Biz, yüce parlamentonun, elinde bulunan işleri ve 
daha karşısına çıkacak işleri görüşebilmek için, ça
lışmasını devam ettirmesinden yanayız; ancak, yüce 
parlamentonun, bu çalışmasını yaparken, kendi İçtü
züğünde belirlenmiş, normal çalışma zamanlarına ve 
normal çalışma şekillerine de sadık kalmasından ya
nayız. 

Değerli arkadaşlarım, kanun teklif ve tasarıları
nın görüşülmesinin aceleye getirilmesinin, nasıl bü
yük sıkıntılar yarattığını üçbuçuk yıldır görmekte
yiz. Geceyarısı kanunları, bayram öncesi kanunları 
ve tatilini uzatma döneminin kanunlarının, nasıl sı
kıntılar İçerisinde parlamentodan geçtiğini ve nasıl 
eksikliklerle malul olduğunu hep:miz biliyoruz ve 
onun için diyoruz ki, parlamento kendi görevini sa
lim bir şekilde yapabilmesi için, normal çalışma gün
lerinde görevine devam etsin; ayrıca, parlamento, ya
sama görevini yerine getirirken, denetleme görevi de 
ihmal edilmesin. Yüce 'Meclisimiz'n gündeminde, şu 
anda, 1 'Meclis araştırması önergesi ve 155 tane de 
soru önergesi yer almış bulunuyor. Dikkatinizi çe
kerim, bu 155 soru önergesinden bir kısmı, bir yıl
lık mazisi olan önergelerdir. 'Bir denetim mekanizma
sının bu derece ihmal edilmesini, parlamentonun ka
bul etmesine imkân yoktur değerli arkadaşlarım, 

Buyurun, çalışmamıza devam edelim, pazartesi 
gününden itibaren de tatil yapmayalım; ama, Mecli
sin normal çalışma günleri olan salı, çarşamba ve 
perşembe günleri olmak üzere, bu kanunları ve daha 
başka kanunları, halkın ihtiyacını karşılayacak olan 
yasama görevi neyse görüşelim hepsini yerine getire
lim; ama bu parlamentoda, milletvekillerini bunalta
rak, milletvekillerini büyük sıkıntıyla karşı karşıya 
bırakarak, kanunlar çıkarma yolunu seçmeyelim, 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz insanız, hepimizin 
bir çalışma gücü var, hepimizin bir çalışma takati 
var; lütfen bunu gözden kaçırmayalım. Ayrıca, bir 
milletvekili olarak, bunun dışında- halkla temas et
mek gibi bir görevimiz de var; bunun dışında komis
yonlarda çalışmak gibi bir hizmetimiz de var. Bütün 
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bu çalışma zamanlarını da eklediğiniz zaman, bir 
parlamenterin mesai saatini takdirlerinize sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, şu görüşmeler sırasında 
-herkesin bu söylediğim şartlar içerisindeki dayanık
lı lığının bir gereği olarak sayıyoruz- her maddede 
sayın başkanları il01 diye sıkıştırmaya başlıyoruz ve 
çoğu zaman ne yazık ki bu 101 oyu bulamıyoruz ve 
değerli başkanlarımız, getirdikleri bir uygulamayla 
birleşime yarım saat ara veriyorlar ve arkasından bir 
yarım saat daha ara veriyorlar. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu teklifi getiren 
grubun çok muhterem üyelerinin acelesini saygı ile 
karşılıyoruz ve değerli arkadaşlarımızdan öncelikle 
şunu rica ediyoruz : Yüce parlamentoya, rahat ça
lışacak vasatı kendileri hazırlamak durumundadır. 
Bir parlamentoyu çalıştıracak grup, her şeyden evvel 
iktidar partisi grubudur. 255 kişilik bir iktidar parti
si grubunun, burada 101 oyu bulamaz iken, «Meclisi 
gece gündüz çalıştıracağım» hevesi ile önerge verme
sini 'birbiriyle bağdaştırmak kabil değildir. 

Değerli arkadaşlarım, gelin, lütfen, Meclisin de
netini mekanizmasını ortadan kaldırmayalım, Mecli
sin haklarına bu suretle bir set koymayalım. Nor
mal günlerim izde çalışalım; salı, çarşamba, perşembe 
nereye kadar gideceksek çalışalım, 12 kanun istiyor
sunuz, hayır VV2 kanun çıkaralım; ama, normal ça
lışma şartları içinde çalışalım ve sizler de bu 101'i 
bulmanın sıkıntısına girmeyin., 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Aleyhte, Sayın Cahit Tutum, buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; bugün de «gündemle oynama» 
adını taktığım bir dramı, hatta dram niteliği de kay
bolmuş belki komediye dönüşmüş bir garip sunuşu, 
bir garip isteği huzurunuzda irdelemek istiyorum. 

Anavatan Partisi Grubu, gündemle, çalışma tak
vimiyle oynamayı bir spor haline getirmiş; âdeta bir 
alışkanlık, marazı bir alışkanlık haline getirmiştir; 
ama, bize göre, seyri bile azap verici fevkalade ha
zin bir oyun... 

Günaşırı, Meclisin çalışma takvimiyle oynuyor
sunuz. Beni en çok etkileyen, ibret verici olan yönü, 
Saym Başbakanın tutumudur. Sayın Başbakan tele
vizyonla, «Çıkaracağımız bazı kanunlar var, cuma 
günü bitmezse mesaiyi uzatırız» diyor ve Meclisin üs
tünde, Meclise nasıl baktığını, demokrasiye bu kadar 

inansız bir kimseyi, bir Başbakanı daha hatırlamı
yorum. Nasıl baktığını ibretle siz de duydunuz. Oto
matiğe bağlanmış gibi, Sayın Başbakanın ağzından çı
kan o ifadeye hepiniz el kaldıracak ve onaylayacak
sınız. Türkiye, Meclisin itibariyle bu derece pervasız
ca oynayan bir' Başbakan görmemiştir. Parlamento
nun, kendisine bağlı, ne isterse onu çıkaran bir me
kanizma olduğuna kendisini inandırmış. Meclis ço
ğunluğu da buna destek oluyor ve yüce Meclis, bu
güne kadar, hükümetin dayanıksız isteklerine dur di
yememiştir. Esasen, bu Mecliste çoğunluk, Kanun 
Hükmünde Kararname yetkisini sayın hükümete ver
mekle, kendisini hükümete teslim etmiştir; başka bir 
şey bekleyemezsiniz; işin esasına bakalım. 

Gündemimizde 9 konu var ve hükümet buna 6 ta
ne ilave ediyor ve 15 adet kanunun ikisini görüşme
meyi uygun buluyor (Çocuk Mahkemelerinin Kuru
luşuyla ilgili Yasa Tasarısıyla Evlenme Ehliyet Bel
gesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanması Hak
kında Kanun Tasarısı); ama, öbürlerinin hepsini gö
rüşmek istiyor. 

Kadastro Kanunu Tasarısı (50 madde), İlçeler Ku
rulmasına Dair Kanun Tasan ve teklifleri (80 - 90 
maddeli), Çevre Kanunu Tasarısı (11 madde), Sosyal 
Sigortalar Kurumuyla ilgili Kanun Tasarısı (19 mad
de), Bağ - Kur'la ilgili Kanun Tasarısı (21 madde), 
Veraset ve întikal Vergisiyle ilgili Kanun Tasarısı 
(15 madde) ve arkasından sıraladığımız Toplu Konut 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı, Askerî Hâkimler Kanununun 
Ek 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı, Pasaport Kanununun Değiştirilmesine Dair 
Kanun teklifleri, Konya ve Gaziantep'te Büyükşehir 
ve Belediye Kanunu gibi kanun tasarı ve teklifleri de 
demin saydığım kanunlara oranla -daha az maddeli, 
fakat son derece önemli kanunlar. 

Biz şunu söylüyorduk : Korsan kanunlar, sahur 
kanunları, haziran kanunları ve seçim yatırımı ka
nunları... Tabiî, iktidar, dilediği bazı kanunlara önce
lik verecektir. 

Değerli arkadaşlar, şimdiye kadar (bugün 19 Hazi
ran 1987) yani 19 gün içinde, 13 adet kanun çıkardık 
ve şimdi buna 12 daha ilave ediliyor. Bir ay içerisin
de 25 kanunu sıkıştırmak, hem hukuka saygısızlık
tır, hem de burada çalışan parlamenter arkadaşlara. 
Tefrik etmeden söylüyorum, bütün arkadaşların kat
kısı oluyor. Bu kadar gerilim yaratmaya ve Mecli
sin tatile girmek üzere olduğu bir dönemde âdeta 
muhalefeti obsrüksiyon engelleme yapın, biz istedi-
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ğimizi çıkarmaya çalışırız diyerek, bir nevi, durup 
dururken yapay bir fırtına, bir kriz yaratmaya âdeta 
tahrik ve teşvik ediyor. Buna, demokrasi adına nasıl 
rıza gösterebilirsiniz? 

En azından, iktidar, muhalefetle ne zaman belli 
konularda bir uzlaşmaya yanaşacaktır? Meclis Da
nışma Kurulu ne zaman uzlaşmazlığı tescil değil de, 
uzlaşmayı sağlamak için kullanılacaktır? İktidar ço
ğunluğu, yüce Meclisi, ne zaman, Sayın Başbakanın 
şifahî emirlerine meşruiyet kazandırma görüntüsün
den kurtaracaktır? İktidar çoğunluğu, ne zaman,,ken
di değiştirdiği takvime kendisi uyacaktır? 

Şimdi göreceksiniz siz bu zorlamayı yaptığınız 
zaman nasıl güçlüklerle karşılaşacağınızı; ama, şunu 
söylüyoruz : Dört yıl birlikte çalıştık, bu süre içeri
sinde kritik dönemlerden geçtik; yüce Meclis bugü
ne kadar özellikle yasama faaliyetleri konusunda bek
lenen özeni ve dikkati gösterememiştir. 

Bir parlamento düşünün ki, çıkardığı yasaların 
13 adedi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından iade edil
sin; bir parlamento düşünün ki, 26 adet kanun aley
hinde Anayasa Mahkemesine dava açılsın ve 11 ade
di iptalle sonuçlansın ve burada siz gönül huzuruyla 
oturun. Olmaz böyle bir şey! 

17 nci dönemi, en azından diğer dönemler gibi 
saygın bir yere kavuşturmak için, hepimiz yasama 
faaliyetinde ciddî olmak zorundayız. Böyle, zamanla 
yarışır gibi, sıkıştırılarak, kondanse ederek, gereksiz 
yere gerilim yaratarak yasama faaliyeti yürütülemez. 
O zaman, yasalar eksik çıkar, yasalar iade edilir, ye
niden görüşmek için zaman hrcanır. öte yandan, her 
Allah'ın günü takvim değiştirerek insanların sinirleri 
de teşt edilemez. Bunu yapmayalım. 

«Çıkarmak istediklerinizi, öncelik vermek istedik
lerinizi, oturalım beraber konuşalım» dedik. Eğer beş 
altı tane çıkaracağınız, sizin için hayatî önem taşıyan 
yasa varsa, muhalefet anlayış gösterebilir; ama bu
nun dışında, siz sanki gece sabahlara kadar çalışmayı 
çok seven bir grup - muhlefet değilmiş gibi - birta
kım emrivakilerle Meclis çalışma takvimiyle oynaya
caksınız... Buna müsaade etmeyiz, etmemeliyiz. 

Siz Anavatan Partisinin ekseriyet milletvekilleri, 
lütfen, elinizi vicdanınıza koyunuz, gereksiz yere ya
pay bir kriz yaratma istidadında olan sayın yönetici
lerinize yeşil ışık değil, kırmızı ışık yakınız, bu takvi
mi kabul etmeyiniz. 

Hepinize saygılar. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

Buyurun efendim, lehinde, Sayın Aşçıoğlu. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; grubumuzun getirdiği bir 
öneri üzerine muhalefet partisine mensup sözcülerin 
konuşmalarını dinledik. 

Efendim, önerimiz nedir? Meclis tatile girecek di
yoruz, gündemde bulunan ve gündeme bugün giren, 
basılıp dağıtılan ve vatandaş yararına olan bazı kanun 
tasarı ve teklifleri var. Vatandaşın beklediği bu ka
nunları bir iki gün daha çalışarak bitirelim, ondan 
sonra gönül rahatlığı ile tatile girelim, önerimiz bu. 

Bu kanunlar; vergi ile ilgili kanun, ilçeler yapıl
ması hakkındaki kanun... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Acil mi? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bağ - Kur 

sisteminde değişiklik getiren bir kanun. Bunların hep
si vatandaş yararına olan kanunlar. 

Şimdi, buraya çıkan bir arkadaşımız dedi ki, 
«Gündemde şu kadar şu var, şu kadar sözlü soru var, 
bir tane Meclis araştırması var, bunlar durup durur
ken niçin bu kanunlar üzerinde istical gösteriyorsu
nuz?» 

Arkadaşlar, bu bir sistem meselesi; bizim siste
mimiz ayrı, sizin sisteminiz başka. Biz, gündemimizde 
on tane, oniki tane kanun varken; vatandaş, bu ka
nunların çıkmasını beklerken, tatile girmeyi içimize 
sindiremeyen bir grubuz; ama... (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni
ye son güne getirdiniz? Yutturamazsınız. Aybaşına 
kadar çalışalım, var mısınız? 

BAŞKAN — Lütfen!.. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bir de şunu 

dinleyin : Şimdi, sayın milletvekilleri, elimde bir Mec
lis gündemi var; 20 Mart 1977 Sah gününe ait bir 
Meclis gündemi. Meclis gündeminin sayfalarını çevi
relim; 145 adet kanun tasarı ve teklifi bekliyor, 129 
tane Meclis araştırması bekliyor, 257 tane de soru 
önergesi bekliyor. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Güzel 
bir örnek mi? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bir diğer 
Meclis gündemini okuyorum; tarih huzurunda, mil
let huzurunda. 

Tarih, 10.4.1979 Salı; 82 tane kanun teklifi bek
liyor, 36 tane Meclis araştırması bekliyor, 195 tane 
soru önergesi bekliyor. 
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HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — iki 
Meclis var o zaman. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bir diğer 
Meclis gündemini okuyorum : 24.4.1979 Salı... 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Niye hep 1979'u 
söylüyorsun? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Lütfen!.. 
BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — 79 tane ka

nun tasarısı ve teklifi bekliyor, 39 tane Meclis araş
tırması bekliyor, 206 tane soru önergesi bekliyor. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Hep 
olumsuzlukları örnek veriyorsunuz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — îşts siz bu 
düşünce ve görüşle, arabayı taşa vurdunuz ve devir
diniz. Şimdi de bugünkü sinirlilik... (DYP sıraların
dan «Kim, kim» sesleri, gürültüler) ... elbette korku 
dağları bekliyor... (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, ne alakası var, Sa
yın Aşçıoğlu, ne alakası var bunların? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Utan! 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Anavatan 
Partisinin ilan ettiği bir karardan dolayı, bizim siste
mimiz ile sizin sisteminiz birbirine uymuyor. Bu bir 
görüş meselesidir. Biz, bu kanunları çıkarmadan Mec
listen gitmeyeceğiz, vatandaşlarımıza bunları getire
ceğiz. 

Biz, 206 tane kanun tasarısını gündemde bekleten 
bir iktidar değiliz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — O zaman parti 
ilçe başkanı değil miydin? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Kim 
gitmek istiyor ki? Zamanında çıkarın... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, çok özür dilerim, inşallah şu müzakere

leri gürültüsüz, patırtısız atlatırız; çünkü, her çıkan 
coşkun konuşuyor. 

Şimdi, önerileri tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
19.6.1987 Cuma günü yapılan Danışma Kurulu 

toplantısında siyasî parti grupları arasında oybirliği 
sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerileri
nin İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Ku
rulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Pertev Aşçıoğlu 
Grup Başkanvekili 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi birinci öneriyi oku
tuyorum : 

Öneriler : 
I - 18.6.1987 - 19.6.1987 tarihli «Gelen Kâğıtlar» 

da yayınlanmış bulunan 596 sıra sayılı 1580 sayılı Be
lediyeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, 598 sıra sayılı, 5682 sayılı Pasaport 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi, 599 sıra sayılı, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanununda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi, 
488 sayılı Damga Vergisi, 2982 sayılı Konut İnşaatın
da ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Ya
tırımlarda Vergi, Resim ve Harç ve İstisna ve Muaf
lıkların Tanınması Hakkında/ Kanun ile 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı; 615 sıra sayılı Gaziantep İlin
de İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
616 sıra sayılı Konya İlinde Üç ilçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklifinin gündeme alınarak görüşül
mesi, gündemin aşağıdaki şekilde sıralanması öneril
miştir. 

1. 585 Sıra Sayılı, 64 ilçe Kurulması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve teklifleri, 

2. 599 Sıra Sayılı, Kanun Tasarısı, 
3. 596 Sıra Sayılı, 1580 Sayılı Belediye Kanu

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
4. 586 Sıra Sayılı, 506 Sayılı SSK Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
5. 587 Sıra Sayılı, 1479 Sayılı Bağ - Kur Kanu

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
6. 597 Sıra Saylı, Toplu Konut Kanununun Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı, 

7. 615 Sıra Sayılı, Gaziantep ilinde iki ilçe Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı, 

8. 616 Sıra Sayılı, Konya ilinde Üç İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi, 

9. 602 Sıra Sayılı, Askerî Hâkimler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 

10. 594 Sıra Sayılı, Çevre Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, 

11. 598 Sıra Sayılı, Pasaport Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 

12. 590 Sıra Sayılı, Kadastro Kanun Tasarısı, 
(Diğer işler buna göre teselsül ettirilecektir) 

BAŞKAN — Efendim, 1 inci öneriyi oylarınıza , 
sunuyorum. Kabul edenler... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
101 şartı arıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Gözlerimiz alıştı artık, 101'i görüyoruz. 

İkinci öneriyi okutuyorum: 
II - Gündemde yeniden sıralanan kanun tasarı 

ve tekliflerinden 13 üncü sıraya kadar olan (12) adet 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülebilmesi için Ge
nel Kurulun 20.6.1987 Cumartesi, 21.6.1987 Pazar 
günleri de çalışma yapması ve 19.6.1987 Cuma gü-

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 64 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Zonguldak Milletvekili Cahit Karakas'ın Zonguldak 
İline Bağlı Karabük İlçesinin Yenice Bucağında Ye
nice Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun 
Teklifi ile İzmir Milletvekili Isılay Saygın'ın İzmir 
İli Merkez İlçeye Bağlı Buca Nahiyesinde Buca Adıy
la Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/855, 
2/34, 2/116) (S. Sayısı : 585) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyondan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

64 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı üze
rindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam edece
ğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Dünkü Birleşimde, tasarının tümü üzerinde grup

lar adına yapılan konuşmalar tamamlanmışla. 
Şimdi söz sırası, şahsı adına söz alan Sayın Ay

han Fırat'tadır. 
Efendim, bir noktayı dikkatlerine arz edeceğim : 

Lütfen, söz alan arkadaşlar madde üzerinde veya tü
mü üzerindeki konuşmalarında konuyu dağıtmasınlar; 
görüşmeler uzuyor ve netice alamıyoruz. 

Buyurun Sayın Fırat. (SHP sıralarından alkışlar) 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; bazı yerleşim birimlerinin ilçe ol
masına dair olan bu kanun tasarısı görüşülürken, ben 
de Sosyaldemokrat Halkçı Partili bir milletvekili ola
rak, şahsî görüşlerimi yüce Meclise arz edeceğim. 

Günlerdir, yüce Meclise binlerce vatandaşımız, 
kendi yörelerinde de bir ilçe kurulmasının heyecanı
nı yaşıyorlar. Neden bu vatandaşlarımız kendi yöre-

(7) 585 S. Sayılı Basmayan 18.6.1987 tarihli 119 
uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

nünden itibaren toplantıların, 14.00 - 20.000, 21.00 -
24.00 saatleri arasında yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü öneriyi okutuyorum : 
III - Genel Kurulun 22 Haziran 1987 Pazartesi 

gününden başlamak ve 1 Eylül 1987 Sah günü top
lanmak üzere tatile girmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

lerinin ilçe statüsüne kavuşmasını istiyorlar, önce ona 
bakmak ve sebebini iyi teşhis etmek gerekir. Eğer, 
bu vatandaşlarımızın, yaşadıkları yörelere devlet hiz
meti yeterince gitmiş olsaydı veya rahatlıkla bu in
sanlar yöre ihtiyaçlarını temin edebilmiş olsalardı, 
günlerdir burada beklemez, maddî ve manevî yönden 
rahatsız olmazlardı. Köylümüz, tarlasına sulama su
yu, köyüne içme suyu, yol, okul, sağlık hizmetleri ve 
diğer devlet hizmetlerinin yeterince ulaşmadığından 
şikâyetçidir. Köylümüz ve halkımız işsizlikten şikâ
yetçidir, pahalılıktan şikâyetçidir, iltimastan şikâyetçi
dir, rüşvetten şikâyetçidir, bazı şirket ve şahısların 
yaptığı vurgunlardan şikâyetçidir. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) 

İşte >bu nedenlerle, yaşadığı kasaba ilçe olursa ve
ya yaşadığı köyün yatkınında bir ilçe teşekkül ederse, 
'sorunlarının daha çalbuk ve kolay hallolacağı ümi
dini taşımaktadır. Yani, devlet hizmetlerinin köyüne 
daha ıhızlı ulaşacağını düşünmektedir. Bu düşünce
sinde de yerden göğe kadar haklıdır. 

Sosyaldemokrait Halkçı Partinin bir milletvekili 
olarak, tüm vatandaşlarımıza, tüm yurttaşlarımıza ve 
tüm köylü vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, açıklıkla 
şunu söylüyorum: Biz, yaşadıkları beldelerin ilçe ol
ması için gelen bu kanun teklifini bütün gücümüzle 
destekliyoruz ve onların haklı taleplerinde, en az 
onlar Ikadar yanlarındayız. Bizi üzen, tasarıyla getiri
len 64 yeni ilçe teklifinin, içişleri Komisyonunda 69'a 
ve benim de bulundunğum Plan ve Bütçe Komisyo
nunda 98'e çıkarılırken, bizler, ANAP'lı üyelerce ve
rilen ilave ilçe (tekliflerine oylarımızla tam destek 
verirken, İçişleri Balkanının, bizlerin verdiği, muha
lefetten gelen elliye yakın yerleşim biriminin ilçe ol
ma teklifine, hiçbir sebep göstermeden katılmamış 
olması ve ANAP'lı milletvekillerinin muhalefet oyla
rıyla ilçe olmaya hak kazanmış, ancak ANAP'a oy 

KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İSLER 
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vermemiş veya yeterince oy verilmemiş yörelerin bu 
haklarının açıkça çiğnenmiş olmasıdır. 

İçte bizim üzüntümüz, ülke sathında iktidar par
tisi ve onun partizan bakanınca, ilçe olamayan yö
relerde yaşayan insanların bu umutlarının söndürül
müş olmasıdır; ancak, şunu açıkça söylüyorum; se
çimlerden sonra gelecek bir SHP iktidarı, bu yöre
lerin halklarını, daha, yüce Meclisin ilk toplantıların
da kararlaştırarak ve ülkede ayrım yapmadan hü
kümet edecektir ve onların halklarını da derhal ken
dilerine iade edecektir. 

Bir bakanlık düşünün ki, o bakanlık, «Objektif 
kriterlere göre yaptığımız çalışmalarda,, ilçe olabile
cek yerleşim merkezlerini 64 olarak tespit ettik: di
yor; ancak, Plan ve Bütçe Komisyonunda, yalnız 
ANAP'lı milletvekillerinden gelen tekliflere «Evet» 
diyerek, ilçe sayısı 98'e çıkarılıyor. Nerede bu bakan
lığın objektif kriterleri? 34 adet yeni yerleşim yeri, 
«objektif kriterlerinde, acaba gözlerinden mi kaçtı? 
Bu nasıl ciddî çalışma mahsulüdür? Eğer 200 adet 
olarak getirselerdi, bilsinler ki, buıgün burada da gö
receklerdir, bütün gücümüzle getirdikleri yörelerin il
çe olmasını desteklerdik ve destekleyeceğiz de. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Eliniz 
ımahlkûım. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bir İçişleri Baka
nı düşünün ki, Adana'da bir yerleşim birimi Aladağ'ı 
ilçe olarak 64 rakamı içerisine alarak içişleri Ko-
tmiısyonuna (getirmiştir. Orada, ANAP'lı bir parla
menterin, Karsantı yerleşim yerinde Aladağ ismi ile 
ilçe olmasını istememesini beyan etenesi ve bir öner
ge venmesi üzerine, bu İçişleri Bakanı o önergeye 
katılmış ve Aladağ ilçe 'olmaktan çıkartılmıştır. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Objektif kriterleri (!) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AYIHAN FIRAT (Devamla) — Bir gün sonra, 

Plan ve Bütçe Komisyonunda tekrar ilavesini isteyen 
bizim önergelerimizde aynı İçişleri Balkanı bu defa 
«'Katılıyorum» diyebilmiştir. 

Şimdi size soruyorum : Nerede bakanlığın ob
jektif kriterleri? Nerede bu Sayın Bakanın tarafsız
lığı? 

Ayrıca, bir itimize bağlı bir kasaba 5 köyü ile 
dlçe olurken, -5 köyü ile arkadaşlar- benim, Malatya 
için teklif ettiğim 25 köyü ile Yazıhan, 29 köyü ile 
4 bin merkez nüfuslu Doğanyol, Kuluncak veya Po-

— Htö 
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lat, Sayın Balkanın «Katılmıyoruz» sözüyle reddedil
miştir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 

Başkan. 
Ayrıca şunu da söylemek işitiyorum : Bu yasa ta

sarısına ileve edilmiş bir madde ile, bakanlar ku
ruluna ilçe yapma yetkisi veriyoruz. Bizim getirip de 
kabul etmediğiniz yerleşim yerlerini, yarın bakanlar 
kurulunca, pazarlık yaparak, ileride ilçe yaparsanız, 
bu sizin partizanlığınızın en belirgin örneği olacak
tır. 

iBAŞKAN — Lütfen, Genel Kurula hitap ediniz 
efendim. 

AYÎHAN FIRAT (Devamla) — Yeni ilçelerin ha
yırlı olmasını dilerken, desteğimizin tam olduğunu 
bildirir, şu son 15 gün içerisinde Erzincan Ulalar' 
daki tutumu, Malatya'da Gündüzbey Belediyesindeki 
tutumu, gene Malatya^da Orduzu Belediyesindeki tu
tumu, gene Malatya'da Dilek Belediyesindeki yanlı 
tutumları dolayısıyla partizan bir bakan olan İçişleri 
Balkanının partizanlığının, bu yasa tasarısı görüşme
leri sırasında da bir defa daha tescil edilmiş olduğu
nu yüce Meclis huzurunda tekrar eder, hepinize en
gin saygılar sunarım. (SIHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Şaihsı adına, Sayın Calhit Tutum, buyurunuz efen

dim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer üyeler; önümüzdeki sorun, sadece bazı 
yeni ilçeler ihdas ötme sorunu değildir, önümüzdeki 
sorun; mülkî idare taksimatıyla doğrudan doğruya 
ilgili olan ve on yıldır üzerinde ciddî bir çalışma ya
pılmamış olan, çok eskilerden kalan bazı çalışma
larla ortaya çıkan birltakım sonuçları da ret ve in
kâr eden bir hükümet tutumuyla karşı karşıya bu-
lunmamızidır. 

Elimizdeki taslağa baıktığımızda; hükümet tasarı
sında 64 yeni ilçenin, İçişleri Komisyonu Raporun
da 69 yeni ilçenin, Plan ve Brütçe Komisyonu'Rapo
runda 98 yeni ilçenin kurulduğunu görüyoruz. Bir 
de, bakanlar kurulu, 40 adet yeni ilçe kurulması 
hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki
sini devralıyor; bu, görülmemiş bir şey; tabiî iptale 
mahkûm ve malul, hukuk açısından hiç değeri ol
mayan bir yetki devriyle karşı karşıya bulunuyoruz. 

Değerli üyeler, aslında mesele ilçe kurma soru
nu, il sistemiyle doğrudan doğruya ilgilidir. Türkiye' 



T. B. M. M. B : 120 

il sistemi ve ilçelerin kurulması, Anayasaya göre ba
zı kıstaslara talbî tutulmuştur. Üç ana kıstas vardır : 

1. Coğrafî durum, 
2. Ekonomik koşullar, 
3. Kamu hizmetlerinin gereği. 
1961 Anayasası ve 1982 Anayasası bu üç temel 

kıstası ortaya koymuş. Bunları somut hale getirme 
sorumluluğunun ve görevinin de İçişleri Bakanına ait 
olduğunu hemen belirtmek isterim. 

Aslında, ilçe kurma, ilçeleri çoğaltma, her şey
den evvel Türkiye'de mülkî idare taksimatı dediği-
ımiz il sisteminin yeniden gündeme getirilmesi demek
tir; çünkü, mevcut il sistemi acaba isabetli midir? 
Mevcut il sistemi hizmetleri, isabetle yerine getirile
cek bir şekilde işlemekte midir? 

Çok eski dönemlerde, ilçelerin çoğaltılması soru
nu dile getirildiğinde, üç önemli fayda mülahaza edil
miş. Bir, idareyi halka yaklaştırma, iki, genç ve ide
alist idareciler için bir hizmet ve yetişme yeri; üç, 
eski bir tarihî geleneği temsil etime. Bu üç yarar dile 
getirilmiş; ancak -o kadar önemlidir ki- siz, il sis
temini gözden geçirirken, ilçeye verilecek statüyü he
nüz tam olarak belirgin bir şekilde ortaya koyma
dığınız için, mevcut ilçe sisteminin de, kamu hizmet
lerinin isabetle yerine getirilmesine elverişli bir ya
pıda olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Ben, sadece, hükümetin nasıl bir hata içinde bu
lunduğunu kanıtlamak için, önemli bir dizi kıstas ile
ri süreceğim: 

Saygıdeğer üyeler, ilce sistemini ye il sistemini 
birlikte inceleyen bir dizi bilimsel ve idarî araştır
ma yapılmıştır. Bu konuda ilk defa ilçeler meselesi
ni ortaya atan, 1947 Birinci İdareciler Kongresidir. 
1949 yılında, 5442 sayılı 11 İdaresi Kanunu vesilesiy
le tartışılmıştır. 1956 yılında, Siyasal Bilgiler Fakül
tesi araştırması, 1960 yılında İçişleri Bakanlığı araş
tırması, 1961 yılında Besim Darkot araştırması, 1961 
yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi. Enstitü
sü araştırması, 1963 yılında MEHTAP araştırması, 
1964 yılında İkinci İdareciler Kongresi, 1966 yılında 
Payaslıoğlu araştırması... Bütün bu araştırmaların 
dökümünü yaptım. Balkınız neler ikaz edilmektedir: 

«1. Teknik gelişmelerin uzaklığı azalttığı bir de
virde her yerde ilçe kurulması yoluna gidilmesi uy
gun değildir. 

2. İlçelerin, irrasyonel ve politik sebep ve amaç
larla oluşturulması sakıncalıdır.» 

Hemen, parantez içinde bir şey söyleyim : Geç
mişte de ilçeler ihdas edilirken, bilimsel bir araştır-
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mada soru sorulmuş ve «Siyasî kişi» ve partilerin ro
lü nedir?» denilmiş ve sonuçta, yüzde 60 rakamı bu
lunmuş. Bu konuyu ibretle dikkatlerinize sunarım. 
Bugün, siyasî partilerin bu işe müdahale oranı yüzde 
60'ın üzerindedir, yani objektif kıstaslardan çok, si
yasî takdirler söz konusudur. 

«3. özellikle nüfus ve imkânları yetersiz yerler
de ilçe kurulması halinde devlete yüklenen malî kül
fet artmakta, personel temininde ve teşkilat kurul
masında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

4. İrrasyonel nedenlerle ilçe oluşturma, elveriş
siz diğer küçük kasabaların da ilçe haline gelme is
teklerini teşvik ve tahrik etmekte ve sonuçta, bu da 
gereksiz yere vatandaşlar arasında friksiyon yarat
maktadır. Bunlar bilimsel araştırmalardan alınan iba
relerdir. 

5. Yeni ilçe kurulurken acele edilmemeli, her 
olay ayrı ayrı incelenmeli, her bir istek ilgili kurul
lardan geçirildikten sonra Devlet Planlama Teşkila
tının gjörüşü alınmalı ve istekler mahalline gönderi-
ılecek mülkiye müfettişlerine incelettirilerek birer ra
pora bağlanmalıdır.» 

İşin garibi, bunu diyen -Kendilerinin de unuttu
ğu- İçişleri Bakanlığının 1942 tarihli ve 3324 sayılı 
genelgeleridir. 

Değerli üyeler, şimdi, acaba bu bahsettiğimiz 
ikazlara uyulmuş mudur ona bakalım. Benim, esefle 
müşahede ettiğim şudur: 11 ve ilçe sistemini aslında 
bu bakanlık, son beş, hatta on yıldır, maalesef ciddî 
bir şekilde incelemiyor ve Türkiye'nin en nitelikli, 
en seçkin bürokratlarını bünyesinde barındıran bir 
bakanlıkta maalesef o bizim özlediğimiz araştırma
lar, özellikle bu iktidar zamanında, son bulmuştur 
ve hiçbir ciddî araştırmaya rastlamıyoruz. Bunu, al
tını çizerek ve üzülerek belirtiyorum. Bu nedenle, 
saygıdeğer İçişleri Bakanı, tarihe bu özelliğiyle de 
geçecektir; ciddî hiçbir araştırma yapılmamaktadır. 
Bu hazin bir tablodur, asla affedeceğimiz bir şey 
değildir. 

Zaten, ciddî bir araştırma olsaydı, 64 ilçe çok 
ciddî birtakım raporlara bağlanıp buraya getirilseydi, 
bir problem olmazdı. Ciddî araştırmalar olmadığı 
şuradan belli ki, ortaya siyasî takdirlerle ve birer 
önergeyle, mantar gibi, ilçeleri çoğaltacak çalışmaları 
getiriyor. Doğrudur veya değildir bilmiyoruz, oy ve
rirken nasıl vereceğiz bilmiyoruz; ama ilçe kurulma
sının faydalı olduğu konusunda bir önyargımız var. 

o önyargı doğrultusunda ancak meseleye bakabili
yoruz; bu çok kötüdür. Mülkî idare taksimatı, maa
lesef, ele alınmayı beklemektedir. 
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Değerli üyeler, idarî taksimatla gelişigüzel oyna
namaz, ona lütfen olanak sağlayınız... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 

Başkan. 
Eğer, bu yaklaşım muhtemel bir seçim için oy 

kaygısı ise, bu bir silahtır, geri tepebilir; kullananı 
da yaralayabilir. Sayın İçişleri Balkanı, neden, olgun
laşmamış tekliflere katılmıştır; neden kariyer bü
rokratları ve teknisyenleri dinlememiştir; neden bi
limsel verilere sırt çevirmiştir?.. Konunun' bu şe
kilde ele alınışı, idarî bir sorumsuzluk örneğidir, bu
nun sorumlusu da Sayın İçişleri Bakanıdır. 

Dileğim, hükümdüm, bu gelişigüzel, saıvruk ve şaş
kın yaklaşımının toplumsal dokuda yara açmaması-
dır. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, böylece, tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilme
si kaibul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
98 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 1. Ekli (1) sayılı listede adları 

yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve merkezi Kar-
santı Bucak Merkezi olmak ve Karsantı Belediyesi
nin adı Aladağ olarak değiştiril'mek üzere, Adana 
İlinde Aladağ adıyla, 

2. Ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyleri kap
samak ve merkezi Imamoğlu Bucak Merkezi olmak 
üzere Adana İlinde Imamoğlu adıyla, 

3. Ekli (3) sayılı listede adları yazılı köyleri kap
samak ve merkezi Başmakçı Bucak Merkezi olmak 
üzere Afyon İlinde Başmakçı adıyla, 

4. Ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyleri kap
samak ve merkezi Bayat Bucak Merkezi olmak üzere 
Afyon İlinde Bayat adıyla, 

5. Ekli (5) sayılı listede adları yazılı köyleri kap
samak ve merkezi Iscehİsar Bucak Merkezi olmak 
üzere Afyon İlinde Iscehisar adıyla, 

6. Ekli (6) sayılı listede adları yazılı köyleri kap
samak ve Kale Bucağının Merkezi olan Zümrütkaya 
Belediyesi, Merkez olmak ve Zümrütkaya Belediye
sinin adı Kale olarak değiştirilmek üzere, Antalya 
İlinde Kale adıyla, 

7. Ekli (7) sayılı listede adları yazılı kasaba ve 
köyleri kapsamak ve merkezi Oöktaş Bucak Merkezi 
olmak üzere Artvin İlimde GÖktaş adıyla, 
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8. Ekli 1(8) sayılı listede adları yazılı köyleri kap
samak ve Çulbukdağı Bucağının merkezi olan Burha
niye Belediyesi Merkez olmak ve Burhaniye Beledi
yesinin adının Buharkent Belediyesi olarak değiştiril
mek üzere Aydın İlinde Buharkent adıyla, 

9. Ekli (9) sayılı listede adları yazılı kasaba ve 
köyleri kapsamak ve merkezi Incirliova Bucak Mer
kezi olmak üzere Aydın İlinde Incirliova adıyla, 

10. Ekli (10) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Yenipazar Bucak Merkezi ol
mak üzere, Balıkesir İlinde Marmara adıyla, 

11. Ekli (11) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Yenipazar Bucak Merkezi ol
mak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere, Bile
cik İlinde Yenipazar adıyla, 

12. Ekli (12) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Adaklı Bucak Merkezi olmak 
üzere, Bingöl İlinde Adaklı adıyla, 
- 13. Ekli (13ı) isiayılı listede adları yazılı köyleri 

kapsamak vte merkezi Yaylaldere Bucak Merkezi ol
anak üzere, Bingöl İlimde Yayladere adıyla, 

14. Ekli ı(14) sayılı lisitede adları yazılı köyleri 
kapsiamak ve Çukur Bacağının merkezi oüan Güroy-
mak Beliediyasi merkez ollmak üzere, Bitlis İlinde 
Güroymıak adıiyla, 

15. Elkli (15) sayılı lisjtede adları yazılı bucak ve 
köiyleri kapsamak ve Cumayeri Belediyesi merkez 
olımak Ve Cuttiayleri Beledliyeisinlih adı Cuımaoıvası ola*-
rak değişltirilimek üzere, Bolu İlimde Cümaıovası adıy-
lıa„ 

16. Ekli (ıl'Ö) sayılı lilstdde adları yazılı bucak, ka-
ısaiba ive köyleri kapsamak vie merkezi Gölkaya Bu

cak iMerkezi olmak üzere, Boltu İlinde Gölkaya adıyla, 
(17. Ekli (17) sıayıılı listede adları yazılı: köyleri 

kapisiaımak ve merkezi Karamanlı Bucak Merkezi ol
mak üzere, Bundur İlinde Karaımanlı adıyla, 

\V8. Ekli; 1(18!) sayılı lisitede adları yazılı köyleri 
kapısajmıak ve merkezi Kemer Budak Merkezi olımak 
üzere, Bü'rdlur İlimde' Kemer adıyla, 

19. Ekli (19) sayılı lisitede adları yazılı köyleri 
k'aplsiaımak ve merkezi Büyükorhan Bucak Merkezi 
öıÜmak üzere, Burisa İlinde Büyükorhan adıyla, 

20. Ekli (20) sayılı lisitede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Harmancık Bucak Merkezi ol
mak üzere, Buırsa llindie Harmancık adıyla, 

'21'. Ekli (21) sayılı lisitede adlan yazılı kasaba ve 
köyleri kapsamak ve merkezi Atlkaracalar Bucak 
•Merkezi olmak üzere, Çankırı İlimde AtkaracaÜar 
adıyla, 
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22, Ekli (22) sayılı ftiStiede adları yazılı köyleri 
(kapsamak ve merkezi Kızılırmak Bucak Merkezi ol-
mia'k üzere, Çankırı itlimde Kızıluimak adıyla, 

-23. Ekli (23) aaıyıLı listede aidları yazıtı köyleri 
kapsamak vie merkezi Boğazkale Bucak Merkezi ol-
ımalk üzere, Çorum illimde Boğazkale adıyla, 

;24. /Bkli (24) saydı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Uğuriudağ Bucak Merkezi ol
anak üzere, Çorum İlimde Uğuriudağ adıyla, 

25. Ekli (25) sayılı listede adlan yazılı köyleri 
kapsamiaik ve merkezli. Bahadağ Bucak Merkezi ol
mak üzere, Deriizli İlinde Babadağ adıyla, 

,26. — Ekli 1(26) sayılı liısltede adları yazılı kasaba 
ve köyleri kapsamak ve merkezi Bek ili Bucak Mer
kezi olmak üzere, Denizli tünde Bek illi adıyla, 

'27. Ekli (27) sayılı lisltedie adları yazılı kasaba 
Ve köyleri kapsamak ve merkezi Homaız Bucak Mer
kezi olmak üzere, Denizli İlinde Honaz adıyla, 

28. Ekli (28) sayılı üstede adları yazılı kasaba ve 
köyleri kapsamak ve merkezi Kıızıl'h'isar Bucak Mer
kezi io'imak üzere, Denizli İlimde Serimihisar adıyla, 

29. Ekli (29) -sayılı lüstieıde adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Eğiıl Bucak Merkezi olmak üze-
ıre, Diyarbakır İlimde Eğil adıyla, 

30. Ekli (30) sayılı listede aidları yazılı bucak ve 
köyleri kapsamak ve merkezi Kovancılar 'Belediyesi 
ö?mak üzere, Elazığ İlinde Kovancılar adıyla, 

(31. lElkli (31) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Ancak Bucak Merkezi olmak 
üzere, Elazığ İlimde Ancak adıyla, 

32. Elkli (32) sayıh lislfiede adları yazılı bucak ve 
.(köyleri kapsamak ve ırrterkiezi Üzümlü Bucak Merkezi 
ofrnak üzere, Erzincan Hunide Üzümlü adıyla, 

33. Ekli (33) sayılı lisltede adları yazılı bucak ve 
köyleri kapsamak ve Karaçobam Belediyesi Merkez 
o%ıak üzere, Erzurum tlinide Karaçaban adıyla, 

34. Ekli (34) sayılı Üstelde adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Uzumdere, Bucak Merkezi ol
mak üzere, Erzurum İlimde Uzundere adıyla, 

.35. Ekli ı(3!5) sayılı iiisitede adları yazılı kasaba ve 
köyleri kapsamak ve merkezi Aipu Bucak Merkezi 
olmak üzere, Eskişehir İlimde Alpu adıyla, 

3i6. Ekllü (316) sajyılı liısltede adları yazılı kasaba ve 
köyleri kapsamak ve Beyükahır Bucağının merkezi 
olan Beylikova Bdedıyes'i Merkez olmak üzere, Eski-
ışlehir İlinde Beylikotva adıyîa, 

3'7. Ekli (37) sayılı lisitpde adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi İnönü Bucak Merkezi olmak 
üzere, Eskişehir Hinde İnönü adıyla,, 

38. Ekli (318) sayılı listede adlan yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi. Yağlıdere Bucak Merkezi ol
mak üzere, Giresun İlimde Yağlıdere adıyla, 

39. Ekü (39) sayılı lisıtede adlan yazılı köyleri 
kapsamak ve Yeşilken! Bucajünto merkezi olan Er-
ziin Belediyesi merkez -oCımak üzere, Hatay tünde Er-
zin adıyla, 

40. Ekli (40) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve Aksıu Bucağımın merkezi olam Yenice 
Belediyesi Merkez olmak ve Yenice Belediyesinin adı 
Alksu oîarak değiştirilmek üzere, İsparta İlinde Ak-
ısu adıyla, 

41! Elkli 1(411) sayılı lisede adlan yazılı köyleri 
kapsamak ve Aydıncık Bucağınım merkezi olan tskele 
'Belediyesi Merkez ollmak ve tskele Belediyesinim adı 
Ayidıncık oîarak değişmek üzere, İçel Hinde Aydıncık 
aklıyla., 

42. Ekli (42) sayılı Üstede adlan yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Bozyazı Belediyesi olmak üze
re, İçel İlimde Bozyazı adıyla, 

43. lEkü (43) sayılı Üstede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve Pendik ısemti ile, ayını listede adlan ya
zılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir -beledi
ye kurulmak üzere İstanbul İlinde Pendik adıyla, 

44. Ekli (44) sayılı (Üstede aidları yazılı mahalle
leri kapsamak ve Küıçükcekirnece S'emtftiyie bu mahal
leler merkez oümak ve aynı adla bir belediye kurul
mak üzere, Isdanibul İlinde Küçlükçekimece adıyla, 

45. Ekili (45) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Büyükçeklmece Bucak Merkezi 
otomak üzere, tstaimblul Mnde Büyükçekmece adıyla, 

46. Ekli ı(46) sayılı lisiCede adları yazılı mahalle 
ve köyleri kapisamak ve Ümraniye Semti .ile aynı lis
tede adljarı yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı 
adla bir belediye kurulmak üzere, 'İstanbul llimdfe 
Ümraniye adıyla, 

47. Ekli (47) sayılı listede adlan yazılı mahalle
leri kapsatmak ve Kâğıthane Semâ ite ayini listede ad
ları yazılı bu mahalleler merkez olmak ve aynı adla 
'bir belediye kurulmak üzere, tstanıbul tümde Kâğıt
hane adıyla, 

48. Ekü (48) sayıİL üstelde adları yazılı mahalle 
vıe köyleri kapsamak ve Buca Semti ile aynı listede 
adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla 
bir belediye kuruKmak üzere, tzmir İlimde Buca adıy
la, 

49. (Bkli (49) sayılı listede adları yazılı biucak, 
kasaba ve köyleri kapsamak ve merkezi Cujmaovası 
oîmak üzere, tamir İlinde Cumaovası adıyla, 
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50. Ekli (50) sayılı listede adları yazılı bucak 
ve köyleri kapsamak ve İzmir Merkez İlçe Belediyesi 
hudutları içinde (Buca hariç) kalan mahalleler mer
kez otaafc ve İzmir Merkez İlçe Belediyesinin' adı 
(Konak olarak değiştirilmek üzere, İzmıir IMındfe Ko
nak adıyla, 

51. Ekli '(51) sayılı lisltede adları yazıîı köyleri 
İkapısamak ve Merkezi Beydağ ©uçak merkez>i ollmak 
üzere, izmir İlinde Beydağ adıyla, 

52. Ekli (52) sayılı liisite.de adları yazılı köyleri 
'kapsamak ve merkezi Çağîıyancerilt Belediyesi mer
kez olmak üzere, 'Kahra'maınmaraş ilinde Çağlayan-
cerit adıyla, 

53. Ekli (531) sayılı lisltede adlıarı yazılı kasaba 
Ve köyleri kapsamak ve merkezi Tanır Bucak mer
kezi olmak üzere, Kahramanımaraş Mnde Tanır adıy
la, 

54. Ekli (54) sayılı listede adları yazılı köy teni 
kapsamak ve merkezi Akyaka Budak merkezi olmak 
üzere, Karış İlinde Akyaka adlıyla, 

55. Ekli (55) sayılı listede adları yazılı köyleri 
(kapsamak ve merkezli Ihısangazii Bucak Merkezi ol-
ımalk üzere Kastamonu İlinde Ihısangazi adlıyla,, 

56. Ekli (56) sayılto listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Pınarbaşı bucak merkezi ol
mak Ve bu merkezide aynı adla bir belediye kürül-
maik üzere Kastamonu İlinde Pınarbaşı adıyla, 

57. Ekli (57) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak .ve merkezi Şeydiler Bucak merkezii olmak 
üzere, Kasitaımanu İlimde Şeydiler adıyla, 

58. Ekl'i (58) sayılı lisltede adları yazılı köyleri 
ikapısamak ve merkebi Şenıpazar Bucak merkezi olmak 
üzere, Kastamonu Umde Şenıpazar adıyla, 

59. Ekli (59) sayılı lisltede adlan yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Akkışla Bîucak merkezi ollmak 
üzere, Kayseri Hinde Akkıışla adıyla, 

60. Ekli (60) ısayılı listede adlan yazılı kasaba 
ve köyleri kapsamak ve merkezli. Talaşı Bucak Merke
zi oîlmak üzere, Kayseri Hinde Talaş adıyla, 

61. Ekli (61) .sayılı' listede adlan yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Alkpmar Bucak Merkezi oîmak 
üzere, Kırşehir llijınide Ajkpınar adıyla, 

62. Ekli (62) sayılı listede adları yazılı bucak, 
kasaba ve köyleri kapsamak, Yarımca .Belediyesi mer
kez ollmak ve adı Körfez Belediyesi olarak değiştiril
mek, Hereke Bucağına bağlı olan Çerkeşlıi ve Tavşan
cıl köyleri Gebze İlçesi Merkez Bucağınla bağlan
ım ak üzere, Kocaeli İlinde Körfez adıyla, 

63. Ekili (63) 'sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merlkezi Akören Bucak Merlkezi olmak 
üizere, Konya İlinde Akören adıyla, 

64. Ekli (64) sayılı liısltede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Alitınekin Bucak Merkezi ol
anak üzere, Koinya. İlinde Allfcıne'kiın adıyla, 

165. Ekli (65) sayılıi listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Ayrancı Bucak Meırkezi olmak 
üzere, Konya İlimde Ayrancı adıyla, 

(66. Ekli (616) sayılı listede adları yazılı bucak ve 
köyleri kapsamak ve Dereibucak Kasabası Merkez ol
anak üzere, Komya İlinde Derebucak adıyla, 

67. Ekli (67) ısayılı listede adlan yazıflı kasaba 
ve köyleri kapsamak ve merkezi Hüyük Bucak M'er-
kezi oDmalk üzere, Konya İlinde Hüyük adıyla, 

168. Ekli (68) sayjflı listede adları yazılı kasaba 
ve köyleri kapsamak ve merkezi Taşkent Bucak MeN 
Ikezi dllmak üzere, Konya İlinde Taşkent adıyla, 

69. Ekili (69) sayıîı liısltede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve rrterkezı Aslanapa Bucak Merkezi ol
mak üizere, Kültah|ya İlinde Aslanapa adıyla, 

70, Ekli (70) sayılı' listede adlan yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Şaphane Bucak Merkezi ol
mak üzere, Kütahya tflinde Şaphane adıyla, 

711- Ekli (71) sayılı listede adları yazılı köyleri 
oîimak üzere, Kütahya İlimde Duımlupınar adıyla, 
kapsamak ve merkezi Dumlıupınar Bucak Merkezi 

72. Ekli (72) sayılı liısifede adları yazılı köyleri 
kapsalmak ve merkezi Eskimalatiya Bucak Merkezi 
oUrmafc ve Eskimalatya Belediyesinin, adı Battallgazi 
Belediyesi olarak değiısjfcirillmiek üzere Malatya İlin
de Battalgazi adıyla, 

73. Ekli (73) sayılı l'isftiede aidlarr yazıh köyleri 
kapsamak ve merkezi Ahmetli Bucak Merkezi ol
mak üzerle, Manisa lîinde Ah|m.eitli adıyla, 

74. Ekli (74) sayılı liısltede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezii Gölmarmara ıBücaik Merkezi 
olmak üzere, Manisa İlinde Göllmarlmara adıyla, 

75. pEfkli (75) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Dargeçit Bucak Merkezi ol
lmak üzere, Mardin ll'inde Dargeçit adıyla, 

76. Ekili (76) sayılı liısltede adları yazılı kasaba 
ve köyleri kapsamak ve merkezi Ortaca Bucak Mer
kezi oljmafc üzere, Muğla İlinde Otftaca adıyla, 

77. Ekli (77) sayılı liısltede adları yazılı bucak 
va köyleri kapsamak ve Hasfcöy Belediyesi Merkez 
lo^mak üzere, Muş İtade Ha&köy, adıyla, 
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78. Ekli (78) sayılı listede adları yazılı kasaba 
ve köyleri kapsamak ve merkezi Acıgöl Bucak Mer
kezi dlımak üzere, Nevşehir İlinde Acugöl adıyla, 

İ79. Ekli (79) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapisamak ve merkezi GüÜyaiı Bucak Merkezi ol-
(mak üzene, Ordu İlinde öü'llyalı adıyla, 

80. Ekli (80) sayılı listede adları yazılı kasaba 
ve köylleri kapsamak ve Gürigenıtepe Belediyesi Mer
kez ollmak üzere, Ordu Miride Gürgentepe adıyla, 

#1. Ekli (81) .sayılı listede adları yazıh köyleri 
kapsamak ve merkezi Güneyısu Bucak Merkezli ol
lmak üzere, iRize İlinde Güneyisu adıyla, 

82. Ekli (82) sayılı üstede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Pamükava Bucak Merkezi ol
mak üzere, Sakarya Müride Paımükova adlıyla, 

83. Ekli (83) sayılı listede adları yazılı bucak 
ve köyleri kapsamak ve merkezi Kocaeli Bucak 
Merkezi dlimafc üzere, Sakarya İlinde Kocaeli adıyla, 

$4, Ekil (84) sayjılı listede adları yazılı köyleri 
kapsatmak ve merkezi Sa'lıpazarı Bucak Merkezi ol
mak üzere, Samsun İlinde Salıpazarı adıyla, 

i85. Ekli i(85) ısayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Asarcık Bucak Merkezi ol-
ımak üzere, Samsun îlinde Asarcık adıyla, 

86. Ekili (86) sayılı Istede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve Ballıca Beledüyesü Merkez olmak üze

re, Samisun tünde 19 Mayıs adıyla, 

87. Ekli (87) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve Tekke Bclcd:yesi Merkez olmak ve 
Tekke Belediyesi adının Tekkeköy Belediyesi ola
rak değiştirilmek üzere Samisun İlinde Tekkeköy 
adıyla, 

88. Ekli (88) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Marimaraereğlisi Bucak Mer
kezi olmak üzere, Tekirdağ İlinde Marimaraereğlisi 
adıyla, 

[89. Ekli (89) sayılı listede adları yazılı kasaba 
ve köyleri kapsamak ve merkezi Pazar Bucak Mer
kezi olmak üzere, Tokat İfiırtde Pazar a'dıyla, 

90. Ekli (90) sayılı üstede adları yazıh köyleri 
kapsamak ve Yeşilyurt Belediyesi .Merkez olımıak 
üzere, Tokat İlinde Yeşilyurt adıyla, 

91'. Ekli (91) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsafrtak ve .merkezi Beşikdüzü Bucak Merkezi ol
mak üzere, Trabzon İlinde Beşikdüzü adıyla, 

92. Ekli (92) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Şalpazarı Bucak Merkezi ol
mak üzerie, Trabzon Hinde Şalpazarı adıyla, 

93. Ekli (93) sayılı listede adlan yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Altımbaşak Bucak Merkezi ol
mak üzere, Şanlıurfa İlinde Altınibaşak adıyla, 

94. Ekli (94) sayıliı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Çaldıran Bucak Merkezi ol
mak üzere, Van İlinde Çaldıran adıyla, 

95. Ekli (95) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Bahçesaray Bucak Merkezi 
olımlak üzere, Van İlinde Bahçesaray a'dıyla,, 

96. Ekli (96) .sayılı üstede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Alaplı Bucak Merkezi olmak 
üzere, Zonguldak Hinde A'lapto adıyla, 

97. Ekli (97) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Amasra Bucak Merkezi ol̂  
mak üzere, Zonguldak İlinde Amasra adıyla, 

98. Ekli (98) .sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Yenice Bucak Merkezi olmak 
üzere, Zonguldak İlinde Yenice adıyla, 

JBAŞKAN — Madde üzerinde söz islteyen var 
ımiı?.. 

HİLMİ MAEBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is
tiyorum. 

PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİUİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Baş
kan. 

IBA'ŞjKAN — (Buyurun. 
PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

K1Uİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Ekli 79 
sayılı Sisiteide, «... lis'tede adları yazılı köyleri kapsa
mak ve mlarkezi Oülya'h Bucak Merkezi...» den
miş, «dbeledifyielsi» ollması gerekir. Yani, «Ibucak» ve 
«ımer'kezi» kelimelerini çıkarıyoruz, «Belediyesi ol
mak üzere, Ordu llindie Günyalı adıyla» şeklinde 
düzeltiyoruız. 

IBAİŞKIAİN — Teşekkür ederini. 
iBuıyurun Sayım Na'Lbanıfloğlaı. 
Sayın' Naibantöoğllu, konuşmalarınız 98 ilçe üze

rinde olacak efendim. 

BtUMİl NALBAJNTOĞUU (Erzurum) — Evet. 
Yani, ,bu 1 inci madde üzer iride konuşacağım. 

»Sayın Başkan, sayın mül'letıvekirierı; artık, bu ta
sarı üzerinde konuşmayacağım; bu tasarı zaten, bel
li ki, haziran tasamsıdır; seçimi için ödün veriyor
dunuz. Bu tasarının 1 inci maddesiyle, birçok kasa
bayı, ilçe yapacaksınız. Biz db, tabiatlıyla buna; ta
raftarız. 

ıBu tasan, vatandaşın bü iktidardan memnun ol
madığının tescili tasarısıdır. Yaptığı zamlarla, yatı
rımlarla, idaredeki kayırma, suiistimali, partizanlık 
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nedeniyle, (metanım edamed'iği vatandaşı, köyleri ka
saba, kasabaları üçe yaplmak suretiyle kandırtmıa ta
sarımdır. Hu tasarı, vatandaşı aptal yerine koyma ta-
.sarııs'ldır, .bumu tespit ettikten donra... 

(BAŞKAN — Lültjfen eıfenjdiim... 
iHtlUMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — HükÜ-

imleıt tasarısının 1 inci madjdasimde, Erzurum'u gör*me-
idiım. Dolalyımyla, Wükıümeit tasarısı, ANAİP iktidarı
mın Erzurum'u hiçe sayma tasarısıdır. Bakın, dik
kat edin, Erzurum yok. Sayın hükümetin, doğuda 
Ibir Erzurum olduğundan hajberi yok nedense. 
ANİAP ikıtildarı, Erzurum'u nasıl unuitlur, onu bile-
ımiyıorurn. 

İHSAN TOMİBUŞ (Çorum) — Tren1 bile gitti 
oraya. 

HİLMİ NAUBAOTOÖLU (Devamda) — Hükü-
ımeıt, tasarısında Erzurum için bir ilçe vermemiş; 
am'a, bizim miiltehvekilforiımiz koşıfcurımuşllar ve Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, Erzurum'a iki i'lçe lütfet-
imişler. Bu ilçelerden birisi, Tortüm'da, Uzundere İl
çesi, diğeri de, Hınıölta, Karaçdban İlçesi. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — İki tante var. 
HİLMIİ NALBANTOĞLU (Devamca) — Hjükü-

trrtet tasarısında yok. 
IBAŞIKAN — Efendim, «Komisyonda eklendiği

ni» ifade ediyorlar. 
HİLMIİ .NALBANTOĞLU (Devamla) — Ey, sa

yın hükümet, ANİAP iiktfdıaru; ErZurumTd'a birbuçiuk 
milyon nüfus var, bu nüfusun 320 bini seçimen ola
rak qy kullanmakta ve geçen seçimde bu (seçimenin 
200 .b;<ni partinize oy vermiş. 

'NİHAT HARMANCI (Kbnya) — AU;a,h razı 
öteun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — 4 mil-
letîvekili göndermiş buraya, 2 tane idle sonradan ak
tarıma suretiyle olmak üzere, toplam 6 rnlilitetvekil'i 
vermiş. Ta iki yıldan beri söylüyorum; bu hükü
met, Erzurum'a, hükümette de yer vermemek su
retiyle, bir kıymet göstermemi şıtir. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — fiizide olsaydın 
seni de bakan yapardık. 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devarfa) — Neden 

Ibir bakanlık vermediler? 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sen gelirsen, 

o?ur. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 

milletıveki'lleriimiz, diğer milletvekilleri, en az hü'kü-
âne'tifeki bakanlar kadar kıymetli arkadaşlardır. 

— 1 

İBAŞKAN — Bu (söylediklerinizin ilçe kurulma
sıyla ne ilgisi var, bun'jara ne lüzum var eferidim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Haydi 
bakanlık vermedi, neden, tasarnsında, Erzuruiml'a ye
ni ıbir ilçe kuru'ilmasiıyla i'lıgili olanak yer vermedi; 
aca'ba Erzurumlun oylarını cebinde mi sanııyor, bu 
oyları çantada keklik mi sayıyor? 

Erzuruımîu hemşehrilerime şuradan sesleniyo
rum, 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Ayıp ayıp. 

HİLMIİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Burada 
olanlara da, tajbiî tçtüzlük gereğince sesJlenemiyo-
ruim; onlar zaten duyarlar, duyuyorlar da. (Gülüş
meler) 

Ey Erzurumlıu, bu iktidarım1 sana önem verdliği-
ne inanıylor mulslun; yani şiımldi de tasarıya Erzurum' 
da 2 yeni ilçe kurukrcasıiyla ilgili hüküm konmuş, o 
da diğer 6 tane milletvekilinin -Jdİyel'im ki- eitküsiy-
le, -d'iye'iiım ki- yaîvanmasiııyla olmuş; bunu sen yuta
cak mısın? 

(Bendeniz bir önerge verdim; Erzurum'da daha 
şu ilçeler kurulmalıdır, önergemi takdim' etmliş bülu-
muyorum. 

MÜİMTAZ ÖZKÖİK (Sakarya) — Önerge orada 
takdim edilmez. 

HİİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İspir'e 
(bağlı Çam'hkaya Bucak Meıtitözi, Erzurum Merkez 
İlçeye bağı»! Dumilu Bucak 'Merkezi, yine Erzurum 
Merkez İlçeye bağlı Ilıca Bucak Merkezi ilçe ya-
pı!i-nali.ıdıır. Ayrıca, İspir'e bağlı Kırık Bucağı i'lçe ya
pılıp, Erzurum Merkez İlçeye bağlı Ovacık Buca
ğından da bir kısım köylerin buraya bağlanması 
ıslureltiy'ie, ar.ada yapılacak baraj gollünün teşekkül! 
rçtimeisiyie zor duruırrîda kalacak, olan oradaki vatan
daşların yer Sorunumu da halletme imkânı olaçak-
ıtır. Bundan başka, ispir'e bağlı Pazaryolu Bucağı 
da iîçe yapılmalıdır. (ANAP aralarından, «Hepsi 
palavra» Sesleri) 

(Bunlar palavra değil, köy sayıları burada. İspir* 
in 156 tane köyü var. Bir ilçe ki, 156 tane köylü, 3 
tiane bucağı var. Düğününüz : Siz burad'a, 17 tane 
köyü olan yeri ilçe yapıtınız, bu hakka reva mı? 
Onun için, ondönt seneden beri, 1973iten beri müda
faa ettiğini' glibi, Erzurum için de bu hakkı ben mü
dafaa ediyorum. 

Erzurum'u, eğer şu önergelerimi kabul etelemek 
suretiyle, ı'lh'mal ederseniz, şu gdlecek seçimfde ora-
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dan ay alacağınızı sanmayın; ama etseniz de, etime-
seniz de Erzurumlu size oy. vermeyecektir. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
ı(Konya) — Giden hizmetler?.. 

NİHAT HARMANCI (Konya) — Yine oy vere
cektir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Size 
vier&e verse, ancak bir mffiâtıvekili verecektir, bunu 
da şimîdiıden bildireyim. 

Diyecekisiniz ki, «Niye bunu Söyledin ki? Senin 
Önergeyi 'kabul etimşdik, Erzurum'a da ilçe verme
dik». Vermeyin de göreyim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbamtoğl'u, böyle tehditle 
oTmaz efendim, lütfen... (Gürülliüler) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Baş
kan, arkadaş bizi tehdit edüytor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, şiımldi 1 inci maddede1 gördüğüm 3 tane hata 
var. «Cuımaioivası» diye ilçe kuruyorsunuz. Nerede? 
Bir Bolu'da, bir de İzmir'de; sanırım Zonguldak 
llimide de Cuma ovası var. 

NEVZAT BIYIKLI (Antlvin) — Orada Çaycuma 
var, «Cuimaoivası» değiJ. 

IHİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
BoluMaki Cutmayeri'ni Cuımaovası'na çevirdiniz, İz
mir'de de «Oumaovası» diye bir ilçe kuruyorsunuz. 
Ben .söyleyeyim, s;iz düşünün; isrtser kabul edin, isttier 
©tai'eyin. Niye Bohıldakine «Köroğlu İlçesi» demi
yorsunuz, niye İzmirlde yeni kurduğunuz o yere 
«(Menderes İlçesi» demiyorsiunuz? 

IÎSMA1L DAYI (Balikesir) — Biz dedik. 

HlLMit NALBANTOĞLU {(Devamla) — Dami-
yo'isunuz, önerge veriyorsuniuız. 

(Saygılar ısunar, teşekkür ederim; inşallah öner
ce! erim de kabul olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Efendim, arkadaşlarımız konuşmalarında lütfen 

Genel Kurula hitap etsinler. Böyle olunca, karşılık
lı konuşma (halini alıyor ve ciddiyetini kaybediyor, 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş Önergeler var, sırasıyla 

okutuyorum :, 

CAHİT TUTUM «Balıkesir) — Sayın Başkan bu 
önergeleri komisyon geri alsın. Bu kadar çok öner
geyi bu yüce Meclis nasıl görüşecek? 

BAŞKAN — Onu ben takdir edemem efendim. 

Sayın Başkanlığa! 
Görüşmekte olduğumuz 5S4 sıra sayılı Kanun 

tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz., 

Saygılarımızla., 

Cahit Karakaş, 
Zonguldak 

Sururi Baykal 
Ankara 

Şevki Taştan 
Sivas 

Edip özgenç 
İçel 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Salih Aloan 
Tekirdağ 

«Ankara İline bağlı Nallıhan İlçesinin Çayırhan 
Bucağında, Akça, Dağdelen, Gökçeöz, Karaköy, Ulu-
köy, Davutoğlan, Harami (Yeşilyurt), Nallıgölcük ve 
Reyalan köylerini içine alan; «Çayırhan» adıyla bir 
ilçe kurulmuştur. 

Gerekçe : 

Çayırhan, Ankara'nın Nallıhan İlçesine bağlı 9 
bin nüfuslu bir bucağımızdır. Nallıhan İlçemize 37 
kilometre, Beypazarı İlçesine ise 30 kilometre mesa
fededir. 

Bu bucağımız hızla bir sanayi bölgesi olma yo
lundadır. Çayırhan'da halen TKİ Ortaanadolu Lin
yitleri Müessesesi ile TEK Termik Santralı ve Kü
kürt Arıtma Tesisleri ile TEK Bakım atelyeleri ve 
Trona tesisleri mevcut olup bu tesislerde 5 bin işçi 
çalışmaktadır.^ 

Bir sanayi bölgesi olma yolundaki Çayırhanlılar 
bütün resmî işlemlerini bağlı oldukları Nallıhan İl
çesinde görmektedirler. Örneğin askerlik işlemleri, nü
fus işlemleri ve adliye işlemleri Nallıhan'da görül
mektedir. Bu durum da büyük bir işgünü kaybına 
neden olmaktadır. 

Bugün Çayırhan'la ilgili olarak Nallıhan Adliye
sinde 470 civarında dava vardır. Bunların 1'43'ü sulh 
hukuk mahkemesinde, 1'58'i asliye hukuk mahkeme
sinde, 92'si aslîye ceza mahkemesinde ve 8'6'sı da 
tapulama mahkemesinde görülmektedir, 

Çayırhan'da halen bir Sosyal Sigortalar Kurumu 
Dispanseri, bir sağlık ocağı ve iki adet kreş bulun
maktadır. 1 350 işçinin barınabileceği altı adet işçi 
yurdu ve anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisesi bu
lunmaktadır. 
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İller Bankası İmar Plan Dairesi tarafından ha
zırlattırılan İmar Klanında ise 5 yılda 30 bin nüfus 
öngörülmektedir. 

Çayırhan'ın ilçe olması halinde, bütün hizmetler 
yerinde görülecek Nallıhan'a gidip gelmeler sebebiy
le kaybolan işgücü ve üretim kaybı önlenecektir. 

Önergemiz bu nedenlerle hazırlanmıştır. 

Başkanlık Divanına: 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Tasarısının 1 inci maddesine alfabetik sıra
lamaya uygun şekilde aşağıda yazılı fıkranın eklen
mesini ve maddede yer alan fıkra numaralarının bu
na göre değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onura! Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

F. Rezan-Şahinkaya 
Ankara 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Osman Işık 
Ankara 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Mehmet Topaç 
Uşak 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Ankara 

6. Ekli (6) sayılı listede adları yazılı köyleri kap
samak ve merkezi Kazan Bucak Merkezi olmak üzere 
Ankara İlinde «Kazan» adıyla, 

(6) sayılı liste: 

Ankara İli Kazan İlçesine Bağlanan Köyler 

Adı İlçesi Bucağı 

1. Ahi 
2. Alpagut 
3. Aydın 
4. Bitik 
5. Çimşit 
6. Dağyaka 
7. Dutözü 
8. Emirgazi 
9. Fethiye 

10. Cünhası 
11. Güvenç 
12. Içören 
13. İmrendi 

Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 

Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 

Adı İlçesi Bucağı 

14. Jnceğiz 
15. İne 
16. tymir 
17. Karalar 
18. Kınık 
19. Kışlaköy 
20. Kumpınar 
21. Orhaniye 
22. Örencik 
23. Sancar 
24. Sarayköy 
25. Sarıayak 
26. Sarılar 
27. Soğucak 
28. Uçan 
29. Yassıören 
30. Yayalar 
31. Yazibeyli 

Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 
Yenimahalle 

Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 
Kazan 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Kanun tasarı

sının 1 inci madde yedinci bendinin son satırındaki 
«Göktaş» adının «Murgul» olarak değiştirilmesini 
saygı ile arz ederiz. 

Ahmet Doğru 
Artvin 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Hüseyin Şen 
Artvin 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 

Gerekçe: 
Tarihi çok eskilere uzanan kasabanın adı yakın 

zamanlara kadar «Murgubdu. Ancak yörede kıymetli 
taşların, bu arada özellikle bakır madeninin bol mik
tarda istihsal edilmesine izafeten «Göktaş» adıyla de
ğiştirilmiştir. Ancak, yöre halkının tasvibi ve katılımı 
sağlanmadan yapılan bu isim değişikliği benimsenme
miş ve çok defa yanlışlık ve karışıklıklara yol açmıştır. 

Bu nedenle Yüksek Meclisin tasvipleriyle ilçe olma 
bahtiyarlığına kavuşacak olan kasaba adının ilk ve 
alışılmış adına çevrilmesi ayrı bir mutluluk vesilesi 
olacaktır. 
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Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin 15 inci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Seçkin Fırat 
'Bolu 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Kâzım Oksay 
Bolu 

Kemal Iğrek 
Bursa 

Madde 1. — (15) Cumayeri ve Gümüşova bele
diyelerinin tüzelkişilikleri kaldırılarak, bu iki belde 
«Cumaova» adıyla tek bir belediye haline dönüştürül
müş ve ekli (15) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve Cumayeri ile Gümüşova belediyeleri 
birliıkte merkez olmak üzere Bolu tüne Cumaova 
adıyla. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
98 İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun Tasarısının 

1 inci maddesinin ekli 24 sayılı listesinden aşağıda 
adları yazık köylerin çıkarılmasını arz ve tade'p ede
rim. 

İhsan Tombuş 
Çorum 

'Besim Göçer 
Çorum 

Sıra No. Adı 

Ahmet Doğru 
Artvin 

Nihat Harmancı 
Konya 

32 înalözü 
33 Hacıahme'tderesi , 
34 Ülken Pınarı 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkın

daki Kanun Tasarısının 1 inci maddesine aşağıda ya
zılı fıkranın alfabetik sıralamaya uygun şekilde ek
lenmesini ve maddede yer alan diğef fıikra (numara
larının buna göre değiştirilmesini arz ve talep ede

rim. 
Pertev Aşçıoğlu 

Zonguldak 
Yavuz Köymen 

Giresun 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Ekli (39) sayılı listede adları yazılı köyleri kap
samak ve ımtfrke'zi Piraziz Bucak Merkezi olmak üze
re Giresun İlinde Piraziz adıyla, 

(..) sayılı liste. 

Giresun ili Piraziz ilçesine Bağlanan köyler 

Adı İlçesi Bucağı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Akçay 
Alidede 
Arrnutçukuru 
Balçıklı 
Bozat 
Bülbüllü 
Çağlandere 
Çay ırk öy 
Gökçeali 
Güneyköy 
Hasanşeyh 
Kılıçlı 
Madenköy 
Narlık 
Piraziz 
Şerefli 
Tepeköy 

Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
•Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 

Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı yasa tasarısı
nın, 1 inci maddesine aşağıdaki fıkraların eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Nazmi Önder 
Muş 

İlhan Araş 
Erzurum 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Togay Gem almaz 
Erzurum 

Ekli (...) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsa
mak ve merkezi Duımlu Bucak Merkezi olmak üze
re, Erzurum îlıinde Dumlu adıyla, 
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(...) sayılı liste1 : 
Erzurum tld Dumlu İlçesine Bağlanan Köyler 

Adı İlçesi Bucağı 

1. Akdağ 
2. Gökçeyamaç 
3. Gülpınar 
4,; Güngörmez 
5. Güzelova 
6. Güzelyayla 
7. Karagöbek 
8. Kırlkgöze 
9. Kırmızıltaş 

10. Kösemehmet 
11. Köşkköy 
1'2̂  Muratgeldd 
13. Söğütyanı 
14. Şenyurt 
15. Yeşildere 
16. Yeşilyayia 
17., Yolgeçti 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
»Merkez 
Merkez 
Merikez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merikez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 

Türkiye Büyük Millet MeclM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı yasa tasarısının 

1 inci maddesine aşağıdakli fıkraların eklenmesini 
arz ve teklif ©deriz. 

Ebübekıir Akay 
Erzurum 

Nazmi Önder 
Muş 

İlhan Araş 
Erzurum 

Togayi GemaJlmaz 
Erzururrt 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Akitf Kocaman 
Gümüşhanei 

Ekli ( ) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsa
mak ve Mer'kezi Ilıca Bucak Merkezi olmak üzere, 
Erzurum İline Ilıca adıyla, 

< ) Sayılı liste 
Erzurum İli Ilıca İlçesine bağlanan köyler 

Adı İlçesi Bucağı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Adaçay, 
Ağören, 
Alaca, 
Alaybey, 
Aşağıyenice, 
Atlrkonak, 
ÖBaşçakmak, 
Beypınarı, 

Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 

Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 

Adı İlçe 

9. Çiğdemli, 
10. Dağdagül, 
11. Demirjgeçiit, 
12. Derelboğaz, 
13. Düzboprak, 
14. Eğerti, 
15. Emrecik, 
16. Eskipolat, 
17. Gelinlkaya, 
18. Güzelyurt, 
19. Kahramanlar 
20. Kavaklıdere, 
21. Kayapa, 
22. Kurnluyazı, 
23. Kuşçu, 
24. Kümbet, 
25. Ocak, 
26. ömertepe, 
27. Özfoek, 
28. ÖzJbilen, 
29. Paışayurdu, 
30. Sakalıkesik, 
31. Sarıyazla, 
32. Sorkunlu, 
33. Söğütlü, 
34. Taşlı, 
35. Telbrizcik, 
36. Tınazlı, 
37. Yağmurluk, 
38. Yoncalık, 
39. Yukarı Yenice, 

Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Mer'kez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merikez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 
Merkez, 

Bucağı 

Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Urca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı. Yasa Tasarı
sının 1 inci maddesine aşağıdaki fıkraların eklenme-
sini arz ve teklif ederiz. 

Ebuibekir Akay 
Erzururrt 

Nazmi önder 
Muş 

Sabahattin Araş 
lErzururri 

Rıifikı Yaylalı 
Erzurum 

Akif Kocaman 
Gümüşhane 

ihsan Gürbüz 
Hatay 

İlhas Araş 
Erzurum 

Togay Gem al m az 
Erzurum 

Ekli ( ) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsa
mak ve Merkezi Pazaryolu Bucak Merkezi olmak 
üzere, Erzurum İlinde Pazaryolu adıyla, 

116 — 



T. B. M. M. B : 120 19 . 6 . 1987 0 : 1 

< ) Sayılı liste 
Erzurum İli Pazaryolu İlçesine bağlanan köyler 

Adı İlçesi Bucağı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

Arribaralan, 
Ayçulkuru, 
(Bayındır, 
Büyükdere, 
Cennet Pınarı, 
Çata'klbahçe, 
Çevizlidere, 
Çayder, 
Çi'ttope Pınar, 
Demkıgöze, 
Dilkmetaş, 
Elmalı, 
Esenyurt, 
Gölyanı, 
Göztepe, 
Gülçimen, 
Oüneysu, 
Hacılar, 
Karaikoç, 
Karataş, 
Kılıççı, 
Konakyeri, 
Kortutköy, 
Kozlu, 
Köşeyolu, 
Kumaşkaya, 
Kuymaklı, 
Laleli, 
Meşöbaşı, 
Pamuklüdağ, 
Sadaka, 
Sergenkaya, 
Şehittik, 
Yaylalı, 
Yaylaözü, 
'Yiğitbaşı, 

İspir, 
tspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
tspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
tspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
tspir, 
İspir, 
İspir, 
İspir, 
tspir, 
İspir, 
tspir, 
tspir, 
İspir, 
İspir, 

Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
PazaryoVı 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Yasa tasarısı

nın, 1 inci maddesine aşağıdaki fıkraların eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Bbu'bekir Akay Akif Kocaman 
Erzurum Gümüşhane 

ÎSazmi( Önder, İhsan Gürbüz 
Muş Hatay 

Sabahatthi Araş İlhan Araş 
Erzurum Erzurum 

Rifkı YaylaU Togay Gemalmaz 
Erzurum Erzurum 

Ekli ( ) sayılı listede adları yazılı köyleri kap
samak ve Merkezi Kırık Bucak Merkezi olmak üze
re, Erzurum İlinde Kırık adıyla, 

( ) Sayılı Liste 

Erzurum tli Kırık İlçesine bağlanan köyler 
Adı] İlçesiı Bucağı 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7, 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13, 

14. 
15. 

16. 

17. 
18. 
19. 

20. 

21. 
22. 

23. 
24. 

25. 

Akpınar 

Akselki 

Alacabük 
Atürlküten 

Avcıköy 

Bozan 

Cibali 
Çayırbaşı 

Değirmendere 

Gülyurt 

İncesu 
Karacahan 

Karakaya 

Karaseydi 

Kırık 

Kızılhasan 

Leylekköy 

Mescitti 
Müllkiköy 

Ortaören 

Yağlı 

Yaylacık 

Yeşiltepe 
Yutvıu'siköy 

Zeyrek 

îspiıf 

tspir 

tspin 
İspir 

tspir 

İspir 

tspir 
tspir 

tsp'ir 
'tspir, 
İspir 
İspir 

îspiıj 

İspir 

tspir 

tspic 

tspir 
tspir 
tspir 

İspir; 

tsp'ir 

tspir 

İspiri 
İspir 

İspir 

Kırık 

Kırık 

Kırık 

Kırık 

Kırık 
Kırık 

Kırık 
Kırık 

Kırık 

Kırık 

Kırık 
Kırık 

Kırık 

Kırık 
Kırık 

Kmk 
Kırık 

Kırık 
Kırık 

Kırık 

Kırık. 

Kırık 

Kırık 
Kırık 

Kırık 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

I Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Kanun tasarı
sının 1 inci maddesine 34 üncü bendinden sonra gel-

I mek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini ve diğer 
j bent numaralarının buna göre yeniden düzenlenme-
I sini arz ve teklif ederiz. 
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38. Ekli (38) sayılı listede adları yazılı bucak 
ve köyleri kapsamak ve merkezi Kırık Bucak Mer
kezi olmak üzere Erzurum ilinde Kırık adıyla, 

Hilmi NalbantoğlU 
Erzurum 

Feridun Şakir Öğünç 
istanbul 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Neriman Elgin 
Ankara 

Abdullah; Çakırefe 
Manisa) 

(38) Sayılı Liste 

Erzurum M Kırık İlçesine bağlanan bucak ve köyler 
Adıı ilçesi) Bucağı 

!1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7S 

8-
9. 

10. 
11. 
12, 
13. 
14. 
15., 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 
22, 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28, 
29. 
30. 
M. 
32. 
33. 
34, 

Güney (Hoka) 
Akpınar 
Akseki 
Alacaibülk 
Atürküten 
Avcılköy 
Bozan 
Cibali 
Çayırbaşı 
Değirtmenidere 
Gölyurt 
İncesu 
Karahan 
Karakaya 
Karaseydi 
Kırık 
Kızılllhasan 
Leylekköy 
MesçMi 
Mülkköy 
Orüaören 
Yağlı 
Yayîacılk 
Yeşil tepe 
Yumoıslköy 
Zeyrek 
ÜçkÖşe 
Ağcakent 
Ağzıaçik 
Ahırcık 
Akdağ 
Akyazı 
Aşağı Ganören 
Aynalılkale 

Kırık 
Kırık 
Kırık 
Kırılk 
Kırık 
Kınık 
Kırık 
(Kırık 
Kırık 
Kıınlk 
Kırık 
Kinik 
Kırık 
Kıınlk 
Kıdk 
Kırık 
Krtc 
Kırık 
Kırık 
Kırık 
Kınık 
Kırık 
Kinik 
Kırıld 
Kırıfk 
Kırık 

îspiıri 
ispir 
îspir 
İspir 
ispir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
"İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
îspir 
ispir 
îspir 
îspic 
İspir 
İspir 

Kırık Mer, ilçe (Ovacık Bucak) 
Kırık, Merkezi İlçe 
Kırık, Merkez llçö 
Kırık, Mericez İlçe 
Kırık, Merkez İlçe 
Kıınlk, Mıeıfkez İlçe 
Kırık, Merkez İlçe 
Kırılk, Merkez İlçe 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Kanun tasarı

sının 1 inci maddesinin 34 üncü bendinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini ve diğer 
bent numaralarının buna göre yeniden düzenlenme
sini arz ve teklif ederiz., 

Ekli (37) sayılı listede adları yazılı köyleri kap
samak ve Merkezi Ilıca Bucak Merkezi olmak üzero 
Erzurum Hinde Ilıca adıyla, 

(Hilmi 'Nal'bantoğlu 
Erzurum 

Feridun ŞaMr Öğünç 
İstanbul 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Nerdiman Elgin 
Ankara 

Abdullah] Çakırefe 
Manisa 

(37) Sayılı Liste 
Erzurum İli Ilıca İlçesine bağlanan köyler 

Adlı ilçesi Bucağı 

1. Adaçay 
2. Ağören 
3. Alaca 
4. Alaybeyi 
5. Aşağı Yenice 
6. Atlıkonak1 

7. Başçaikmak 
'S. Beypımarı 
9. Çiğdemdi 

10. Dağdagül 
11. Demlirgeçiit 
12. Dereboğaz 

N 1 3 . Diiztoprak 
14, Eğerti 
15. Emırteoiık 
İİ6. Eskipolat 
17. Gelinikaya 
1'8, Güzelyurt 
19, Kahramanlar 
20. Kavaklıdere 
21'. Kayapa 
22. Kurnıluıyazı 
23. Kuşçu 
24. Kümbet 
25. Ocak 
26. Ömeatepe 
27. Özbek 
28. Özibülen 
29. Paşayurdu 

Ilıca 
Ilıca 
Ilıca! 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca' 
Ilıca 
Ilıca! 
Ilıca; 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıcai 
Ilıca 
Ilıca! 
Ilıca 
Ilıca; 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıoal 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıcai 
Ilıca; 
Ilıca 

Merkez" 
Merkez 
Merkez 
eMrkez 
Merkze 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
' Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
eMrkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
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Ad* İlçesi Bucağı 

30. 
3IL 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

Sakalıkesik 
Sanyazla 
Sorkunlu 
Söğütlü 
Taşlıgüney 
Tebrizcik 
Tınazlı 
Yaiğmurcuk 
Yoncalık 
Yukarı Yenice 

Ilıca 
Ilıoal 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 
Ilıca 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Kanun tasarı

sının 1 inci maddesinin 34 üncü bendinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki bendin, eklenmesini ve diğer bent 
numaralarının buna göre yeniden düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

36. — Ekli (36) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Dumlu Bucak, Merkezi olmak 
üzere Erzurum İllinde Dumlu adıyla, 

Hilmi Nalbantoğlu Mehmet Azizoğlu 
Erzurum Bursa 

Feridun Sakir öğünç! Neriman Elgin 
İstanbul Ankara 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

(36) Sayılı Liste 
Erzurum İli Dumlu İlçesine bağlanan köyler 

Adı İlçesi Bucağı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15.. 
16. 
17, 

Akdağ 
Gökçeyamaç 
Gülpınar 
Güngörrnez 
Güızelova 
Güzelyayla 
Karagöbek 
IRırkgÖze 
Kırmızıtaş 
Köse Mehmet 
Köşkköy 
Muratgelidi 
Söğütyanı 
Şenyurt 
Yeşiidere 
Yeşilyayla 
Yolgeçti 

Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumhi 
Dumlu 
Dumlu 
'DumlU 
Dumlu 
Dumlü 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 
Dumlu 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merlkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Kanun tasarı

sının il inci maddesinin 34 üncü bendinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini ve diğer bent 
numaralarının buna göre yeniden düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz., 

«39. Ekli (39) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Pazaryolu Bucak Merkezi ol
mak. üzere Erzurum llide Pazaryolu adıyla» 

Oilmi Nalbantoğlu Mehmet Azizoğlu 
Erzurum Bursa 

Feridun Şakir öğünç Neriman Elgin 
İstanbul Ankara 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

(39) 'Sayılı Liste 

Erzurum İli Pazaryolu İlçesine bağlanan köyler 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
& 
9. 

10, 
11. 
12, 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19, 
20. 
211 
22. 
23. 
24, 
25. 
26. 
27. 
28. 

Ad« 

Ambaralan 
Ayçukurtu 
Bayındır 
Büyiükdere 
Oennetpınarı 
OevMidere 
Çatakbahçe 
Çaydere 
Çiftepınar 
Damıirgöze 
Dikmetaş 
Elmalı 
Esenyuîit 
Gölyanı 
Göztepe 
Gülçimen 
Güneysu 
Hacılar 
Kaırafcoç 
Karataş 
Kılıççı 
Konakyeri 
Korkutköy 
Kozlu 
Köşeyolu 
Kumaşkaya 
Kuymakh 
Laleli 

Ilçesiı 

Pazaryolu 
Pazaryokı 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 

, Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 

Bı 

ispir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
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Adı İlçesi Bucağı 

29, 
30. 
31. 
32, 
33. 
34. 
35. 
36. 

Meşdbaşı 
Paımukludağ 
Sadaka 
Sergenlkaya 
'Şjehitlik 
Yaylalı 
Yaylaözü 
Yiğitbaşı 

Türkiye Büyülk 

Pazaryoikı 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryottu 
Pazaryolu 
Pazaryolıu 

Millllet Meclisi 

İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir, 
İspir 
İspir 
ispir 

Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 585 sına sayılı Kanun tasarısı
nın 1 inci maddesinin 34 üncü bendinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki "bendin eklenmesini ve diğer 
bent numaralarının buna göre yeniden düzenlenme
sini arz ve teklif ederiz. 

«•35/ Ekli (35) sayılı listede adları yazılı köy
leri) kapsamak ve merkezi) Çamlıkaya Bucak Merkezi 
olmak üzere Erzurum İlinde Çamlıkaya adıyla», 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Feridun Şak ir Öğünç 
İstanbul 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Neriman Elgin 
Ankara 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

(35) Sayılı Liste 
Erzurum İli Çamlıkaya ilçesine bağlanan köyler 

Adı İlçesi Bucağı 

1« Ahlatlı 
2. Aksu 
3. Araköy 
4. Ardıçtı 
5: Çatakkaya 
6. Dûmiirlbilek 
7. Devedağı 
8. Geçitağzı 
9. Göçköy 

10. Karakale 
11. Karakamış 
12. ISırakonak 
13; Şenlköy 
14.ı Taşlıca 
15. Üzümıbağı 
lı6. Yedigöl 
17., Yıldıztepe 

Çamlıkaya 
Çamıljlkaya 
Çamlıkaya 
ÇaJmlîkaıya 
Çamlıkaya 
Çamdıikaya 
Çamlıkaya 
Çamlıkaya 
Çamlıkaya 
Çamlıkaya 
Çamlıkaya 
Çamlıkaya' 
Çamlıkaya 
Çamlıkaya 
Çamlıkaya 
Çamlıkaya 
Çamlukaya 

İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
ispir 
İspir 
İspir 
İspir 
İspir 
İsplir 
İspir 
İspir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı tasarının 1 inci 

maddesinin 79 uncu bendinde ekli <(79) sayılı liste
den aşağıdaki köyün çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldalk 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Burhan Kara 
Giresun 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Akif Kocaman 
Gümüşhane 

Arif Ağaioğlu 
Adıyaman 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Adı : 8. — Güneyköy 
İlçesi : Bulancak '(Giresun) 
Bucağı : Piraziz 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Tasarısının 1 inci ımıaddesine aşağıdaki yazılı 
fıkranın alfabetik sıralamaya uygun şekilde eklenme
sini ve maddede yer alan diğer fıkra numaralarının 
buna göre değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Mehmet Topaç 
Uşak 

39. Ekli (39) sayılı listede adları yazılı köyler 
kapsamak ve merkezi Piraziz Bucak Merkezi olmak 
üzere Giresun İlinde Piraziz adıyla, 

( ) Sayılı Liste 
Giresun İli Piraziz İlçesine bağlanan köyler 

Adu İlçesi Bucağı 

1. Akçay 
2. Alidede 
3. Anmutçulkuru 
4. Balçıklı 
5. Bozat 
6. Bülbüllü 
7. Çağlandere 
8. Çayır köy 

Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 

Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
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Adij İlçesi Bucağı 

9. 
ÎO, 
11. 
Î2. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

GölkçeaM 
Güneyköy 
Hasamşeyh 
Kılıçlı 
Maldenlköy 
Narlık 
Pkazıiz 
Şerefli 
Tepeköy 

Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
'Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 
Bulancak 

Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 
Piraziz 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki yazılı 
fıkranın alfabetik sıralamaya uygun şekilde eklenme
sini ve maddede yer alan diğer fıkra numaralarının 
buna göre değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Ahmet Yılmaz 
Zonguldak Giresun 

Yavuz Köymen Seçkin Fırat 
Giresun Bolu 

Mehmet Topaç 
Uşak 

41. Ekli (41) sayılı listede adları yazılı kasaba 
ve köyleri kapsamak ve merkezi Aydıntepe bucak 
merkezi olmak üzere, Gümüşhane İlinde Aydıntepe 
adıyla, 

( ) Sayılı Liste 
Gümüşhane İli Aydıntepe İlçesine bağlanan 

kasaba) ve köyler 

Adı, İlçesi) Bucağı 

1. 
2. 
3. 
4, 
5. 
6. 
7. 
8. 
9, 

10, 
11, 
12. 
13. 
14. 

Alaca 
Arpalı (B) 
Aşağıkırzı 
Başpınar 
Çatıksın 
Çayırtköprü 
Gümüşdamla 
Günbuldu 
İncili 
Pınargözü 
Sorikunlu 
Suludere 
Salcılar 
Yanoba 

Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 

Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydiinıtepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 

İlçesi Bucağı 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2L 
22. 
23, 
24. 

Yapracık 
Yazlık 
Yukarıkırzı 
Akbuiut 
Erikdibi 
Çiğdemlik 
Sırataşlar 
Kılıçkaya 
Kavlatan 
Dumlu 

Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 

Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 
Aydıntepe 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki yazılı 
fıkranın alfabetik sıralamaya uygun şekilde eklenme
sini ve maddede yer alan diğer fıkra numaralarının 
buna göre değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Ahmet Yılmaz 
Zonguldak Güresun 

Yavuz Köymen Seçkin Fırat 
Giresun Bolu 

Mehmet Topaç 
Uşak 

42. Ekli (42) sayılı listede adları yazılı kasaba 
ve köyleri kapsamak ve mekezi Demıirözü bucak mer
kezi olmak üzere, Gümüşhane İlinde Demirözü adıy
la; 

( . . . . . ) Sayılı Liste 

Gümüşhane İli Demirözü İlçesine bağlanan 
kasaba ve köyler 

Adii İlçesi Bucağı 

1. 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7, 
8, 
9. 

10. 
11. 
12. 

Akyaka 
Bayrampaşa 
Beşpınar 
Çağıllı 
Çalkıröz 
Çatalçeşme 
Oiftetaş 
Çimentepe 
Damlıca 
Devetaşı 
Diikmetaş 
Elmalı 

Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 

Demirözü 
Demirözü 
Demirözü 
Demirözü 
Demirözü 
Demirözü 
Demıirözü 
Demirözü 
Demıirözü 
Demirözü 
Demirözü 
Demirözü 

Adi| 
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Ad* 

13.; Eğmür 
14. Gökçedere (B) 
15. Güçlü 
16. Güneşli 
17. Güvercindere 
18. Işıkova 
19. Kalecik 
20. Karayaşmak 
21. Kavaklı 
22 & Otlukbeii 
23. Pöüökli 
24. Pınarcık 
25. Serenll 
26. Yalkupdal 
27. Yazı başı 
28. Yelpmar 
29. Yukarıpınarlı 

liçesiı 

Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
'Bayburt! 
Bayburt; 
Bayburt 
Bayburt! 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 
Bayburt 

Bucağı 

Demirözü 
Demirözü 
Demirözü 
Demiirözü 
Demirözü 
Demirözü 
Demiirözü 
Demirözü 
Demürözü 
Demirözü 
Demiirözü 
Demirözü 
Demiirözü 
Demirözü 
Demirözü 
Demirözü 
Demirözü 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Tasarısının 1 imci maddesine aşağıdaki yazılt 
fıkranın alfabetik sıralamaya uygun şekilde eklenme
sini ve maddede yer alan diğer fıkra numaralarının 
buna göre değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Mehmet Topaç 
Uşak 

43, Ekli (43) sayılı listede adları yazılı kasaba 
ve köyleri kapsamak ve merkezi Köse Bucak Merke
zi olmak üzere Gümüşhane tünde Köse adıyla, 

( ) sayılı liste. 
Gümüşhane İli Köse İlçesine bağlanan kasaba ve 

köyler : 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 
7. 

Akbaba 
Altıntaş 
Bizgili 
Gökçeköy 
Kabaktepe 
Kay adi bi 
Oylumdere 

Kelkit 
Kelkit 
Kelkit 
Kelkit 

• Kelkit 
Kekit 
Kelkit 

Köse 
Köse 
Köse 
Köse 
Köse 
Köse 
Köse 

Adı, 

8. öbektaş 
9. Örenşar 

10. övünce 
11. Özbeyli 
12. Salyazı (B) 
13. Subaşı 
14. Yaylım 
15. Yuvacık 

tlçesiı 

Kelkit 
Kelkit 
Kelkit 
Kelkit 
Kelkit 
Kelkit 
Kelkit 
Kelkit 

Bucağı 

Köse 
Köse 
Köse 
Köse 
Köse 
Köse 
Köse 
Köse 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 585 sıra sayılı Kanun tek

lifinin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkranın ilave edil
mesini saygılarımızla arz ve istirham ederiz. 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Edip Özgenç 
İçel 

Sururi Baykal 
Ankara 

Şevki Taştan 
Sivas 

Madde 1. — Ek fıkra : 
Ekli listede adları yazılı köyleri kapsamak ve mer

kezî Çamlıyayla Bucak Merkezî olmak üzere İçel İlin
de Çamlıyayla adıyla, 

Gerekçe : 
Anayasanın 126 ncı maddesi, «Türkiye, merkezî 

idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, eko
nomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine gö
re, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır.» 
hükmünü getirmiştir. İktisadî, sosyal ve kültürel ge
lişmemizin bu safhasında kamu hizmetlerinin daha 
rasyonel bir çerçevede yürütülmesi için İçel İli Tar
sus İlçesi Çamlıyayla Bucağının ilçe olarak kurulma
sı zarureti düşünülmüştür. 

Bulundukları bölgeye merkezî durumda olması 
belediye teşkilatının bulunması, ulaşımın halkın ihti
yaçlarını giderme ve resmî dairelerle ilgili işlemlerinin 
halli üzerinde yarattığı menfî tesirler ayrıca bu kasa
banın turistik ehemmiyet taşıması, ilçe halinde hiz
metlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütüle
ceği dikkate alınarak bu yerleşme biriminin ilçe hali
ne getirilmesi zarureti bulunmuştur. 

Köy sayısı ve toplam nüfusu oldukça yoğun olan 
ve gelişmekte olan turizmi, hızla artan nüfusu ve ge
lişmiş sebzeciliği göz önünde bulundurularak kamu 
hizmetleri açısından faydalı gördüğümüz bu bucağın 
ilçe olarak kurulması uygun görülmektedir. 
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Sayılı Liste. 
İçel İli Çamlıyayla İlçesine bağlanan köyler : 

A d ı ilçesi Bucağı 

1. Meşelik 
2. Topaklı 
3. Pirömerli 
4. Boztepe 
5. Beylice 
6. Çakırlı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 585 sıra sayılı Kanun tek

lifinin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkranın ilave edil
mesini saygılarımızla arz ve istirham ederiz. 

Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 

Çamlıyayla 
Çamlıyayla 
Çamlıyayla 
Çamlıyayla 
Çamlıyayla 
Çamlıyayla 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Edip Özgenç 
İçel 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Sururi Baykal 
Ankara 

Şevki Taştan 
Sivas 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Edip Özgenç 
İçel 

Sururi Baykal 
Ankara 

Şevki Taştan 
Sivas 

Madde 1.— Ek fıkra : 
Ekli listede adları yazılı köyleri kapsamak ve 

merkezi Huzurkent Bucak Merkezi olmak üzere İçel 
İlinde Huzurkent adı ile, 

Gerekçe : 
Anayasanın 126 ncı maddesi, «Türkiye, merkezî 

idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, eko
nomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine gö
re illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır.» 
hükmünü getirmiştir. İktisadî sosyal ve kültürel ge
lişmemizin bu safhasında kamu hizmetlerinin daha 
rasyonel bir çerçevede yürütülmesi için İçel İli Tarsus 
İlçesi Huzurkent Bucağının ilçe olarak kurulması za
rureti düşünülmüştür. 

Bulundukları bölgeye ve merkezî durumda olma
sı, belediye teşkilatının bulunması, ulaşımın halkın ih
tiyaçlarını giderme ve resmî dairelerle ilgili işlemle
rin halli üzerinde yarattığı menfî tesirler ayrıca bu ka
sabanın turistik ehemmiyet taşıması, ilçe halinde hiz
metlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütüle
ceği dikkate alınarak bu yerleşme biriminin ilçe hali
ne getirilmesi zarureti bulunmuştur. 

Köy sayısı ve toplam nüfusu oldukça yoğun olan 
ve gelişmekte olan turizmi hızla artan nüfusu ve ge
lişmiş sebzeciliği göz önünde bulundurularak kamu 
hizmetleri açısından faydalı gördüğümüz bu bucağın 
ilçe olarak kurulması uygun görülmektedir. 

Sayılı Liste. 
içel İli Huzurkent İlçesine bağlanan köyler : 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. Deliminnet 
2. Köseleli 
3. Bahşiş 
4. Çataltepe 
5. Nacarlı 
6. Sarıibrahimli 
7. Bağlarbaşı 

Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 

Huzurkent 
Huzurkent 
Huzurkent 
Huzurkent 
Huzurkent 
Huzurkent 
Huzurkent 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 585 sıra sayılı Kanun tek

lifinin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkranın ilave edil
mesini saygılarımızla arz ve istirham ederiz. 

Madde 1. —Ek fıkra : 
Ekli listede adları yazılı köyleri kapsamak ve mer

kezî Yenice Bucak Merkezî olmak üzere İçel İlinde 
Yenice adıyla, 

Gerekçe : 
Anayasanın 126 ncı maddesi, «Türkiye, merkezî 

idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, eko-, 
nomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine gö
re, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır.» 
hükmünü getirmiştir. 

İktisadî, sosyal ve kültürel gelişmemizin bu safha
sında kamu hizmetlerinin daha rasyonel bir çerçeve
de yürütülmesi için İçel İli Tarsus İlçesi Yenice Buca
ğının ilçe olarak kurulması zarureti düşünülmüştür. 

Bulundukları bölgeye ve merkezî durumda olması 
belediye teşkilatının bulunması, ulaşımın halkın ihti
yaçlarını giderme ve resmî dairelerle ilgili işlemlerinin 
halli üzerinde yarattığı menfî tesirler ayrıca bu kasa
banın turistik ehemmiyet taşıması, ilçe halinde hiz
metlerin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütüle
ceği dikkate alınarak bu yerleşme biriminin ilçe ha
line getirilmesi zarureti bulunmuştur. 

Köy sayısı ve toplam nüfusu oldukça yoğun olan 
ve gelişmekte olan turizmi hızla artan nüfusu ve ge
lişmiş sebzeciliği göz önünde bulundurularak kamu 
hizmetleri açısından faydalı gördüğümüz bu bucağın 
ilçe olarak kurulması uygun görülmektedir. 
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Sayılı Liste. 
içel tli Yenice İlçesine bağlanan köyler : 

A d ı İlçesi 

1. Tepeçaylak 
2. Çiçekli 
3. Kamberhüyüğü 
4. Kütüklü 
5. Kargılı 
6. Simithacılı 
7. Battalı 
8. Çağbaşı 
9. Baharlı 

Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 

Bucağı 

Yenice 
Yenice 
Yenice 
Yenice 
Yenice 
Yenice 
Yenice 
Yenice 
Yenice 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sayılı Kanun tasarısının 

1 inci maddesinin 49 uncu sırasındaki «Cumaovası» 
adının «Menderes» olarak düzeltilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Süha Tanık 
İzmir 

Işılay Saygın 
İzmir 

llyas Aktaş 
Samsun 

özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mustâfa Uğur Ener 
Kütahya 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 585 sayılı Yasanın 50 nci mad
desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Sururi Baykal 
Ankara 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Edip Özgenç 
İçel 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Eklenecek fıkra : 
«Ekli listede adlan yazılı köyleri kapsamak üzere, 

merkezi Güzelbahçe bucak merkezli olmak üzere İz
mir İline bağlı Güzelbahçe adıyla» 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. Çamlıköyü 
2. Çamtepe 
3. Kavacik 
4. Küçükkuyu 
5. Payamlı 

İzmir Merkez İlçe 
İzmir Merkez İlçe 
İzmir Merkez İlçe 
İzmir Merkez İlçe 
İzmir Merkez İlçe 

Güzelbahçe 
Güzelbahçe 
Güzelbahçe 
Güzelbahçe 
Güzelbahçe 

A d ı İlçesi 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Yelki 
Trazlı 
Efemçukuru 
Gölcük 
Gödence 
Zeytinalan 
Bademler 

izmir Merkez İlçe 
İzmir Merkez İlçe 
İzmir Merkez İlçe 
Urla 
Urla 
Urla 
Urla 

Bucağı 

Güzelbahçe 
Merkez 
Cumaovası 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Kanun tasarı
sındaki, 1 inci maddeye bağlı, 151 sayfa, «53» sayılı 
listede belirtilen Kahramanmaraş İli Tanır tlçesinin 
listeden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Ba'baoğlu 
Nevşehir 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

Hakkır Artukarslan 
Bingöl 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

iSuha Tanık 
izmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı raporun 1 inci 

maddesinin 53 üncü bendinden sonra gelmek üzere 54 
üncü bent olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

İdris Gürpınar 
Muğla 

54. Aşağıda isimleri yazılı köyleri kapsamak ve 
merkezi Nurhak olmak üz'ere, Kahramanmaraş İlinde 
Nurhak adıyla bir ilçe kurulmuştur. 

Bağlı köyler : 
1. Nurhak, 
2. Alçiçek, 
3. Altunyaprak, 
4. Ambar, 
5. Ağacaşar, 
6. Alişar, 
7. Çiftlikköy, 
8. Değirmenkaya, 
9. Demirlik, 

10. Derbent, 
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11. Gürsel, 
12. Gölpınar, 
13. Hançıplaklar, 
14. Kurtul, 
15. Türkmenler, 
16. Kullartatları, 
17. Umutlu, 
18. Kullar. 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun tasarısının 1 inci maddesinin 57 nci fıkrasının 
ve ekli (57) sayılı listenin tasarı metninden çıkarılma
sını arz ve talep ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı raporun 1 inci 

maddesinin 62 nci bendinden sonra gelmek üzere 63 
üncü bent olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

ldris Gürpınar 
Muğla 

63. Aşağıdaki isimleri yazılı kasaba ve köyleri 
kapsamak ve merkezi Göktepe bucak merkezi olmak 
üzere, Konya İlinde Göztepe adı ile bir ilçe kurul
muştur. 

Bağlı kasaba ve köyler : 
1. Göktepe, 
2. Sarıveliler, 
3. Adiller, 
4. Ortaköy, 
5. Civandere, 
6. Çiller, 
7. Uğurlu, 
8. Esenlepe, 
9. Günder, 

10. Çukurbağ, 

11. Dumlugöze, 
12. Koçaşlı, 
13. Daran, 
14. Işıklı, 
15. Boyahk, 
16. Yerbağ, 
17. Ardıçkaya, 
18. Yeşilköy. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı «98 İlçe Kurul

ması Hakkındaki Kanun tasarısına» ekli listede adlan 
yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Hisarcık kasabası 
olmak üzere, Kütahya tüne bağlı bir ilçe kurulmasını 
arz ve teklif ederiz. • 

Saygılarımızla. 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

A. Necati Kara'a 
Kütahya 

Ahmet Büyükuğur 
Kütahya 

Gerekçe : 
Kütahya İli Emet ilçesine bağlı Hisarcık kasabası, 

Emet - Gediz, Emet - Simav yol güzergahında olup, 
Orman İşletmesi, PTT Müdürlüğü, Ziraat Bankası Şu
besi, Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Müdürlüğü, Ta
rım Kredi Kooperatifi, 2 ilkokulu, 1 lisesi, sağlık 
ocağı, 25 köye bakan jandarma karakol komutanlığı 
gibi resmî birimleriyle 900 işçi çalıştıran Etibank Ko-
lamonit Madeni İşletmesi, seramik hammaddelerini 
zenginleştirme fabri'kası, 1 000 ortaklı kalkınma koo
peratifi, 275 ortaklı nakliyeciler kooperatifi, 174 üye
li esnaf ve küçük sanatkârlar derneği, 1 spor kulübü, 
2 eczanesi olan sosyal ve ekonomik yönden yöremi
zin en canlı yapısına sahiptir. Yeraltı ve yerüstü kay
naklan nedeniyle nüfus hareketlerini çeker durumda
dır. tlçe olduğunda 24 köy bağlanabilecek durumda 
olup, bu köylerin toplam nüfusu 13 167, merkez Hi-
sarcı'k'ın nüfusu 4 013 ve toplam 15 469 nüfusa ka
vuşmuş durumdadır. Alanı 10 500 hektardır. 

Hisarcık İlçesine bağlı köyler listesi : 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Alınörenköyü 
A. Yoncaağaçköyü 
Beyköy 
Çatakköyü 
Dereköy 

Emet 
Emet 
Emet 
Emet 
Emet 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
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Ada tlçesiı Bucağı 

6. Güldürenköyü Emet 
7. Halifelerköyü Emet 
8. Hamamköy Emet 
9. Masanlarköyü Emet 

10. Hocalarköyü Emet 
11. Karaağılköyü Emet 
12. Karbasanköyü Emet 
13. Kızılçukurköyü Emet 
14. Kurtdereköyü Emet 
15. Kutlubeylerköyü Emet 
16. Kutluhallarköyü Emet 
17. örenköy Emet 
18. Sarklarköyü Emet 
19. Şeyhçakırköyü Emet 
20. M. Şeyhlerköyü Emet 
21. Tokatköyü Emet 
22. Ulaşlarköyü Emet 
23. Yenipınarköyü Emet 
24. Y. Yoncaağaçköyü Emet 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Msrkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sura sayılı «98 ilçe Kurul

ması» Hakkındaki Kanun tasarısına ekli listede adla
rı yazılı köyleri kapsamak ve merkezî Çalköy kasa
bası olmak ve Zafertepe adıyla Kütahya tüne bağlı 
bir ilçe kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

A. Necati Kara'a 
Kütahya 

Ahmet Büyükuğur 
Kütahya 

Gerekçe : 
Büyük Atatürk'ün «Nutuk» adlı 'kitabında, 30 

Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesinden bahse
derken, «Düşmanın son imha hareketinin gerçekleş
tiği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelinin bu
rada atıldığına, cumhuriyetin kurulma fikrinin bura
da oluştuğu» nu belirlediği Çalköy, merkezi 3 bin nü
fuslu tarihî bir kasabamızdır. Ayrıca, devletçe yaptırı
lan «Dumlupınar Zaferi» nin simgesi olan zafer anıtı, 
Çalköy belediyesi hudutları içerisindedir. Nitekim, 
Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyesi Sayın Nurettin Er
sin aynı gerekçelerle İçişleri Bakanlığına gönderdiği 
yazıda, «Bakanlığınızca bazı köy ve kasabaları ilçe 

yapılması hususunda çalışmalarını sürdürüldüğü öğre
nilen şu sırada Türkiye Cumhuriyetinin büyük kuru
cusunun arzularını yerine getirmek üzere Zafertepe 
Çalköy'ün ilçe olması konusunda tarihî değer taşıyan 
ve benim de şahsen desteklediğim teklifin dikkate 
alınmasını uygun ve yerinde bir karar olacağı kanaa
tiyle» demektedirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı 98 ilçe Kurul

ması Hakkındaki Kanun tasarısının 1 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Fıkra — Ekli listede adları yazılı köyleri kapsa
mak ve Kütahya ili Altıntaş İlçesine bağlı Zafertepe 
adı ile ve merkezi Çalköy olmak üzere bir ilçe kurul
masına», 

( ) Sayılı Liste. 

Zafertepe İlçesine bağlı köylerin listesi : 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

9. 
10. 
11. 

Oysu Köyü 
Saraycik Köyü 
Mecidiye Köyü 
Cirleyik Köyü 
Keçiller Köyü. 
Yıldırım Kemal 
Köyü 
Eğice Köyü 
Başkimse Köyü 
Batak Köyü 
Beşkarış Köyü 
Akçaşar Köyü 

Altıntaş 
Altıntaş 
Altıntaş 
Altıntaş 
Altıntaş 

Altıntaş 
Altıntaş 
Altıntaş 
Altıntaş 
Altıntaş 
Altıntaş 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
'Merkez 
Merkez 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasanın 1 inci maddesinin 72 
nci bendinden sonra gelmek üzere, «Kuluncak ilçesi 
kurulmuştur» ibaresinin eklenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Eki : Bir liste. 

Kâzım ipek 
Amasya 

Idris Gürpınar 
Muğla 

Ayhan Fırat 
Malatya 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Ömer Necati Cengiz 
istanbul 
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İlgili (bağlanacak köyler) 

1. Aşağı Selimli, 
2. Başören, 
3. Bıcır, 
4. Bıyıkboğazı, 
5. Ciritbölen, 
6. Çayköy, 
7. Darılı, 
8. Göğebakan, 
9. Ulusuluk, 

10. Karıncalık, 
11. Karlık, 
12. Kaynarca, 
13. Kızılhisar, 
14. Kızılmarmara. 
15. Konaktepe, 
16. Körüklü, 
17. Sofular, 
18. Sultanlı, 
19. Temüklü, 
20. Yukarı Selimli, 
21. Yönlüce. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan raporun 1 inci maddesinin 72 

nci bendinden sonra gelmek üzere ekli listede belirle
nen köyleri, kapsayan Yazıhan Nahiyesinin ilçe ol
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Kâzım İpek Yılmaz Demir 
Amasya Bilecik 

İdris Gürpınar Ömer Necati Cengiz 
Muğla İstanbul 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Yazıhan İlçesine bağlanacak köyler : 
Merkez Yazıhan Bucağı 
1. Akyazı, 
2. Alican, 
3. Ambarcik, 
4. Balaban, 
5. Bereketli, 
6. Boyaca, 
7. Böğürtlen, 
8. Buzluk, 
9. Çivril, 

10. Dedekargıç, 
11. Duracasu, 
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12. Eğribük, 
13. Epreme, 
14. Fethiye, 
15. Gövük, 
16. Hamidiye, 
17. İriağaç, 
18. Karaca, 
19. Korucak, 
20. Kömüşhan, 
21. Mısırdere, 
22. Pirinçli, 
23. Sandıklı, 
24. Sinanlı, 
25. Sürür, 
26. Tecirli. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan raporun 1 inci maddesinin 72 
inci bendinden sonra gelmek üzere ekli listede belir
lenen köyleri kapsamak üzere Doğanyol Kasabasının 
ilçe olmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Kâzım İpek Ayhan Fırat 
Amasya Malatya 

Yılmaz Demir Ömer Necati Cengiz 
Bilecik İstanbul 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Doğanyol Bucağı (Keferdiz) 

Doğanyol Bucak Merkezi - B (Keferdiz) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Akkent (Hüsükan) 
Behramlı, 
Burçiköy, 
Damlı, 
Gevheruşağı, 
Gökçe (Ağvan) 
Gümüşsü (Zeruşağı) 
Koldere (Mamaş) 
Konurtay (Haskento) 
Köklükaya (Midye) 
Mezraa (Mezraa) 
örencik (Virancık) 
Poyraz (Boyraz) 
Ulutaş (Hellegiran) 
Yamaçköy 
Yalınca (Turno). 
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Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun tasarısının 1 inci maddesine aşağıda yazılı fık
ranın alfabetik sıralamaya uygun şekilde eklenmesini 
ve maddede yer alan diğer fıkra numaralarının buna 
göre değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zongulda k 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Mehmet Topaç 
Uşak 

88. Ekli (88) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Taraklı Bucak Merkezi olmak 
üzere Sakarya İlinde Taraklı adıyla, 

(88) sayılı liste. 
Taraklı İlçesine bağlanan köyler : 

A. d ı İlçesi Bucağı 

1. Akçapınar 
2. Aksu 
3. Alballar 
4. Avdan 
5. Çamtepe 
6. Çay köy 
7. Dışdedeler 
8. Doğancı! 
9. Duman 

10. Esenyurt 
11. Hacıaliler 
12. Hacıosmanlar 
13. Hacıyakup 
14. Harkköy 
15. İçdedeler 
16. Kemaller 
17. Kozcağız 
18. Mahdumlar 
19. Pirler 
20. Poydalar 
21. Sabırlar 
22. Tuzla 
23. Uğurlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sivas İline bağlı Ulaş Bucağı adıyla ekli listede 

gösterilen köylerin bağlanmasıyla aynı isimde yeni bir 
ilçe kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 
Geyve 

Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 

«> Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 
Taraklı 

Eki : Ulaş Bucağına bağlı ve bağlanacak olan 
köylerin listesi. 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Davut A'bacıgil 
Balıkesir 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Şevki Taştan 
Sivas 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Edip Özgenç 
İçel 

Gerekçe : 

Ulaş Bucağı ilk olarak iskânı Selçuklular dönemi
ne dayanmaktadır. Bu bucak Doğu transit kara ve de
miryolu üzerindedir. İl uzaklığı 40 kilometredir. Sel
çuklu, Qsmanlı ve Cumhuriyet döneminde ticarî bir 
merkez niteliğini korumaktadır. 

İlin en büyük hayvan pazarı bu bucakta kurul
maktadır. 

Önemli bir yerleşim merkezi olan Ulaş Bucağı, 
Cumhuriyet döneminde Doğudan gelen göçmenlerle 
Bulgaristan ve Yugoslavya'dan gelen göçmenlerin is
kânıyla nüfus yoğunluğu 5 345'e çıkmıştır. 

Bu bucakta 1968 yılında belediye teşkilatı kurul
muştur. Dördüncü demir çelik işletmesi bu bucağın 
toprakları içindedir. Bucakta hızlı bir ekonomik ge
lişme ve kültürel gelişme izlenmektedir. Halen bu bu
cağa bağlı ve her türlü sosyal ilişkilerini Ulaş Buça
ğıyla yürüten 36 köy mevcuttur. Bunlara ilave edile
cek 26 köyle birlikte ve mahalleleriyle 67 yerleşim bi
riminde 33 800 nüfus yaşamaktadır. 

Bucağın merkezinde devlet üretme çiftliği ekono
mik gelişmenin odağını oluşturmaktadır. Bunun yanı 
başında irili ufaklı özel sektöre ait çeşitli ekonomik 
kuruluşlar yer almaktadır. 

İlçede lise, ortaokul ve halen 3 tane ilkokul bu
lunmakta ve dördüncü ilkokul inşaatı da başlatılmış 
olmaktadır. 

Ulaş Bucak merkezinde ve köylerinde yaşayan 
yurttaşların tapu, nüfus, mahkemeler ve asayiş kuru
luşlarıyla ilgili sorunların daha rahat ve çabuk çözüm
lenebilmesi için Ulaş Bucağının ilçe yapılmasında bü
yük zorunluluk vardır. 

Ulaş Bucağı ilçe yapılmakla Sivas İlinde ve bu bu
cağa yakın Kangal İlçesinde halen fazla olan il, ilçe 
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hizmet ve sorunlarının çözümlenmesinde rahatlık sağ
lanmış olacaktır. 

1 Sayılı Cetvel : 

1. Ulaş Bucak Merkezi, 
2. Esentepe Mahallesi, 
3. Hürriyet Mahallesi, 
4. Yeşilyurt Mahallesi, 
Bağlanması gerekli olanlar : 
5. Kayapınar Köyü 
6. Başçayır Köyü 
7. Mağara Köyü 
8. Eskekarahisar Köyü, 
9. Eskiköy Köyü, 

10. Kartem Köyü, 
11. Sertmahmut Köyü, 
12. Karagöl Köyü, 
13. İtkıran Köyü, 
14. Kapıkaya Köyü, 
15. Güneşli Köyü, 
16. Korubaşı Köyü, 
17. Çavdar Köyü, 
18. Dereköy Köyü, 
19. Gençali Köyü, 
20. Sultanpınar Köyü, 
21. Yeşilyurt Köyü, 
22. Bayındır Köyü, 
23. Kalesancagı Köyü, 
24. İğdeli Köyü, 
25. Kanlıçayır Köyü, 
26. Kuruköprü Köyü, 
27. Kırlangıç Köyü, 
28. Gülyusuf Köyü, 
29. Kervansaray Köyü, 
30. Armutlu Köyü, 
31. Kızkapan Köyü, 
Halen bağlı olan köyler : 

32. Ulaş Bucağı (Merkez) 
33. Tuzla, 
34. Hasbey, 
35. Akkaya, 
36. Bostankaya, 
37. Beştepe, 
38. Harmancık, 
39. Tutmaç, 
40. Karaşar, 
41. Hacımirza, 

42. Demiryazı, 
43. Ezentere, 
44. Çakıllıpınar, 
45. Ovacık, 
46. Dimircilik, 
47. Tecer, 
48. Dedeli, 
49. Kovalı, 
50. Sinekli, 
51. Karagömlek, 
52. Yukarıada, 
53. Aşağıada, 
54. Ekincioğlu, 
55. Karacalar, 
56. Yapah, 
57. Baharözü, 
58. Kutlukaya, 
59. Boğazdere, 
60. Gümüşpınar, 
61. Kazanpınar, 
62. Yazıcık, 
63. Küpeli, 
64. Çevirme, 
65. Acıyurt, 
66. Yenikarhisar, 
67. Budaklı, 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Türki
ye'de köy kalmadı, hepsi ilçe oldu. 

BAŞKAN — Olsun. 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Tasarısına ekli (90) sayılı listeyle Tokat İlin
de kurulan Yeşilyurt İlçesine bağlanan Sivas İli Yıl
dızeli ilçesi Yavu Bucağına ait (7) köyün, Yıldızeli 
İlçesi Merkez Bucağına ait (2) köyün ve Yozgat İli 
Çekerek İlçesi Kadışehri Bucağına ait (9) köyün (90) 
sayılı listeden çıkarılarak halen bağlı bulundukları 
il, ilçe ve bucaklarda bırakılmalarını arz ve talep edeı 
riz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Kanunun 93 ün

cü bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Atilla Sın Alaeddin Kısakürek 
Muş Kahramantmairaş 

Osman Doğan Ntöhıaıt Akpak 
Şanlıurfa Sakarya 

Süfeyman Yağcıoğlü Mehmet Onur 
Samsun Kahramanmaraş 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

93. Ekli (93) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi «Altınbaşak» Bucak Merkezi 
olmak üzere Şanlıurfa İlinde Harran adıyla. 

Gerekçe : Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 
raporda 93 üncü maddede ilçe adı, «Altınbaşar» ola
rak geçmektedir. Halbuki bu beldenin halihazır res
mî ismi Harran'dır. Dolayısıyla mevcut maddî hata
nın giderilmesi amacıyla önergemizi arz ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen 1 in
ci maddesinin (34) üncü fıkrasında ve ekli listesinde 
yazılı «Uzundere» isminin, «Şelâle» olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ebubekir Akay Sabahattin Araş 
Erzurum Erzurum 

Ahmet Altıntaş Birsel Sönmez 
Muğla Niğde 

Nabi Sabuncu Işılay Saygın 
Aydın İzmir 

BAŞKAN — Efendim önergelerin okunması bitti. 
Şimdi, aykırılık sırasına göre okutup, işleme koya

cağım : 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 

arkadaşlarının önergesi. 
Başkanlık Divanına 

Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Tasarısının 1 inci maddesine alfabetik sırala
maya uygun şekilde aşağıdaki yazılı fıkranın eklen
mesini ve maddede yer alan fıkra numaralarının bu
na göre değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

6. Ekli (6) sayılı listede adları yazılı köyleri kap
samak ve merkezi Kazan Bucak Merkezi olmak üze
re Ankara İlinde Kazan adıyla. 

BAŞKAN — Efendim, Ankara İline bağlı Kazan 
adlı bir ilçenin kurulması için verilen önergeye Ko
misyon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon katılmıyor, hü

kümet katılıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 585 sıra sayılı Kanun Ta
sarısının 1 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Calhit Karakaş 

Zonguldak 
va 'arkadaşları. 

«Ankara tüne bağlı Nallıhan İlçesinin Çayırhan 
Bucağında, Akça, Dağdelen, Gökçeöz, Karak'öy, Mıh-
köy, Davutoğlan. Harami (Yeşilyurt), Naliıgölcük, 
Reyalan köylerini içine alan Çayırhan adıyla bir ilçe 
kurulmuştur.» . 

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

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
^ÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 1 inci madde yedinci bendinin son satırındaki 
«Göktaş» adının «Murgul» olarak değiştirilmesini 
saygıyla arz ederim. 

Ahmet Doğu 
Artvirt 

ve arkadaşları. 

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

bazılarına «katılıyoruz» bazılarına «katılmıyoruz» 
diyorlar. Bunun sebeplerini açıklasalar nasıl olur? 

BAŞKAN — Efendim, katıldığı zaman gerekçe 
söyleyecek, katılmadığı zaman söylemeyecek diye 
bir usul yok. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ona zorlayın. 
Çünkü, ilçe kuruluyor; katılmama sebebini de söy
lesinler. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yani, önerge ik

tidardan gelirse kabul ediliyor, muhalefetten gelirse 
reddediliyor... Gerekçe bu mu efendim? (ANAP sı
ralarından «Bunu daha yeni mi anladın Sayın Tu
tum?» sesleri) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bunların herbirin-
de 101 oy şartını arayın efendim. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin 15 inci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Seçkin Fırat (Bolu) ve arkadaşları. 
Madde 1. — (15) Cumayeri ve Gümüşova bele

diyelerinin tüzelkişilikleri kaldırılarak, bu iki belde 
«Cumaova» adıyla tek bir belediye haline dönüştü
rülmüş ve ekli (15) sayılı listede adlan yazık köyleri 
kapsamak ve Cumayeri ile Gümüşova belediyeleri 
birlikte merkez olmak üzere Bolu İlinde Cumaova 
adıyla. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Komisyon katılmı
yor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye hükümet katılıyor, komis

yon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
98 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının 

1 inci maddesinin ekli 24 sayılı listesinden aşağıda 

I adları yazılı köylerin çıkarılmasını arz ve talep ede-
I riz. 

. İhsan Tombuş (Çorum) ve arkadaşları. 
I 32. inalözü, 
I 33. Hacıahmetderesi 

34. Ülken Pınarı. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa-
I yın Başkan. 
I BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, hükümet katılıyor, komis-
I yon katılmıyor. 
I önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
I Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Kanun Tasarısı-
I nın, Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen 1 inci 
I maddesinin (34) üncü fıkrasında ve ekli listesinde ya-
| zıh «Uzundere» isminin «Şelâle» olarak değiştirilme-
I sini arz ve teklif ederiz. 
I Ebübekir Akay 

Erzurum 
I ve arkadaşları. 
I 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 efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-

j bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

I Diğer önergeyi okutuyorum : 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Yasa Tasarısı

nın, 1 inci maddesine aşağıdaki fıkraların eklenmesi-
I ni arz ve teklif ederiz. 

Ebulbekir Akay 
I Erzurum' 
I vd arkadaşları. 
I Ekli ( ) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsa

mak ve merkezi Dumlu Bucak Merkezi olmak üze-
I re, Erzurum İlinde Dumlu adıyla, 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nalbantoğlu'nun da 
I aynı istikamette ve aynı isimler ihtiva eden bir öner-
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gesi var. önergeler birbirinin aynı olduğu için, ikisi
ni birden işleme koyacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ama, Sayın Nalbantoğlu'nun önergesini okutmanız 
lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Daha önce okuttuk efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

İkinci defa okutmadınız; okuttuktan sonra önergele
ri birleştirmeniz gerekir, 

BAŞKAN — İfadeler aynı efendim, önergede de
ğişik bir üslup yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanım, lütfen ikinci defa okutmanız gere
kir. 

BAŞKAN — önergeler aynı efendim, ifajde edi
yorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanım, öyleyse hiçbirini okutmayın; daha 
önce okunanlarla aynı, diye... Lütfen; zabıtlara geç
mesi lazım. 

BAŞKAN — Öyle şey olur mu efendim? Ben bu
radan ifade ediyorum zaten zabıtlara geçmesi için. 

Sayın Nalbantoğlu'nun önergesini tekrar okutuyo
rum : 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşlarının önergesi. 

Ekli (36) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsa
mak ve merkezi Dumlu Bucak Merkezi olmak üzere 
Erzurum İlinde Dumlu adıyla, 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ebubekir Akay ve 
arkadaşlarının önergesi ile Sayın Nalbantoğlu ve ar
kadaşlarının önergesi aynı istikamettedir, ikisini bir
den işleme koyuyorum. 

Komisyon önergelere katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergeler kabul 
edilmemiştir. 

Önerge sahipleri dahi yok efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, ben buradayım ve okunacak önergem üze
rinde şimdiden söz istiyorum. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay ve arkadaş

larının önergesi. 

Ekli ( ) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsa
mak ve merkezi Pazaryolu Bucak Merkezi olmak üze
re, Erzurum İlinde Pazaryolu adıyla, 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var
dır; okutuyorum : 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar
kadaşlarının önergesi. 

39. Ekli (39) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Pazaryolu Bucak Merkezi ol
mak üzere Erzurum Hinde Pazaryolu adıyla, 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge de aynı istika
mette, beraber işleme koyacağım. 

Önergelere Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Şimdi, bir sürü bucağı, kasabayı ilçe kabul ediyor
sunuz ve bir sürü arkadaşım da önergeler verdi, biz
ler de verdik. Şöyle oldu ki, ben de ayrıca önerge ver
miş oldum; fakat iktidar milletvekillerinden arkadaş
larım da önerge verdi. Yani önergede benim ismim 
geçiyor diye mi şu Sayın Bakan buna katılmıyor?.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet, öyle. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — öyle mi 

Sayın Bakan? 
BAŞKAN — Yok efendim; öyle diyen yok. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Erzu

rum İli Pazaryolu İlçesine bağlı 36 tane köy var. Er
zurum'un ispir İlçesine 156 köy bağlıdır. İspir İlçesi 
kırık bir araziden ibarettir, gidenler görmüştür; Çoruh 
vadisinde, vadinin iki tarafı da sarptır, köyler yukarı
da, şurada, burada... Eskiden Çoruh'u geçecek köp
rüler yoktu, şimdi çok şükür köpfüler var, vatandaş 
geçiyor ve ilçeye en uzak köy 80 kilometre; Pazar-
yolu'na bağlı 80 kilometre uzaklıkta köyler var. Bu 
köylerin yakınında, bu 36 köyün orta yerinde olan 
Pazaryolu neden ilçe olmasın?.. Sayın Bakan bu öne
rimize niye katılmıyor? 

BAŞKAN — Katılmıyor efendim... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Niye ka

tılmıyor?.. Sayın Bakan Erzurum'a düşman olduğu 
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için katılmıyor. (ANAP sıralarından gürültüler) Bir 
dakika, bir dakika... 
Sayın Bakan Erzurum'dan Çakmak Hastanesini alıp 

Erzincan'a yaptırmak istemiştir, engel olmuşumdur, 
kızgındır. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Ayıp, ayıp... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Bakan, Erzurum'dan, polis okulunu almıştır, Erzin
can'a götürmüştür, ona engel olamadım. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

Sayın Bakan, YÖK tarafından kabul edilmiş, il
men tespit edilmiş Erzurum'da yapılmasına karar ve
rilmiş olan hukuk fakültesini kaldırmış, bir kanuna 
monte ettirmiş, belki Erzurum'u sildirmiş, Erzincan 
yaptırmıştır; onun için düşmandır. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) 
— Üniversitenin bununla ne alakası var?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Halbuki, 
Sayın Bakan Erzurumludur (Hınıslıdır) bu bakımdan 
da kendisini kınıyorum. 

Bu 36 köyün kaderi ve vebali Sayın Bakandan so
rulsun. Benim de sizlerin şuradaki sayınızdan olumlu 
oy çıkacağına umudum vardır, herhalde vicdanlı ha
reket edeceksiniz. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, bana atfen söylenilmiş 
sözler var, müsaade ederseniz açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim. 

hiç de dürüst olmayan bir mecraya çekmek istiyor. 
Bu, esasında kendisine yakışmayan bir tavırdır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Siz be
nim önergeme dürüst davranın, dürüst yaklaşın. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Şimdi, öyle mecra değiştiriyor ki, me
seleyi, iki komşu şehir, Erzurum ile Erzincan mese
lesi haline getirmek, hatta, mevcut, ANAP Erzurum 
milletvekillerinin ve ANAP hükümetinin Erzurum'a 
ilgi göstermediği noktasına getirmek suretiyle, ken
disine bir siyasî yatırım yapma peşinde. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sanki, sizin yaptığınız siyasî yatırım değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Buna, uzun müddet cevap vermek iste
medim; ama, şahsiyata da dökerek, bizim memleke
timize karınca kaderince yapmış olduğumuz, tüm 
Türkiye'ye yapmış olduğumuz hizmetleri de bir çır
pıda çarpıtmak suretiyle bir politik görüş içerisinde 
lanse etmek istemektedir. Buna hakkı olduğunu hiç 
zannetmiyorum Esasında, kendisi tecrübeli, politika
da uzun seneler geçirmiş bir arkadaşımız olmasına 
rağmen, hangi hissiyattır onu bu noktalara çeken, onu 
da bilemiyorum? 

Azİ3 milletvekilleri, bizim Anavatan iktidarımızın 
bir prensibi var; vatandaşımıza hizmet etme, hizmeti 
vatandaşımızın ayağına götürme prensibi. Biz, böy
lece hizmet zincirine bir halka daha ekliyoruz. Zaten 
bütün parti grupları, bütün partiler, şu getirmiş oldu
ğumuz tasarıyı desteklediler; hepsi «biz bundan ya
nayız» dediler ve ifade ettiler. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Siz niye 
demediniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Şimdi, hem bir teklifi destekleyeceksi
niz, hem arkasından birtakım sözlerle meselenin mec
rasını değiştireceksiniz ve - cevap vermek istemiyor
dum, bu vesileyle söyleyeyim - bakanı da partizanlık
la vesaire ile, güya itham edeceksiniz. 

Şimdi bakınız, haklı herhangi bir davranış orta
da yoktur. Biz, vatandaşlarımızın ayağına hizmeti 
götürüyoruz ve götürmeye de devam edeceğiz. Bize 
müracaat etmiş olan ve sizin önergenizde de yer al
mış olan yerlerin hepsi, bizim anlayışımıza, bizim 
felsefemize göre ilçe olmaya layık olan yerlerdir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sizin 
felsefenize göre. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

M. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — 
— Sayın Başkanım, Sayın Bakanın konuşmasının ara
ya girmesi oylamayı etkileyebilir, oylamadan sonra 
söz verin. 

BAŞKAN — Sataşmadan dolayı söz istiyor efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
— Oylamadan sonra söz verirsiniz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, oylayalım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
önergesi üzerinde söz almış bulunan Sayın Nalbant
oğlu, bugünkü konuşmasıyla ve dün de bu mevzuda, 
bu mealde bir konuşma yapmış olmakla, meseleyi 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT I 
(Devamla) — Evet, tabiî bizim düşüncemize göre, I 
bizim felsefemize göre, ANAP felsefesine göre bu I 
yerler ve daha da talepte bulunabilecek yerler ilçe I 
olmaya müsait yerlerdir ve biz bu talepleri karşıla- I 
maya hazırız. I 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Gelip, 
yalvarmadılar size değil mi? I 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bizim gönlümüz açıktır; çünkü, hizmet I 
anlayışımız bizi bu şekilde konuşturur, bu şekilde bir I 
görüşe vardırır. Hizmet anlayışımız budur; dar de- I 
ğildir, geniştir. Bunu, tabiî kavramak lazım. I 

Onun için, bir zaman dilimi içerisinde yapılabile- I 
çekleri sıralamak görevi de elbette ki, bu kanunu yü- I 
rürlüğe sokacak, yürütecek olan Anavatan hüküme- I 
tine aittir. O nedenle, bazı talepleri bizim kabul et- I 
meyişimiz gayet normal ve dürüstçe bir harekettir. I 
Bunun, aksi şekilde, çarpıtılarak ifade edilmesi yan- I 
hştır. I 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Bakan, ne
den katılmadığınızı söyleyin. I 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Biz, hiçbir yerin ilçe olmayacak yapıda I 
olduğu kanaati ile, şu anda bu talepleri reddetmiş I 
değiliz. Bizim anlayışımıza göre, bizim düşünce tar- I 
zımıza göre, her yer ilçe olabilecek mahiyettedir ve I 
gerekir. i 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — I 
Siyasî şartlar oluştuğunda yaparsınız. I 

BAŞKAN — Lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Ancak, bir sıralamasını yapmamız la- I 
zımdır ve bu sıralamayı da elbette yapıyoruz, yapmak I 
mecburiyetindeyiz. Meseleyi bu çerçevede görmek ge- I 
rekir. Meseleyi saptırmanın hiç kimseye faydası yok- I 
tur, hiç kimseye de fayda getirmemiştir. I 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (ANAP sıra- I 
larından alkışlar) I 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Niçin katılmadı-
ğınızı anlamadık ki. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. I 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — «Sap

tırdı» eliyor, saptırmak ne demek? Sataşma var, söz I 
istiyorum Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Sataşma yok efendim, lütfen oturun. I 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, size saygım olduğu için yerime oturuyorum. I 
BAŞKAN — Diğer iki önergeyi okutuyorum : I 
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Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay ve arkadaş
larının önergesi. 

«Ekli ( ) sayılı listede adları yazılı köyleri kap
samak ve merkezi Kırıkbucak merkezi olmak üzere 
Erzurum İlinde Kırık adıyla.» 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşlarının önergesi. 

«38. Ekli 38 sayılı listede adları yazılı bucak ve 
köyleri kapsamak ve merkezi Kırık Bucak Merkezi 
olmak üzere Erzurum ilinde Kırık adıyla.» 

BAŞKAN — Efendim okunan iki önerge de ay
nı mahiyette; birisi Sayın Akay'in, diğeri de Sayın 
Nalbantoğlu'nun önergesidir. 

önergeleri birlikte işleme koyacağım. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Nal

bantoğlu, neyi izah edeceksiniz? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; teklifimizin nedeni şu : 
önergemizde gerekçe yazmadık, Sayın Bakan da bu 
gerekçeleri görmediği için belki kavrayamıyor, anlaya
mıyor; ama kendisi gerekçesini çok güzel ortaya koy
du. Dedi ki, «Bizim felsefemize uygun olanları kabul 
ediyoruz»... 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Bize oy verenleri. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sözünüz 
tutanaklara geçti değil mi? 

«Bizim felsefemize uygun olanlar, gelip bizim ka
pımızı çalanları, yalvaranlarınkini biz ilçe yapıyoruz» 
dedi. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Allah'tan kork. 

BAŞKAN — Öyle demedi efendim. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — «Yalva
ran» demedi; ama «Gelip bize müracaat edenleri ve 
bizim felsefemize uygun olanları yapıyoruz» dedi. 
sözleri tutanaklar geçti, tetkik etsin, eğer yoksa, ben 
sözümü geri alacağım. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Evet zabıtlara bakalım.. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Ayıp oluyor 
ayıp, böyle konuşmak. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 

bakan zabıtlara baksın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... «Bizim felsefemiz 

çok geniştir hepsini içine alır, dedi; «Sırayla olacak» 
dedi. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ben şim
diye kadar yalan söylemedim. 

BAŞKAN — Yalan söylediniz diyen yok. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla),— Bakın, 
dikkat edin. Erzurum ile ispir arası 175 kilometre, Er
zurum'dan Kırık'a kadar da 95 kilometre olup, arada 
bir dağ var ki, dağı aşan yol 2 bin rakımından geçiyor. 
Bunu, Sayın Ebubekir Akay da iyi bilirler. Şimdi, 
Kırık Bucağı dağın bu tarafındadır. Bu dağı aştık
tan sonra otuz tane lasselerle (virajlarla) inersiniz, 
Pazaryolu'dur, Kırık tarafındaki bu vadi. Bir de, şim
di Eskipolat Köyünde bir baraj yapılıyor. Burada, 
beş altı kilometre içinde baraj teşekkül edecektir. Do
layısıyla, bu baraj çevresi ve barajdan sonraki hattı 
miyahın bu tarafındaki köyler, bütün bu tarafta, kışın 
İspir'e gidip gelmek için bazan o köy yolu - tabiî Ka
rayollarının ilgisine bağlı - üç dört gün kardan kapa
nır, vatandaş, ilçesine dahi gidemez. Dolayısıyla, il
çeyle bu köylerin irtibatı kesilir. 

34 köy buradan, ve Ovacık'tan 16 köy olmak üze
re 50 köyü birleştiriyorum. Ovacık Bucağı Merkeze 
bağlıdır ve oradan da, p barajın üst tarafında kalan 
köyleri önergeme aldım, alt taraftakiler, Eskipolat'tan 
beride olanlar yine Erzurum Merkezine bağlı kala
cak. Yani, önergem ile 50 adet köyden meydana ge
len bir ilçe teşkilini istiyorum ve Kırık'taki gerek bu 
34 köyün, gerekse Ovacık Bucağından bağlanmasını 
istediğim- o 16 köyün vatandaşının derdini, - oralara 
çok kar yağar, ayrıca çamlıktır ve kar yağınca da 40 
santim yağar - ıstırabını ben biliyorum, Sayın Bakan 
bilmiyor. 

50 tane köyden teşekkül eden bir ilçe olmaz mı? 
Erzurum'a 75 kilometre mesafede bir ilçe olmaz mı? 
17 köyden müteşekkil bir ilçe kuruluyor. 17 köyden 
müteşekkil hiç ilçe olur mu? 17 köyden bucak olur; 
ama yapılsın, istiyoruz; çünkü, neden : Merkezi köy
ler olursa, büyür, nüfus toplanır. O dağınık köyler 
belki bir yere toplanır. Dolayısıyla da vatandaşın işi, 
ayağına gitmiş olan hükümet dairelerinde görülür. 

Kolaylıktır, bunu biz de takdir ediyoruz. Bundan do
layı da, şu 50 tane köyün birleştirilmesini istedim. Yi
ne ANAP'lı milletvekili arkadaşım da aynı kanıda, siz 
onu nasıl küstüreceksiniz? Beni de küstürün mühim 
değil. Onu küstürdüğünüz zaman ANAP'a oralardan 
oy çıkmayacaktır. ANAP'ın Erzurum'daki oylarını Sa
yın Bakana kurban etmeyin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Efendim, önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 101 sa
yısının aranmasını istiyorum. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, 101 sa
yışım arayın. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
Peki efendim, sayınız efendim. 
Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeleri okutuyorum : 

Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay ye arkadaş
larının önergesi. 

«Ekli ( ) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsa
mak ve merkezi Ilıca Bucak Merkezi olmak üzere 
Erzurum ilinde Ilıca adıyla», 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşlarının önergesi. 

HILMI NALBANTOĞLU (Erzurum) — Önerge
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu önergesini geri 
alıyor. 

Sayın Ebubekir Akay'ın önergesine Komisyon ka
tılıyor mu? 

PLAN VE' BÜTÇE KOMISYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeleri okutuyorum: 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka

daşlarının önergesi. 
«35. Ekli (35) sayılı listede adlan yazılı köyleri 

kapsamak ve merkezi Çamlıkaya Bucak Merkezi ol
mak üzere Erzurum ilinde Çamlıkaya adıyla.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu önergesini açık

lamak üzere söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selam
larım. 

Sizlerin bu Mecliste, böyle, bir merkezden idare 
edilen, düğmeye basar gibi hareket ettiğinizden dola
yı önergemin kabul edilmeyeceğini biliyorum; ama, 
yaptığmız bu hatalardan dolayı çok vebal yükleniyor
sunuz. Sadece bunu belirtmek istiyorum. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Sana göre hata. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Dikkat 

ettiniz mi, Sayın Ebubekir Akay da «sana kim öner
ge ver dedi? Bu şekilde bizim önergelerimiz de redde
dildi» dedi. Demek ki, bizim önergelerimiz size gıcık 
oluyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Yani, 

Sayın Ebubekir Akay'a yarın «O da önerge verme
seydi Sayın Bakan veya Meclis, senin önergendeki 
yerlerin ilçe olmasını kabul edecekti» diyecek misi
niz? Ama yine sizi kınayacaklardır, bunu bilesiniz 
ve Erzurumlu muhakkak ki sizin dersinizi verecek
tir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı tasarının 1 inci 

maddesinin 79 uncu maddesine ekli (79) sayılı liste
den aşağıdaki köyün çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Pertev Aşçıoğiu 
Zonguldakî 

ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 

efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, hükümet ka
tılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Giresun Milletvekili Yavuz Köymen ve arkadaş

larının önergesi. 

«42. Ekli (42) sayılı listede adları yazılı kasaba 
ve köyleri kapsamak ve merkezi Demirözü Bucak 
Merkezi olmak üzere Gümüşhane İlinde Demirözü 
adıyla,» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyor Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, hükümet ka
tılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Ne olduğunu 
anlayamadık Sayın Başkan, tekrar okur musunuz? 

BAŞKAN — Oy kullandınız efendim. 
Efendim, (79) sayılı listenin 8 inci sırasında yazılı 

Güneyköy çıkıyor. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki yazılı 
fıkranın alfabetik sıralamaya uygun şekilde eklenme
sini ve maddede yer alan diğer fıkra numaralarının 
buna göre değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Yavuz Köymen (Giresun) ve arkadaşları. 
«41. Ekli (41) sayılı listede adları yazılı kasaba 

ve köyleri kapsamak ve merkezi Aydıntepe Bucak 
Merkezi olmak üzere Gümüşhane İlinde Aydıntepe 
adıyla,» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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İSMET TURHANG1L (Manisa) — Sayın Baş
kan 101 yok efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, 101'i ararız. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka

daşlarının önergesi. 
«43. Ekli (43) sayılı listede adları yazılı kasaba 

ve köyleri kapsamak ve merkezi Köse Bucak Mer
kezi olmak üzere Gümüşhane tünde Köse adıyla,» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyor Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz efendim 
BAŞKAN — 101'i arayacağız efendim. 
Önergeyi kabul edenler... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın bakanla-

- rın yetki belgesini incelediniz mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul 

edilmiştir efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Giresun Milletvekili Yavuz Köymen ve arkadaş

larının önergesi. 

«39. Ekli (39) sayılı listede adları yazılı köyleri 
kapsamak ve merkezi Piraziz Bucak Merkezi olmak 
üzere Giresun İlinde Piraziz adıyla,» 

(SHP ve ANAP sıralarından «Ne. demek bu, Türk
çe mi?» sesleri) 

BAŞKAN — Türkçe efendim, başka şey değil. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ba
kanların yetki belgeleri var mı? 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Efendim, saydım, oy kullanan bakanlar, mevcut 
bakanların sayısını aşmıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yalnız, münhal devlet bakanların yerine oy verebilir
ler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Tekirdağ Milletvekili Silah Alcan ye arkadaşları

nın önergesi. 
«Madde 1. — Ek Fıkra : Ekli listede adları yazılı 

köyleri kapsamak ve merkezi Çamlıyayla Bucak Mer
kezi olmak üzere İçel Hinde Çamlıyayla adıyla.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka

tılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
İçel Milletvekili Edip Özgenç ve arkadaşlarının 

önergesi. 
«Madde 1. — Ek Fıkra : Eldi listede adları ya

zılı köyleri kapsamak ve merkezi Huzurkent Bucak 
Merkezi olmak üzere İçel Hinde Huzurkent adı ile,» 

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

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN— Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
içel Milletvekili Edip özgenç ve arkadaşlarının 

önergesi. 
«Madde 1. — Ek Fıkra : Ekli listede adları ya

zılı köyleri kapsamak ve merkezi Yenice Bucak Mer
kezi olmak üzere içel İlinde Yenice adı ile,» 

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

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
İzmir Milletvekili Burhan Cahit Gündüz ve arka

daşlarının önergesi. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sayılı Kanun Tasarısının 

1 inci maddesinin 49 uncu sırasındaki «Cumaovası» 
adının «Menderes» olarak düzeltilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Belediyenin de adını değiştirmek gere
kiyor. Bu öneriye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ne demek efen
dim? ilçe mi kuruluyor, ilçenin adı mı değişiyor? 

BAŞKAN — İlçenin adı değişiyor. İlçe kurulmuş 
da adı değişiyor. 
•. CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Eski -ilçe! mi efen

dim? 
BAŞKAN — Hayır, yeni kurulan ilçenin adını 

beğenmemişler, onu değiştiriyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Efendim, kabul edilen bu önergeye göre, tabiî 
49 sayılı cetveldeki yazılı olan (köyler ve mahalle
lerin adının değişmesine gerek yok. 
komisyon? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sayın Başkan, ben, 
sizin konuştuğunuzu duymuyorum, biraz yüksek sesle 
ifade edebilir misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, maddenin ekinde 49 sayılı 
liste Cumaovasına ait bir listedir. Kabul edilen öner
ge ile maddedeki bent değişiyor. Halbuki aynı zaman
da ekli listedeki «Cumaovası» isminin de değişmesi 
lazım. Böyle olacak değil mi? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sayın Başkan, köy
lerin adının değişmesine gerek yok. 

M. TURAN BA YEZİT (Kahramanmaraş) — Ek
li listenin de adı değişecek Cengiz Bey. 

BAŞKAN — Listedeki isimlerin de değişmesi la
zım efendim. 

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

BAŞKAN —Devam edin efendim. 

19 . 6 . 1987 0 : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Yasanın 50 

nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Durcan Emirbayer 
(İzmir) ve arkadaşları 

Eklenecek fıkra: «Ekli listede adları yazılı köy
leri kapsamak üzere merke'zi Güzelbahçe Bucak 
Merkezi olmak üzere İzmir İline bağlı Güzelbahçe 
adı ile.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?... 
PLAN VE BÜTÇE KÖİMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mü efendim?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, önergeye komisyon ve hü

kümet katılmıyor. 
DURCAN EMİRBAYER (İzmir) - - Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Emirbayer. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Baş
kan, isayın m'illetvelkilleri; sizlere saygılar sunarak 
konuşmama girmek istiyorum. 

Görüşülmekte olan 585 sayılı Kanun tasarısı ile 
kurulacak ilçelerimizin hayırlı olmasını diliyorum. 
Çıkarılacak bu yasayla, devlet hizmetleri halkımı
zın ayağına götürülecek, dolayısıyla vatandaşlarımı
zın lehline, bazı olumsuzluklar ortadan kaldırılmış ola
caktır. Vatandaşlarımız bir davada, bir olayda şahit 
olsalar, kilometrelerce yol ıkatetmeyecek, çocuğuna 
nüfus cüzdanı çıkartmak için işinden olmayacak, mül
kî ve idarî mevzular ayağına gitmiş olacaktır. Bu 
nedenlerden dolayı, bu (kanun tasarısını gönül rahat
lığıyla destekliyorum; ancak, bu tasarıda da buram 
buram particiliğin koktuğunu, maalesef, söylemeden 
geçemeyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, anlayamadığım bir mesele 
var. Üçe* olacak kasabalarımızda ne gibi özellikler 
aranmaktadır?... Nüfus yoğunluğu mu, turizm po
tansiyeli mi, kasabaya bağlı köylerinin olması mı, 
merkeziyet mi aranmaktadır? Şimdi sizlere bu say
dığım özelliklerin bazıları, tahmin ediyorum iki bir
çok kasabamızda olmamasına rağmen, (komisyonda 
ilçe olması tasarlanıyordu. Genel Kurulda, bu ilçe
leri gönülden destekliyoruz; fakat buna rağmen, bu 
yerleşim bölgeleri yanında, başta tilçe olması elzem 

Ut ~ 
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olan yerleşim bölgeleri, siyasî ağırlıklarının, olma- T 
ması nedenliyle, maalesef ilçe' olamıyorlar. I 

Örneğin; önergemde de belirttiğim gibi, İzmir I 
mertkez lilçeske bağlı Güzelbahçe Bucağının ilçe ol- I 
ması düşünülmemiştir, özellikle, turizm potansiye- I 
linin yüksek olduğu bucak merkezlerimizin, ilçe ola- I 
rak düşünülmedi, şüphesiz ki hepimizin kabul ettiği I 
bir husustur. izmir'in Güzelbahçe Bucağının turizm I 
imkânı, (iktisadî coğrafî ve tarımsal yapısı yanında I 
nüfus miktan da incelendiğinde, bu bucağın ilçe ya- I 
pıtaası çoktan zaruret haline gelmiştir. Bu gerçeği, I 
burada villası bulunan ve deniz manzarasına karşı I 
dinlenme yeri olarak seçen, iktidar partisine men- I 
sup îzmir Milletvekili Sayın Kaya Erdem fevkala- I 
de iyi bilmektedirler. Bunun yanında, Sayın Işılay Say- I 
gın, Sayın Süha Tamk Sayın Burhan Cahit Gün- I 
düz'ün de Güzelbahçe'nin ilçe olması için olumlu I 
yanıtta ve düşüncede olabileceklerini söyleyebilirim. I 

Sayın milletvekilleri, Güzelbahçe bucağının nü- I 
fusu bugün, devamlı oturanlar olarak 20 bin civarın- I 
Sadır. Bunun yanında kasaba hudutlarının içerisinde I 
inşa edilmiş, ve faaliyete geçmiş bulunan Maltepe I 
Askerî Lisesine mensup subay, tajebe memur ve I 
işçi olarak 6 ila 7 bin kişi daha bucağımız hudut- I 
lan içinde yaşan aktadırlar. I 

Yine, bucağımızın denize olan kıyı şeridi 7 kilo- I 
metredir. Yaz aylarında sayfiyeye gelen vatandaşlar- I 
la birlikte, nüfus 50 binin üzerindedir. Bucağımızın I 
aslında, doğal oakımdan bağlanması istenen Konak I 
İlçesiyle de herhangi bir bıleşkenliği yoktur. Meşe- I 
la, imar planı mevcut olup, su şebekesi ayrı, tele- I 
fon şebekesi müstakil, elektrik şebekesi müstakil; I 
kurulacak Konak İlçesiyle arasında 22 kilometre me- I 
ısafe ve 'arada tarım alanları mevcuttur. Güzelbahçe I 
Bucağında büyük bir iş potansiyeli mevcut olup, I 
bankalarımızın bazıları şubelerini açmış, diğerleri de I 
açma aşamasındadır. Bucağımızda üç ilkokul, bir I 
ortaokul, bir lise ve yine ayrıca bir 'anadolu lisesi I 
mevcuttur. I 

Sayın milletvekilleri, kasabamıza bağlı olarak I 
Çamlı Köyü, Çamtepe Köyü, Kavacık Köyü, Kü- I 
çükkaya Köyü, • Payamlı Köyü, Yelki Köyü vardır. I 
Ayrıca, merkezî ve yakınlık bakımından İzmir Mer- I 
kez İlçeye bağlı Tırazlı Köyü, Cumaovası Bucağına I 
bağlı Efençukuru, Urla İlçesine bağlı Gölcük, Gö- l 
dence, Zeytinalanı ve Bademler köyleri de ilave edil- | 
inek suretiyle, genelde büyük sayılabilecek bir ilçe I 
haline getirilebilir. | 
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Bu nedenle, önergemi mantıkî bakımdan destek
leyeceğinizi ümit ediyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşökkür ederiz Sayın Emirbayer. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.. <, Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kahramanmaraş Milletvekili Âli Topçuoğlu ve 

arkadaşlarınnn önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı kanun tasarı
sındaki 1 inci maddeye bağlı 151 inci sayfa ve 53 
sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş İli Tanır İl
çesinin listeden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor, komisyon katıl
mıyor. Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Efendim, tabiî ekli liste de çıkmış oluyor. 
ıDiğer önergeyi okutuyorum: 

Kahramanmaraş Milletvekili M, Turan Bayezit 
ve arkadaşlarının önergesi. 

«4H Aşağıda isimleri yazılı köyleri kapsamak ve 
merkezi Nurhak olmak üzere, Kahramanmaraş İlin
de Nurhak adı ile bir ilçe kurulmuştur.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önergem üzerinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz önce konu
şan bir milletvekili arkadaşım, «Konu buram buram 
politika kokuyor» dedi. Beni bağışlayın, ben gerçeği 
vurgulamak mecburiyetindeyim; çünkü, buram bu
ram kokuda bir asalet vardır; bu konu, artık vıcık 
vıcık politikaya gömüldü. 
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Sayın Başkan, not tuttum, şimdiye kadar 24 önerge 
görüşüldü. Bu 24 önergenin 10 tanesi muhalefete, 14 
tanesi iktidara ait. Muhalefete ait önergelerin hepsi 
reddedildi; iktidara ait önergelerin 10 tanesi kabul 
edildi, 4'ü reddedildi. Reddedilen 4 önerge Erzu
rum İline ait 

Niçin reddedildi? Sayın Nalbantoğlu'nun dediği 
gibi, İkindisinin önergesi var diye mi reddedildi, yok
sa Sayın Başbakanın tasvibi alınmadı, politik denge- • 
ler oluşturulmadı diye mi reddedildi? Bunun muha
kemesini yapmak bana düşmez; bunun muhakemesi
ni yapmak, Anavatan Partili Erzurumlu milletvekili 
arkadaşlarıma düşer. 

Sayın Başkan, bundan sonra 14 önerge daha var; 
9'u iktidara ait, 5 tanesi muhalefete ait. Göreceğiz 
dengeleme nasıl olacak; iktidarın hangi önergeleri 
kabul edilecek v 

Sayın Bakan, biraz önce cevap verirken şöyle 
bir ibare kullandılar: «Sizin de teklif ettiğiniz üni
teler ilçe olmaya layıktır, onu da ilçe yapabiliriz; 
ama bir zaman dilimi içinde1, onlar da ilçe olabi
lir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu söz, örtülü şantajdır. 
Sayın Balkan, SHP'M olmaları nedeniyle veya baş
ka partilerden, iktidar partisi dışındaki partilerden 
olmaları nedeniyle bugün ilçe yapılmayan, talepleri 
reddedilen yerlere, bu sözüyle şantaj , yapmaktadır; 
eğer, önümüzdeki herhangi bir halkoylamasında, önü
müzdeki bir seçimde, iktidarın yanında bir tavır gös
terirseniz, isiz de ilçe olabilirsiniz demektedir; bu
nun başka izahı yoktur ve bunun ispatı vardır arka
daşlarım. Lütfen, Sayın Bakan cevap versinler: Bi
raz önce Kazan İlçesi kuruldu. Yanlış anlaşılmasın 
ben Kazan İlçesinin kurulmasına karşı değilim. Ben 
ve benim partim Sosyaldemokrat Halkçı Parti, hiçbir 
ilçenin (kurulmasına karşı değiliz. Dikkat ederseniz 
olumsuz oy kullanmıyoruz: 'ama ne yapıyoruz, ik
tidarın 101 oyu bulması içim engellememizi yapıyo
ruz, o bizim doğal hakkımız. Sayın Balkan, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda Kazan İlçesi çıkarılırken - Ka
zan İlçesi içişleri Komisyonunda kabul edilip, Plan 
ve Bütçe Komisyonuna öyle gelmişti - mecbur ol
madıkları halde, Kazan İlçesinin çıkarılmasına niçin 
evet dediklerini açıkladılar; dediler ki «Ankara'nın 
idarî taksimatını ileride özel yapacağız.» Soruyorum 
Sayın Balkan; üç günde, bu hükümet nasıl fikir de
ğiştirdi? Üç günde, önemli bir konuda rücu eden 
hükümetin, bu konudaki ciddiyetine siz bizi nasıl 
inandırabilirsiniz? | 
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Muhte'rem arkadaşlarım, işte, bütün bunlar, hü
kümetin - Dün de söylediğim ve bugün de vurgula
dığım gibi - siyasî emeller peşinde koştuğunu ve bu 
konuyu da siyasî istismar mevzuu, siyasî baskı mev
zuu yapmak istediğini ortaya koymaktır. 

Nurhak Bucağının niçin ilçe yapılması gerekti
ğinin esbabı mucibesini dün arz etmiştim, tutanak
larda var. Özetle şunu söylüyorum: İşte, bakanlığın 
dosyasında olan Kahramanmaraş 11 Daimî Komisyo
nunun kararı, bu kararda - dün de dediğim gibi -
devletin valisinin, Anavatan Partili il daimî komis
yonu üyelerinin, devletin bayındırlık iskân müdürü
nün, köy hizmetleri müdürünün, özel idare müdürü
nün imzası var; eğer bunlar objektif belgeler değil
se, söylenecek hiçbir şey kalmaz. 

Arkadaşlarım, dikkat ettiniz mi bilmiyorum; bi
raz önce yapılan oylamalarla, Sayın Adalet Bakanının 
memleketi olan Gümüşhane'de birkaç ilçe, Sayın Sağ
lık Bakanının memleketi olan Kütahya'da birkaç 
ilçe kuruldu. Üç tane bakan, bir tanesi Bolu'dan se
çilmiş olan bir devlet bakanı, o, belki, biraz daha bu 
işin üzerine çok düştü veya başka bir tavra girdi, 
kendi ilinde yaptıracağı bir sürü ilçeleri komisyon 
aşamasında tesis ettirdi; iki sayın bakan da niha
yet, saat 12'ye 5 kala, sonunda, kendi ilçelerini ek
lediler; tabiî bizi ilgilendiren konu değil; ama işin 
nasıl oluştuğunu açıklamak için arz ediyorum. 

Sayın Balkan katılmadı, tabiî oy vermeyeceksi
niz, Nurhak İlçe olmayacak; ama şunu katiyetle bi
lesiniz ki, siz, Sayın Balkanın biraz önce söylediği 
sözlerin etkisiyle, Nurhak Belediyesini, Nurhak Be
lediye Reisini, Nurhak Belediyesine bağlı köylerde
ki Sosyaldemokrat inançlı vatandaşlarımı, hiçbir za
man, bu yemle; hiçbir zaman, bu şantajla, hiçbir za
man, bu yaklaşımla yanınıza alamayacaksınız. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba yezit. 
Efendini, önergeyi oylarınıza sunuyorum! Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 101M istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, sayıyoruz. 
Önerge kabul edilmemiştir efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka

daşlarının önergesi. 
Görüşülmekte olan 98 ilçe kurulması hakkındaki 

kanun tasarısının T inci maddesinin 57 nci fıkra-



T. B. M. M. B : 120 

sının ve eki (57) sayılı listenin tasarı metninden çı
karılmasını arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge' kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit 

ve arkadaşlarının önergesi. 
«63. Aşağıda isimleri yazılı kasaba ve köyleri 

kapsamak ve merkezi Göktepe Bucak Merkezi ol
mak üzere Konya İlinde Göktepe adı ile bir ilçe 
kurulmuştur.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söz 
"istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
•M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; Göktepe Kasaba
sı, Konya - Ermenek ilçesine bağlı, belediye baş
kanı, inançlı bir sosyal demokrat, halkı, inançlı sos
yal demokratlardan oluşan bir kasaba. 

Bunun ilçe yapılması için, eğer objektif olarak 
teraziye koyarsanız, ilçe yapılmasına oy verdiğiniz 
diğer bucak merkezleri ve kasabaların [içerisinde ön
celik kazanır, çünkü, nüfusu ötekilere kıyasen faz
ladır; 3 500 küsurdur. İlçe merkezine mesafesi 48 
{kilometredir vö bunlardan daha önemlisi, bu kasa
ba merkezinde, bir ilçe olmasını elverişli hale getir
mesini icap ettiren hangi altyapı tesisleri mevcut
tur; Sunu biliyorlar mı? 

Muhterem arkadaşlarım, olumsuz oy kullanacak
sınız, ama vicdanınızın sızlaması için, bu bucak mer-
kesinde hangi tesislerin olduğunu sizlere açıklamak 
istiyorum': Bir sosyal tesisler binası vardır. Bu bina, 
dokuz dükkânı, fırını - dikkat buyurun - düğün ve 
konferans salonları, - yine dikkat buyurun - halk 
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kütüphanesi ve dki lojmanıyla sosyal tesisler binası-
dır. Yine bu kasabada üç katlı bir otel ve bunların 
içinde" işyerleri vardır. İşte, ilçe olmasını teklif etti
ğimiz kasaba, bu sosyal bünyeyi taşıyan bir kasa
badır. İlçe olması için her türlü şart vardır; ama 
sizin aradığınız bir tek şart yoktur: ANAP'lı değil
dir, sosyal demokrat 'bir kasabadır ve sosyal demok
rat kasaba olmasının onurunu, siz ilçe yapmasanız da 
taşıyacaktır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

Diğer önetgeyi okutuyorum: 
Kütahya Milletvekilli Mustafa Uğur Ener ve ar

kadaşlarının önergesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı «98 ilçe ku
rulması» hakkındaki kanun tasarısına, ekli listede 
adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Hisar
cık Kasabası olmak üzere Kütahya İline bağlı bir 
'ilçe kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyqr mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. ı(ANAP sıralarından «anlaşılmadı» sesleri) 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve ar

kadaşlarının önergesi. 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı «98 İlçe Ku

rulması» 'Hakkındaki Kanun Tasarısının ekli listede 
adları yazılı; köyleri kapsamak ve merkezi Çalköy 
Kasabası olmak üzere ve Zafertepe adıyla Kütahya 
İline bağlı bir ilçe kurulmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz., 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir noktayı 
izah etmek zorundayım: Sayın Kâzım ipek ve arka
daşlarının vermiş olduğu 3 tane önerge vardır. Bu 
3 önerge, gereken usule uygun verilmiş değildir. Bu
nun için önergderi işleme koyamayacağım efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, daha önce iade etseydiniz ide, önerge 
sahipleri tashih etselerdi efendim. 

RIZA ÖNER ÇAKAN (Zonguldak) — Vatan, 
millet, sakarya diyorsun, 'ama orada üç kişi oturu

yorsunuz. önerge sahipleri nerede? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sen 

bağırma, çok ayıp oluyor^ 
BAŞKAN — Lütfen efendim, bunun cevabı siz

lere ait değil, bana aittir, sinirlenmeyiniz. 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka

daşlarının önergesi: 
«88. Ekli (88) sayılı listede adları yazılı köyle

ri kapsamak ve merkezi, Taraklı Bucak Merkezi 
olmak üzere Sakarya İlinde Taraklı adıyla.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?,.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve arkadaşla

rının önergesi1: 
«Sivas 'İline bağlı Ulaş Bucağı adıyla ekli liste

de gösterilen köylerin bağlanmasıyla aynı isimde' ye
ni bir ilçe kurulmasını arz ve teklif ederiz.» 

BAŞKA N— Komisyon katılıyor mu?... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz.; 

vŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sayın Başkan, öner
gede benimde imzam var, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Taştan. 
ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; gerekçesini de dinlediğiniz, Sivas' 
in Ulaş Bucağı, 11 Merkezine bağlı doğu transit 
yolu ve demiryolu üzerinde halen 36 köyü olan ve 
etrafından da alınacak köylerle birlikte 67 köyü 
olan bir ilçe haline gelebilecek durumdadır. Uzun 
zamandan beri, bu kasaba halkı, kasabalarının ilçe 
olmasını teklif etmek çabaları içerisinde bugüne ka
dar istekleri süregelmiştir. Bugüne kadar, bir kasa
banın ilçe olmasının belli bir prosedürü ve teamü
lü mevcuttur. Kasabasının ilçe olmasını isteyen kasa
ba, vilayete müracaat eder, vilayette değerlendirilir, 
vilayetin değerlendirdiği yazı, İç'şleri Bakanlığına 
gider, orada puan alır, aldığı puanlara göre, ilçe 
olup olmayacağı haikkındalkii İçişleri Bakanlığı tasa
rısı Meclise gelir, Mecliste yasalaşırdı. 

Ulaş Kasabası, bu prosedüre uyarak, yıllarca bu 
talebini tekrarlamış ve 91 puan almak suretiyle de, 
lilçe olması yönünde değerlendirmeye girmiştir. Ba
kanlığın, komisyonlara intikal ettirdiği 64 ilçenin ara
sında yer alması gereken bir ıkasabaydı; maalesef 
yer almadı; Plan ve Bütçe Komisyonunda çaba gös
terdik, mümkün olmadı; burada da önerge verdik, 
ret oylanacak. 

Muhterem arkadaşlarım, benim doğup büyüdü
ğüm bir kasaba. Çok istirham ediyorum, hiç olmaz
sa, muhalefetten gelen önergeler içinde, bir tek bu
nu kabul edin. 

Bu ilçenin toprakları İçerisinde, Türikiyeğnin en 
büyük tesislerinden biri olan Dördüncü Çelik İşlet
meleri kuruluyor. Ayrıca, devlet üretme çiftliği var; 
birtakım kuruluşları zaten hazır. Çok az bir mas
rafla ilçe haline getirilebilecek bu yerin, Meclisten 
tasvip görmesini özellikle istirham ediyor ve hepi
nize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Taştan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
120 nci Birleşimin birinci oturumunu, saat 

21.3iQ'da toplanmak üzere kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 19.53) 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkam ekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : İsmaU Üğdül (Edirne), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — 120 nci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 64 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Zonguldak Milletvekili Cahit Karakas'ın Zonguldak 
İline Bağlı Karabük ilçesinin Yenice Bucağında Yeni
ce Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun 
Teklifi ile İzmir Milletvekili Isılay Saygın'ın İzmir İli 
Merkez İlçeye Bağlı Buca Nahiyesinde Buca Adıyla 
Bir İtçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişle
ri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/855, 2/34, 
2 /116) (S. Sayısı : 585) (Devam) 

BAŞKAN — 64 İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
(Tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Önergeleri okutmaya devam ediyoruz: 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Tasarısına ekli (90) sayılı listeye Tokat İlinde 
kurulan Yeşilyurt İlçesine bağlanan Sivas İli Yıldızeli 
İlçesi Kadışehri Bucağına ait (9) köyün (90) saydı lis-
Merkez Bucağına ait (2) köyün ve Yozgat İli Çekerek 

İlçesi Kadışehri Bucağına ait (9) köyün (90) sayılı lis
teden çıkarılarak halen bağlı bulundukları il, ilçe ve 
(bucaklarda bırakılmalarını arz ve talep ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu (Zonguldak) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

zincan) — Katılıyoruz efendim. 
ıBAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çoğunluk yok, 101 oyu arayın efendim. 
BAŞKAN — Yani, 101'i mi arıyorsunuz? (SHP 

ve DYP sıralarından «Evet» sesleri) 101 yok. 
Efendim, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.33 

» • 4 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.45 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — 120 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 64 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın Zonguldak 
İline Bağlı Karabük İlçesinin Yenice Bucağında Yeni
ce Adı ile Bir [İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun 
Teklifi ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'in İzmir İli 
Merkez İlçeye Bağlı Buca Nahiyesinde Buca Adıyla 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişle
ri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/855, 2/34, 
2/116) (S. Sayısı : 585) (Devam) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Sayın üyeler, ikinci oturumda son olarak «Yozgat 
İli Çekerek İlçesi Kadışerıir Bucağına ait 9 köyün 90 
sayılı listeden çıkarılarak, halen bağlı bulundukları il, 
ilçe ve bucaklarda bırakılmalarını arz ve talep ederiz» 
diye 'bir önerge okunmuştu. Bu önergeye komisyon 
katılmamış, hükümet ise katılmıştı. 

Şimdi oylamayı tekrarlıyorum: Önergeyi kabul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye 'Büyük IMillet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Kanunun 93 ün
cü bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Osman Doğan (Şanlıurfa) 
ve arkadaşları 

Madde 93. — Ekli (93) sayılı listede adları yazılı 
köyleri kapsamak ve merkezi «Altınbaşak» Bucak 
Merkezi olmak üzere Şanlıurfa İlinde «Harran» adıy
la. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
«Havran» mı, «Harran» mı? 

BAŞKAN — Harran. 
Önergeye hükümet katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye hükümet katılıyor, ko

misyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN -
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, da'ha önce görüştüğümüz bentlerden 49 uncu 
bendin sonunda, «Ekli (49) sayılı listede adları yazılı 
bucak, kasaba ve köyleri kapsamak ve merkezi Cuma-
ovası Belediyesi adının Menderes olarak değiştirilmek 
üzere İzmir İlinde Menderes adıyla.» diyor. 

BAŞKAN — Efendim, daha önce kabul etmiş ol
duğunuz önerge muvacehesinde, 49 uncu bent, bu hale 
getirildi. 49 uncu bentte kabul edilen önerge dolayısıy
la, 49 uncu bent şu tarzda oldu: «Ekli 49 sayılı liste
de adlan yazılı bucak, kasaba ve köyleri kapsamak 
ve merkezi Cumaovası olmak ve Cumaovası Belediye
si adının Menderes olarak değiştirilmek üzere İzmir 
İlinde Menderes adıyla» şeklinde oldu. 

Efendim, bizim kayıtlarımıza göre 103 ilçe olacak; 
komisyonun ve hükümetin kayıtlarına göre 103 mü 
oluyor efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — 103 Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet. 

Şimdi, bazı maddî hataların düzeltilmesiyle ilgili 
bir önerge var, okutuyorum: 

Başkanlık. Divanına 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Tasarısındaki maddî hataların giderilmesi 
maksadıyla, 
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1. Tasarının 1 inci maddesinin 72 nci fıkrasında j 
yer alan, (Batalgazi) kelimesinin (Battalgazi) olarak 
değiştirilmesini, 

2. Tasarının 1 inci maddesinin 98 inci fıkrasının 
sonuna ayrı bir paragraf olarak «103 ilçe kurulmuş- I 
tur» ibaresinin eklenmesini, I 

3. Tasarıya ekli (15) sayılı listenin 1 inci sırasın- I 
daki Gümüşova (Bucak. Mer. 3» yazılı ibaresinin kal- I 
dırılmasını, j 

Aynı listenin başlığındaki (Bucak, kasaba ve) I 
ibaresinin çıkarılmasını, I 

4. Tasarıya ekli (28) sayılı listedeki, Gerinhisar I 
Bucak adının Kızılhisar olarak düzeltilmesini, I 

5. Tasarıya ekli (29) sayılı listenin 3 üncü sıra
sındaki Bancılar Köyü adının (Banşılar) olarak düzel- I 
turnesini, I 

6. Tasarıya ekli (30) sayılı listenin 2 nci sırasın- I 
daki (Aşağımira'hmet) adının (Aşağı Mirahmet) ola- I 
rak, I 

6 nci sırasındaki (Çakırtaş) Köyü adının (Çakırkaş), I 

24 üncü sırasındaki (Sarabuğday) Köyü adının (Sa- I 
rı'buğday) olarak düzeltilmesini, I 

7. Tasarıya ekli (31) sayılı listenin altına sehven ı 
eklenen Gökdere Bucağına bağlı köyler listesinin bu- I 
radan çıkarılarak, ait olduğu (30) sayılı listeye eklen- I 
meşini, I 

8. Tasarıya ekli (38) sayılı listenin 6 nci sırasın- I 
daki (Aluca) Köyü adının Avluca) olarak düzeltil- I 
meşini, I 

9. Tasarıya ekli (50) sayılı listenin Güzel'ba'hçe I 
Bucağına bağlı (Kızılbahçe) Köyünün yanına, «Buc. I 
!Mer.» ibaresinin eklenmesini, I 

(Çantepe) Köyü adının (Çamtepe) olarak düzeltil- I 
meşini, I 

10. Tasarıya ekli (54) sayılı listenin 7 nci sırasın- I 
daki (Çamuşlu) Köyü adının (Çamuşlu) olarak düzel- I 
turnesini, I 

11. Tasarıya ekli (55) sayılı listenin 8 inci sırasın- I 
daki (tncegez) Köyü adının (tnciğez) olarak düzeltil- I 
meşini, I 

12 nci sırasındaki (öğrencik) Köyü adının (Ören- I 
cik) olarak düzeltilmesini, I 

12. Tasarıya ekli (61) sayılı listenin 2 nci sırasın- I 
daki (Aşağı Hamurlu) Köyü adının (Aşağı Homurlu) I 
olarak düzeltilmesini, I 

13. Tasarıya ekli (62) sayılı listenin 1 inci sıra- I 
sındaki Mollafeneri Bucağına bağlı (Duratlı) Köyü I 
adının (Duraklı) olarak düzeltilmesini, I 

14. Tasarıya ekli ,(70) sayılı listenin 6 nci sıra
sındaki (Karakör) Köyü adının (Karakür) olarak dü
zeltilmesini, 

15. Tasarıya ekli (73) sayılı listenin 6 nci sırasın
daki (Dereiçi) Köyü adının (Derici) olarak düzeltil
mesini, 

16. Tasarıya ekli (77) sayılı listenin 1 - 8 inci sı
ralarında belirtilen köylerin (Bucak) adlarının (Mer
kez) olarak düzeltilmesini, 

17. Tasarıya ekli (82) sayılı listenin 20 nci sıra
sındaki (Kamaliye) Köyü adının (Kemaliye) olarak 
düzeltilmesini, 

18. Tasarıya ekli (84) sayılı listenin 9 uncu sı
rasındaki (Kestanepınar) Köyü adının (Kestanepmarı) 
olarak düzeltilmesini, 

19. — Tasarıya ekli (85) sayılı listenin 3 üncü sı
rasındaki (Aydınköyü) adının (Aydınköy), 

12 nci sırasındaki Armutlu Köyünün bağlı olduğu 
'bucak merkezinin adının (Merkez) olarak düzeltil
mesini, 

20. Tasarıya ekli (86) sayılı listenin 1 inci sıra
sındaki (Yörükler) Köyü adının (Yürükler), 

6 nci sırasındaki (Çetilipınar) Köyü adının (Çetir-
lipınar) olarak düzeltilmesini, 

21. Tasarıya ekli (87) sayılı listenin 4 - 7 nci sıra
sındaki Başköy ile Çimenli köylerinin idarî bağlılığının 
(Çayırkent) olarak düzeltilmesini, 

10 uncu sırasındaki (Karaoğlu) Köyü adının (Ka-
raoğlan), 

23 üncü sırasındaki (Kışla) Köyü adının (Kışlaköy), 
39 uncu sırasındaki (Karaceviz) Köyü adının (Ka-

baceviz) olarak düzeltilmesini, 
22. Tasarıya ekli (90) sayılı listenin 4 üncü sıra

sındaki (Arpalıkaraçay) Köyü adının «Arpacı Kara-
çay» olarak düzeltilmesini, 

23. Tasarıya ekli (91) sayılı listenin 17 nci sıra
sındaki (Kalebüney) Köyü adının (Kalegüney) olarak 
düzeltilmesini; 

24. Tasarıya ekli (97) sayılı listenin 19 uncu sıra
sındaki (Haspınarı) Köyü adının (Kazpınarı) olarak 
düzeltilmesini, 

Arz ve talep ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Ahmet Yılmaz 
Zonguldak Giresun 

Onural Şeref Bozkurt Seçkin Fırat 
Çanakkale Bolu 

Mehmet Topaç 
Uşak 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 
önerge, düzeltme önergesi olamaz; maddî hatalar 
değil, çok önemli değişiklikler yapılıyor. Tabiî, ben, 
okunurken tespit edebildiğim kadarıyla «103 ilçe ku
rulmuş» gibi bir ifade, bir maddî düzeltme olamaz, 
ayrı bir hükümdür bu; böyle bir değişikliği asla ka
bul edemeyiz. Sonra, «i'bare eklenmesi» diye bir ifade 
var; bağlılık değiştiriliyor; mümkün değil. Ad düzelt
mek maddî hatadır; ama öbürleri maddî hata değil
dir, önergeyi işleme koyamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bu bir önergedir; ko
misyona sorarız, komisyon katılır veya katılmaz; oy
larınıza sunarız. Kabul edildiği takdirde yürürlüğe 
girer, kabul edilmeden biz bunu yürürlüğe sokmuyo
ruz ki. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, maddî 
hatalar düzeltilir; ama orada söylenenler yeni hüküm- . 
lerdir, tartışma açmanız lazım; tek tek bakmamız la
zım. Birileri yazmış, imzalamış; 30 tane, 40 tane, 
nasıl biliriz? Kompütür olsak tetkik edemeyiz bunu. 
Oradaki ifadeler, asla düzeltme olamaz; büyük bir 
yanlışlık yaparız. Böyle bir oylama da olmaz. «105» 
diyorsunuz, «103» çıkıyor; önemli bir olay bu. Han
gisi doğru?.. 

BAŞKAN — Efendim, 105, 103 meselesinde bir 
hata oldu; sayıldı tekrar, biz de 103 bulduk, komisyon 
da, hükümet de 103 buldu. 

Efendim, önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkanım, ayrıca bir düzeltme daha var, onu da arz 
etmek istiyorum. 36 sayılı listede 9 uncu sırada «İmik-
lar» yazılmış, «İmikler» olacak. 

M. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — Ka
nunun arkasına bir «yanlış doğru» cetveli ekleyin, ol
sun. 

BAŞKAN — Onu da düzeltin. 
Bu önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim,, şimdi oylayacağız. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, oy

lanacak bir durum yok. Maddî hata düzeltilir; bu yeni 
bir önergedir. 

BAŞKAN — Efendim, Ötekiler de maddî hata. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, bunla

rın isim değiştirmesi. Köy ismi yanlıştır isim değiş
tirilir; maddî hatadır, düzeltilir; burada ise ibare değiş
tirilmektedir. 

BAŞKAN — Nerede ibare efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «103 ilçe kurul

muştur» diyorsunuz. 
BAŞKAN — Yok efendim; mecbursunuz zaten; 

burada tamamlandı, burada ilaveler yapıldı, ondan 
çıktı o. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Öyle bir ibare ko
nulamaz ki. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi biz burada ilaveler 
yapmadık mı? «yeni yeni yerleşimler ilçe olsun» den
di, oylandı; onlar eklendiği için bu hale geldi. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tamam, o zaman 
özel bir hüküm olur, «103 ilçe kurulmuştur» bir hü
kümdür; ama bir düzeltme değildir; bu, ayrı bir mad
dedir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu maddeyi oylarken 
biz nasıl oylayacaktık; eğer şu maddî hatalar olmasa 
idi? «Kabul edilen önergelerle birlikte 1 inci maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum» dediğim zaman ne çıkacak
tı ortaya? Bu ilavelerin de eski metne ilavesi gerektiği 
ortaya çıkacaktı. Şimdi, buradaki ifade de aynı; daha 
oylamadım ki ben. 

Efendim, bu maddî düzeltmelerin Başkanlık Di
vanınca yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi 1 inci maddeyi, yapılan değişiklik 
ve ilavelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... 

AHMET SARP (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
lütfen 101'i sayar mısınız? 

BAŞKAN — Sayalım efendim. 
Kabul edenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
M. TURAN BAYEZİıT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, kabul etmeyenleri sormayacak mısınız? 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 1 inci madde ka

bul edilmiştir. 
Efendim sayı saymaktan işlem yapmaya vakit bu

lamıyoruz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hiç 

değilse siz aceleye getirmeyin. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 

düzeltme ameliyesini nasıl işleme koyduğunuzu açık
lar mısınız? 

BAŞKAN — Efendim, düzeltme ameliyesi şöyle 
olur: Okuduğumuz metindeki eksiklikler, maddî ha
talar, getirilmiş olan önerge ile düzeltilecektir, karşı
lıkları konacaktır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Redaksiyonu kim 
yapacak; komisyon mu yapacak? 

— 146 — 
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BAŞKAN — Hayır, Başkanlık Divanınca yapı
lacak. 

Efendim, şimdi 2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanunla kurulan ilçelerde, 

merkezî idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait 
kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

M. ' ıTURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Turan Bayezit; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Değerli arkadaşlarım, Anayasa 
Mahkemesinin mevcut olmadığı bir dönemde ve de
mokrasiyi, demokrasinin kurallarını ayaklar altına 
alarak mukadder akıbetine doğru hızla koşan bir ik
tidarın Türkiye'de hükümferma olduğu bir dönem
de, 1957 yılında çıkarılan 70 Küsur Yeni İlçe Ku
rulmasına Dair Kanunda, o ida,re dahi, vatandaşa 
karşı bir taahhütte bulunmuş ve kendisini bağlamış
tı; dün de arz ettim, «70 küsur ilçenin 17'sini, 31 
Ocak bilmem kaça kadar, 17'sini ondan sonraki yı
lın 31 Ocağına, 17'sini ondan bir sene sonraki 31 
Ocak'a» diye böyle bir programa, bir takvime bağla
mıştı. Yapmasa ne olurdu? Hiçbir şey oîmazdı. Ana
yasa Mahkemesi yoktu ve Menderes, Özal kadar da 
güçlüydü; fakat bir demokrasi anlayışı, bugünkü ikti
darda arayıp bulamadığımız bir demokrasi anlayışı, 
onları bu yola sevk etmişti. 

Hükümetin, getirdiği bu tasanda, kendileri açısın
dan haklı olarak, bakanlar kuruluna kadro verme 
yetkisini muhafaza ettiklerini, aldıklarını görüyoruz. 
Niçin «kendi açılarından haklı olarak» dedim? Çün
kü siz, ceffelkalem 103 tane üniteyi ilçe yaparsanız, 
103 tane üniteye odacıyı dahi kolay kolay tayin ede
mezsiniz. Bu nedenle, hükümetin, kamuoyu karşısın
da kendisini bağlamasının zorunlu olduğu kanaatin
deyim. Onun için, Saym Bakana soruyorum ve rica 
ediyorum; bütün sayın bakanların yaptığı gibi, so
rumuzu tekrarlama ve böylece Meclisin zamanının bir 
bölümünü dahi alma durumuna bizi düşürmesinler. 
Hükümetin elinde program var mıdır? Hükümet, bu 
103 ilçenin, 103'ü programlaştırılmamış olsa dahi, 
kendisinin sevk ettiği 64 ilçenin her yıl, her ay veya 
üç - beş ayda bir, hangi tarihlerde, kaç tanesinin kad
rosunu verecektir? Yani, hukuken kurulmuş şu ilçe
leri fiilen kuracaktır; yani, vatandaşın başında De-
mokles'in kılıcı gibi siyasî bir tehdit unsuru haline 
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gelen kadro verme konusunu, tarihler vererek, nasıl 
bir programa bağlamıştır ve bağlayacaktır? Bunun de
taylı bir programının açıklamasını sayın bakandan ri
ca ediyorum. Detaylı bir programın açıklanmasıyla 
birlikte, 103 ilçenin tümünün kadrosunun verilip bu 
defterin kapanacağı tarih hangisi olacaktır? örneğin, 
«Biz, 1 Ocak 1988'e kadar, 1989'a kadar bunları ta
mamlayacağız» şeklinde bir tarih gösterilmesidir. Bu 
önemlidir; hükümet, kamuoyu karşısında bu taahhü
dü vermeye mecburdur ve hükümet, buradan, yarın 
ilçe oldukları haberini alacak ve sevinecek olan va
tandaşlarımıza, o yörelerin halkına, bu nimete fiilen 
ne zaman kavuşacaklarını ve artık onların oyalanma
yacağını, onların bu ihtiyaçlarının uzatılmayacağını bil
dirmek mecburiyetindedir. 

Bunun açıklanmasını rica ediyorum ve tekrar, Sa
yın Bakandan, bir soru şekliyle bunların kendisine 
tevcih edilmesine fırsat bırakmamasını istirham edi
yorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Bayezit. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Be

nim de sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum, sorunuzu so
run. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
madde 2'nin acele kaleme alındığını gösteren ibret 
verici ifade; «...merkezî idare tarafından oluşturula
cak teşkilata ait» diyor. Böyle bir hukukî terim ol
maz. Ne demek istiyorlar efendim? 

Bir sorumluluk bir yere raptedilir, anonim bir laf 
söylenmez ki... Hukukta böyle ifade olmaz. Neyi kas
tediyorlar? Bu kadroları İçişleri Bakanlığı mı oluştu
racak; merkezî idareden kastı o mudur? O zaman 
onu söylemesi lazım. 

BAŞKAN — Peki, soralım efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İkincisi, Sayın 
Başkanım, 190 sayılı kadro kararnamesi var; kanun 
hükmünde kararname var, bu kadroların nasıl ihdas 
edileceğini orada gösteriyor. O varken, böyle bir hük
me ne gerek var? Lütfen bunu açıklasınlar efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
rum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan bu hususu ce
vaplandırsın, zatı âlinize söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, bu, hükümet tarafından 
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oluşturulacak kadroları ifade eder. Yüce Meclisin ka
bul etmiş olduğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hak
kında Kanunda da aynı ibare yer almış bulunmak
tadır. Bu bakımdan biz, gayri tabiîlik görmüyoruz 
efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Olmadı efendim. 
BAŞKAN — Oldu efendim; Sayın Bakan «oldu» 

dedi. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O zaman, mü

kerrer ifade var. Efendim, benim sorumun yanıtlanıp 
yanıtlanmaması önemli değil; tatbikatçı için sizlerin 
ağzınızdan çıkacak laflar daha önemli. «Hükümet ta
rafından oluşturulacak teşkilata ait kadrolarda hü
kümet yetkilidir» diyorlar. Ne demek bu; böyle hu
kuk olur mu? 

BAŞKAN — Oluyor efendim işte. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Olmaz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, özellikle zabıtlara geçmesi ve kamu
oyuna açıklanmasını ve kanunla hükümete verilen yet
kinin vatandaş lehine teminat altına alınmasını sağ
lamak için soruyorum: 103 ilçenin 103'ünün de kad
roları tamamlanarak, fiilen göreve başlatılması, fiilen 
hizmete sokulması hangi tarihte bitecektir? 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Onu 
bakanlar kurulu yapacak. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Ara
daki bu dönem içerisinde, hükümet, hangi tarihler
de, kaçar ilçeye kadro verecektir? 

İlave edilenler için herhangi, bir çalışmalarının ol
madığını söylerlerse saygı duyarım; ama, kendilerinin 
teklif ettikleri 64 ilçe için yaptıkları bir program var 
mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim, 64 ilçe 

için; ötekileri şey görüyorlar... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yok, 
«64 ilçe için» demeyin lütfen; birinci kısım var, ne 
zaman bitecek? 

İkinci kısımda 64 ilçeyi sormuyorum; kendileri 
hazırlamadıkları için yine öbürünü soruyorum, ama 
öyle müdahale ederseniz olmaz efendim, kendileri söy
lesinler. 

BAŞKAN — Onun için söyledim. Peki efendim, 
ben müdahale etmiyorum efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Bu kadroları bakanlar kurulu verecektir 
Sayın Başkanım. Bu, bakanlar kurulunun uygun gör
düğü, şartların tahakkuku nedeniyle uygun gördüğü 
zaman içerisinde gerçekleştirilecektir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, soru cevaplandı. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, hangi tarihte bitecektir? Cevap vermi
yorlar, versinler efendim. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Anla
mıyorlar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Biz 
görevimizi yapıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üye, çok rica ediyorum. Mu
halefettir, konuşacaktır efendim, susturamazsınız. 

Sorunuz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, konu, bazılarının idrak edemeyeceği 
kadar ciddidir. Sayın Bakan, lütfen, birinci kısma açık 
cevap versinler veya «vermiyorum» desinler. 103 ilçe
nin 103'ünün de kadrolarının tamamlanacağı tarih 
nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun cevaplayın 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, biraz evvel ben bu soruyu 
cevaplandırdım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan, «Biraz ev
vel ben bu soruyu cevaplandırdım» diyorlar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ta
mam, Sayın Başkan; böyle geçsin zabıtlara. 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci madde üzerindeki 
sorular son bulmuştur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1 'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — İstanbul ve İzmir Bü

yükşehir Belediyesi hudutları içinde kurulan ilçele
rin merkezlerindeki belediye seçimleri üike çapında 
yapılacak ilk genel mahallî idareler seçimleriyle bir
likte yapılır. 

Bu süre içinde Buca, Küçükçekmece, Ümraniye, 
Pendik, Kâğıthane ilçe ve büyükşehir belediyelerine 
ait yetki ve görevlerin tümü 3030 sayılı Büyükşehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun gereğince bu ilçe belediyelerinin bağlı bulunduğu 
illerin büyükşehir belediyeleri tarafından kullanılır. 
Halen görevde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı, 
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Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel ma
hallî idare seçimine kadar anılan belediyelerde 3030 
sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Merkez Nüfusu asgarî 
3 000, bağlanan bucak, kasaba ve köylerle birlikteki 
nüfusu asgarî 15 000 olmak, bağlanan bucak, kasa
ba, köy sayısı toplamı 15'ten az ve bağlı bulunduğu 
ilçesine mesafesi 20 km.'den daha yakın olmamak, 
ilçe yapılan yer sayısı 40'ı geçmemek şartıyla 
31.12.1988 tarihine kadar bucak, kasaba ve köylerde 
yeni ilçe kurmaya ve bu ilçelerde merkezî idare ta
rafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas 
etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde nüfus, mesafe 
ve bağlanan bucak, ıkasaba ve köy say.sı bakımından 
% 25 oranında bir düşüş uygulanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Grup adına mı, şahsınız adına mı 

Sayın Bayezit? 
M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Yet

ki belgem var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, grup adına, buyurun 

efendim. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) •— Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; bu geçici 2 nci madde ile demin sorduğum 
sual ve Sayın Bakanın verdiği yanıt birbiriyle çok iliş
kilidir. Yemekten önceki müzakereler sırasında, Sa
yın Bakan, «Bir zaman süreci içerisinde, sizin de tek
lif ettiğiniz; ancak ilçe olmaları mümkün bulunmak
la beraber, bugün için ilçe yapamadığımız yerleri ilçe 
yapacağız» dediler. Ben bunu, üstü örtülü siyasî bir 
şantaj olarak nitelendirdim. 

MEHMET KOCABAŞ (tçel) — Niye şantaj ol
sun ki? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Şimdi bu 

teyit edildi muhterem arkadaşlarım; çünkü, siz bir 
hükümet düşünün ki, bırakın sonradan Mecliste, ko
misyonda ilave edilen tümüne yakın ilçeleri, kendi
sinin ciddî bir araştırmaya, ciddî bir çalışmaya da
yandığını kabul etmek istediğimiz 64 ilçesi hakkın
da dahi, hangi tarihte kaç tanesini, hangi tarihte kaç 
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tanesini fiilen devreye sokacağı konusunda bir bilgisi 
yok. Bunu düşünmek mümkün değil. Türkiye Cum
huriyeti hükümetlerinin hiçbirinin - bugünkü hüküme
tin dahi - bu duruma düşeceğini kabul edemem. Bili
yorlar; ama ellerinde, gerek bu 103 ilçeyi, gerekse 
geçici madde ile aldıkları yetkiye dayanarak, bazı 
yerleşim merkezlerini siyasî bakımdan baskı altında 
tutmanın aracı olarak kullanmak istiyorlar; bu, tes
cil edilmiştir zabıtlara. 

Bu, yarın Türk siyasî tarihini inceleyeceklere, bu 
iktidarı siyasî açıdan, partizanlık açısından ve kamu 
hizmetlerinin teşkilatlanmasını dahi vatandaşa götürür
ken uyguladığı sistem açısından, nasıl bir duruma 
düştüğünü gösterecektir. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Bayezit. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Şahsım adına söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim, zatı âlinize de söz ve

receğim. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Doğan Ka-
saroğlu söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ta
sarıda yer alan geçici 2 nci maddenin, Anayasaya ay
kırı olduğu görüşündeyiz. 

Şöyle ki: Anayasamızın 7 nci maddesi, yasama 
yetkisini tanımlarken aynen şu ifadeyi kullanıyor: 
«Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük 
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.» 

Keza, idarenin kuruluşunu tanımlayan 123 üncü 
maddesinde ise aynen şu ifade yer alıyor: «İdare, 
kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla dü
zenlenir.» 

İdarenin kanunla düzenlenmesi, amir hüküm ol
duğuna ve kanun yapma yetkisi de Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ait olduğuna göre, bu yetkinin devri 
sözkonusu olamaz. 

Sayın Başkan, hükümet, hangi kasabaları ilçe yap
mak istiyorsa, bunları, bu tasarıda olduğu gibi, açık
ça yazıp getirebilirdi ve huzurunuzda 103 yerine 143 
ilçe kurulmuş olurdu; ama, hükümete bu yetkiyi ver
diğiniz zaman, yüce parlamentonun bu yetkisini dev
rediyor duruma gelirsiniz ve buna da, özür dileyerek 
söyleyeyim, hiçbirimizin hakkı olmaz. Üstelik, böyle, 
ağır akçeli bir muamelede bunu yapmaya hiç imkân 
yoktur. 
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Değerli arkadaşlarım, her ilçenin kurulması, orta
lama bir hesapla, 4 milyara mal olacak. Şu an 103 

I 

ilçe kurulmasını kabul ettiğimize göre, demek ki 400 
milyar liralık bir külfeti getirdik bütçeye koyduk; ama 
bu 400 milyarlık külfeti koyarken, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bunun yerlerini, nereye, hangi ilçeye 
harcanacağını bilerek yetkisini kullandı. 

Şimdi ise ne yapıyor?.. Ayrıca, 160 milyarlık bir 
yetkiyi de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun 
yapma yetkisi içerisinde, - behemahal, Bütçe Komis
yonunun denetiminden geçmesi gereken bir husus da 
dışlanıp - Türkiye Büyük Millet Meclisi de devre dı
şına çıkarılmak suretiyle, doğrudan doğruya hükü
mete devrediyor. 

Değerli arkadaşlarım, fevkalade tehlikeli bir kapı 
açmış oluyoruz. Bu kapıdan, nasıl ve kimlerin geçece
ğini hiçbirimiz kestiremeyiz. Devlet hayatının de
vamlılığı içerisinde, yarın nasıl kombinezonlarla kar
şılaşılacağını da kimse kestiremez. Yarın öyle bir ikti
dar gelebilir ki, bu yetkiyi alıp, «Falanca seçimde ba
na oy verirsen seni ilçe yapacağım, falanca referan
dumda bana oy verirsen sen ilçe olacaksın» der ve 
bu pazarlıktan da bunu alıkoyamazsınız. Üstelik, Sa
yın İçişleri Bakanımız, bir/az evvel bir sayın parla
menterin, «Bu ilçelerin kuruluş zamanı nedir?» soru
suna cevaben, «Bakanlar kurulu, uygun gördüğü şart
ların tahakkuku halinde kuracaktır» buyurdular. 

Sayın milletvekilleri, bu, fevkalade tehlikeli bir be
yandır, «Bakanlar Kurulunun uygun göreceği şart
lar» ne demektir? Bir ilçe kurulmasının objektif kri
terleri ve şartları vardır. Siz bunu, kalkıp, birtakım 
subjelere bağlayamazsınız, siz bunu kalkıp, birtakım 
oy pazarlığı hesabına bağlayamazsınız. Bunun acısı
nı bu millete çok ağır çektirirsiniz; bunun vebali al
tından da hiçbirimiz kalkamayız. 

Onun içindir ki, değerli arkadaşlarım, bu mad
deyi, lütfen reddediniz; Anayasaya aykırı olan bu 
maddeyi görüşmeyiniz bile. Yüksek Başkanlığa bu 
konuda takdim ettiğimiz önergeyi, lütfen kabul bu
yurun ve bu ilçelerin kurulmasına dair halisane ni
yete gölge düşürmekten kendinizi uzak tutun. 

Saygılar sunarım efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 

Şahsı adına, Sayın Cahit Tutum, buyurunuz efen
dim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — , Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; burada, sizin de dikkatinizi çektiği
ni tahmin ettiğim temel çelişki şudur: 103 tane ilçe 

ihdas ettik. Bu 103 ilçenin hangi ölçüler içerisinde 
olduğu, hangi ölçülere uyduğu, objektif olarak hangi 
kıstasları taşıdığı konusu, komisyonca değerlendiril
miş, hükümetçe değerlendirilmiş ve yüce Meclisimiz 
de kabul etmiştir. Koş, hiçbiriniz bilmiyorsunuz; ama 
hukukta Öyle kabul edilir; çünkü, ilçe ihdas ediyor
sunuz, hangi kıstasları var, 103 tanesinin taşıdığı kıs
taslar nedir, biliyorsunuz. Şimdi, geçici 2 nci madde 
ile, belli kıstaslara göre ilçe ihdas etme yetkisi veri
yorsunuz bakanlar kuruluna. 

Bir hukuk öğrencisi şu soruyu sorar: Hangi ka
nunda; ihdas ettiğiniz ilçeler, şurada geçici maddede 
belirttiğiniz kıstaslarla aynı mı? öyle soracak ve diye
cek ki; siz ilçeleri kurmak için bazı objektif kıstas
lar koyuyorsunuz; «Nüfusu asgarî 3 000 olacak, köy
lerle birlikte asgarî 15 bin olacak» şu olacak, bu ola
cak diye bazı kıstaslar getiriyorsunuz; bu kıstasları, 
ihdas ettiğiniz 103 ilçede aradınız mı? Ellerinizi aça
caksınız, böyle, «bilmiyoruz» diyeceksiniz; ama, «bil
miyoruz» demek olmaz; çünkü aynı kanunda geti
riyorsunuz. Aynı anda, aynı kanunda, biri geleceğe 
ait, biri de şu ana ait olan ilçe kuruyorsunuz ve bun
larda aradığınız kıstasları, istikbalde arayacağınız kıs
tasları bildiğinize göre, halde de bilmeniz doğaldır. 
Acaba, bunlar birbiriyle uyuşuyor mu? Böyle bir iki
lemi hukuk kabul etmez. 

Bu kıstas çelişkisine değindikten sonra, bir hukuk 
öğrencisinin ikinci sorusu şu olacaktır: «Mademki 
böyle yetki vererek ilçe ihdas edebiliyorsunuz da, 
şu Meclisi ve komisyonları günlerce niye işgal etti
niz?» Bu çok. kolay; Kristof Kolomb'un yumurtası 
gibi. Mademki bu yetkiyi verebiliyorsunuz hükümete, 
ne diye sıkıntıya soktunuz gece yarılarına kadar? Ko
misyonlarda, vatandaşları üzerek, tartıştırarak oralar
da beklettiniz? Veriniz hükümete yetkiyi, bitirsin işi. 
Neden onu yapmadınız? 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Şimdi yapyoruz Sa
yın Tutum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Değerli üyeler, as
lında, Anayasa Mahkemesinin, parlamentodan çıkan 
yasalarla ilgili iptal kararlarında ileri sürdüğü ve za
man zaman, parlamentonun bunu benimsemeyerek 
kendi görüşünde ısrar ettiği; fakat, yine de iptal edil
diği bir çok olayda temel sorun şu olmaktadır : Yasa
ma organı, acaba, bakamlar kumluna ne Ölçüde yetki 
verebilir? Bu, 1961 Anayasasında çok tartışıldı, 1982 
Anayasasında da tartışıldı. 
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Şimdi, temel ilke şu oluyor: Yasama organı, ya
sa yaparken, bütün olasılıkları göz önünde bulundu
rarak, ayrıntılara ilişkin kuralları saptamak yetkisine 
sahiptir; ama yasama organı, bütün ayrıntıları ile 
yasa yapmak zorunda da değildir. Esasa taalluk eden 
hususları tespit eder, özellikle uygulama ile yönetim 
tekniğine ve uzmanlık alanına ilişkin hususlarda ida
reye düzenleme yetkisi tanıyabilir. Bütün verdiği iptal 
kararlarında, bu esastan hareket etmektedir. Hatır
larsınız, Mülk Satış Yasasında da öyle dedik; iyi ha
tırlayın. 

Değerli DYP sözcüsü, «Geçici maddede birtakım 
şeyler söylüyor ve bakanlar kurulunu veni ilçe kurul
masına dair yetkili kılıyoruz; ayrıca, kadro ihdas 
yetkisi de veriyoruz» dediler. 

Şimdi, bu ilçe meselesindeki esas nedir? Burada
ki esas, ilçenin nerede kurulacağıdır; bu çok önemli. 
Yasama organı, bu yetkisini nasıl devreder? ilçenin ne
rede kurulacağını, ancak yasama organı kararlaştırır. 
Şu olabilir: «Efendim, 15-20 kilometreyi geçmeye
cek» gibi yönetim tekniğine taalluk eden ölçüler ola
bilir; ama, ilçenin nerede kurulacağını, aslî yetkisi 
olan yasama organına bırakmak gerekir; çünkü, yasa
ma organına başka yetki kalmıyor. Bu, mademki 
«Kanunla kurulur» deniliyor, o zaman, kanunla ku
rulmasının esası, ilçenin nerede kurulacağıdır; ondan 
ötesi teferruattır; yönetim tekniğine, ihtisasa ve uy
gulamaya taalluk eden hususlardır. Siz, asıl önemli 
olan, ilçenin nerede ihdas edileceğini bakanlar kuru
luna bırakmak suretiyle, külliyen sahip olduğu aslî, 
ilkel ve orijinal yetkisini yürütme organına devretmiş 
oluyorsunuz. Bizden uyarması; bu, mümkün değildir, 
iptale mahkûmdur. Saygıdeğer milletvekillerinin, 
özellikle çoğunluk partisine mensup milletvekilleri
nin dikkatlerine sunuyorum. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, bir sözüm yanlış anlaşıldı 
zannediyorum, müsaade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kuru
lan ilçelerin kadrolarının bakanlar kurulunca verile
ceğine dair hüküm görüşülürken, muhalefete mensup 
milletvekili arkadaşlarımız, bunun zamanını sordular; 
ben de, «Şartlar uygun olduğu tarihlerde bu ilçeler 
kurulacak» dedim; ancak bu sözlerim, herhalde yan

lış anlaşıldı. Bunun, politik şartlarla herhangi bir şe
kilde ilgisi olmadığı açıktır; yani biz, «Kurulacak 
ilçelerde politik şartlar tahakkuk ederse, oralarda ilçe 
kuracağız» manasında herhangi bir söz sarf etme
dik ve öyle bir kastımız da yoktur. Elbette, 103 ilçe 
kuruluyor; bu yetki kanunlaştığı takdirde de, 40 ilçe 
daha ilave ederseniz, 143 ilçe olacaktır. 

Biz, peşinen, açıkça şunu söylüyoruz: 143 ilçeyi 
bir anda kurmamız mümkün değildir. Buna, ne per
sonel imkânı elverir, ne de bütçe imkânları elverir; 
bu açıktır. Bu nedenle, geçmişteki bu uygulamanın 
da bizim düşüncemiz tarzında olduğunu ifade ettim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
O zaman, niye getirdiniz, Sayın Bakan? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Çok 
farklı; onlar tarihini peşinen belirtmiş. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — 1957 senesinde de 78 ilçe kurulmasına 
dair bir kanun kabul edilmiş; ama bu ilçelerin, sene
lere sarî olmak üzere, meriyet tarihleri belirtilmiş. 
Demek ki, kurulan ilçelerin hepsi aynı anda meriyete 
girememiş; bütçesi, binaları, personeli aynı anda te
min edilememiş. Biz, şartlardan kastettiğimiz mana
nın bu olduğunu ifade ediyoruz. Katiyen politik bir 
düşüncemiz yoktur, buna gerek de yo'K'ur. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ana
vatan iktidarı... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Çünkü, Anavatan iktidarı, hizmeti kendisi
ne şiar edinmiş bir iktidardır. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Ona ne şüphe... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Bunun münakaşasına da gerek yok; za
man zaman verilen imtihanlar, bunun doğru olduğu
nu gösteriyor. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Hiz
met için varsınız Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Politika yapmaya hiçbir gerek duymuyo
ruz. Esasında, öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki; 
mesela, ilçe yaptığımız yerlerde, belediye başkanları
nın SHP'li olduğu yerler de var, diğer partilerden ol
duğu yerler de var. Bizim, herhangi bir kasıtla hare
ket etmediğimiz açıktır; ama, ilçe yapılmış olması ne
deniyle yarın bu belediye başkanları ANAP'a geçse; 
diyeceksiniz ki, «Bakın, siz ilçe yapma vaadiyle bun
ları ANAP'a geçirdiniz.» 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Şim
diden kılıfını hazırlıyorsunuz. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — ...Geçmese, bizim seyyanen bu işleri yaptı
ğımızı bir türlü kabul etmiyorsunuz; ama gerçek bu
dur. Bunu vicdan ile muhasebe ederseniz, bu gerçeği 
siz de kabul edeceksiniz. 

Biz, bazı yerleşim yerlerini ilçe yapamadık; doğ
ru. Yine tekrar ediyorum; bunları da ilçe yapacağız; 
ama, demin dediğim şartlar ve zaman elverdiği ölçü
de ve takdirde yapacağız. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — So

ru var efendim. 
BAŞKAN — Sorulan bitirdik efendim. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Tutum konuştu, Sayın Bakan cevap verdi, öner
gelere geçilmedi, oylamaya geçilmedi. Sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bu madde, yani hükümete 40 ilçe kur
ma yetkisi verilmesi hususu, komisyonda, şeklen, mil
letvekili arkadaşlarımız tarafından teklif edilmiş ve 
hükümet katılmış, kabul edilmiş; metne öyle girmiş
tir. Yani, tasarıda böyle yetki isteği yok. Gerçeği söy
lemek de ayıp oluyor; hiçbir Anavatanlı milletvekili 
arkadaşımız, Sayın Başbakanın tasvibi olmadan, böy
le önemli bir önergeyi veremez. 

Hükümete soruyorum: Yetki alma ihtiyacı mev
cut idiyse, tasarıyı sevk ederken niçin metne bunu 
ithal etmediniz? Sonradan yetkiyi alma ihtiyacını ni
çin hissettiniz? 

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

zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işin 
felsefesi şudur : Biz, ilçe kurmakta kıskançlık içerisin
de değiliz. Defaatla ifade ediyorum; hükümet ola
rak, parti olarak, ilçe kurma, arzusundayız. Bu, bizim 
hükümet programımızda da vardır ve hizmet felse
femiz içerisinde de yer almaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda verilmiş olan bu 
önergeye, bu düşünce tarzını taşıyan, bu düşünceyle 
hareket eden bir hükümet üyesi olarak, hükümet ola
rak bizim iştirak etmememiz mümkün değildir. Onun 
için, önergeye elbette iştirak ettik ve sonuçta, netice 
itibariyle vatandaşa hizmet getirebilecek bir önergeyi, 
vatandaşın ayağına hizmet götürebilecek, vatandaşın 

menfaatına, mutluluğuna yönelik bir öneriyi kabul 
etmemek, bizim için mümkün değildir efendim. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sual cevaplanmıştır. 
Sayın Kasaroğlu, sual sorma sırası zatı âlinizde. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan konuşmaları sırasında, «kurulacak 
103 ilçenin uzun zaman içinde kurulabileceğini, şu 
anda kurulmasının sözkonusu olmadığını; zira, dev
letin imkânlarının buna elvermediğini» buyurdular. 

Şimdi, birinci öğrenmek istediğim husus; madem 
bu ilçeler kurulmayacak idi, neden biz bunların isim
lerini bir kâğıdın üzerine yazarak bir kanun şekline 
getirdik? 

İkincisi; bu 103'ü kuramaz iken, neden, ayrıca, 
Sayın Bakan 40 ilçe kurma yetkisini aldılar? Zira, 
biraz evvel verdikleri cevap, gerçeklerden uzak kaldı. 

izin verirseniz, bir başka sorum Sayın Başkanım; 
Sayın Bakanımız buyurdular ki, «Benim kullandığım 
cümle, Bakanlar Kurulunun uygun gördüğü şartlar 
tahakkuk ettiği demekten kastım, siyasî değil, idarî 
ve malî şartlardır.» 

Şimdi, ben kendilerinden bir şey daha öğrenmek 
istiyorum; demin ben orada, bunun ilçe başına 4 mil
yara mal olacağını ifade ettim; acaba kendileri, ba
kanlık olarak bunu ne tahmin ettiler ve kaç yıl içe
risinde bu harcamayı yapacaklarını tahmin ediyorlar? 

Teşekkür ederim. 
iBAŞKAN — Teşekkür «deniz efendim. 
IBuyurum sayın (bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkanım, değerli milletvekil
leri; tabiî, anlaşıllmayan veya anlaşı'lım/ak iıstöen'me-
ıyen bir husus var. Kanun çıkltığı anda 103 ilçenin 
tahakkuku mülniklüln rdüdıür? 

MUlStA ÖĞÜN (Karış) — Sayın Bakan, mecbu
riyet imi var? 

İBAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etme
ye! im, kaıriiŞitırmayalımı. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(IBrainıcan) — Gerçeklere yaklaşmak, gerçekleri gör
mek lazımdur. 103 ilçeyi bir anda tahakkuk ettir-
imtek ıriütmlkün değildir; bunun hepsini bir anda ta
hakkuk eltltinmıek miümkiM deği'Idin. 

MUSA ÖĞÜN (Kans) — Niye kamun çıkarıyor
sunuz? 

ÜÇİ^LERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Ama, biz, «SBu 103 ilçeyi kurdJuk; bir 
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zaman içenid:lnde 153 de kurarız, 253 de kurarız» di
yoruz. Bunu gerçekleştiıimiş olmak sizlteri memnun 
ellmez mi? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Balkan, sizlere gülvenümliz yok. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim; böyle bir usul 
yok; • 

İÇİŞLERİ BAJKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Bize, elbette siz de güveniyorsunuz, 
(milletimiz de güveniyor. O bakımdan, meseleyi yi
ne iyi vazetmek lazım; hepsini bir anda kuranıa-
yacağıımızı ifade ediyorum. 

HÜSAMETTİN GINDORUK (Samsun) — 10 
senede kuramazsınız. 

İÇtlŞLERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
OErz'mcan) — Onıu beraber göreceğiz; hangi zaman 
içeriıs'nd'e nelerin gerçekleşeceğini hep beraber gö
receğiz. 

Simidi, belki yine kabuft etmeyeceksiniz; çünkü. 
biz zaman zaıman diyoruz ki, bizilm yapabileceğimiz 
işleri bazı'larımızıın düşünmeleri mümkün olmuyor. 
(ÎDYP sıralarından, «Doğru» sesleri) 

IBAŞKAN — Lütfen efend;m... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

ı(Era;ıncan) — Neferi yapabileceğimizi, nelere güeü-
müzlüln! yetebileceğini düşürtmek, elbeıtltie ki, bazıları 
için imıümkıün değil; djoğrudur. Onun için de bu su
aller :Soriü'<uyor; çünkü, belki «Bu iş gerçekleştir ile
mez» denil'iyor; ama, Anavatan Hükümeti gerçek'leş-
tirecektir. (ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlan) 

CEMAL ÖZDEMflR (Tokat) — Yaptıklarınızı 
ıgöreeeğiz. (DYP şuralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

((Erzincan) — Efendimi, müsaade buyurun', ben an-
latayıım, llekrar, eğer gerekirse söyleyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen, Başkanlığa hi
tap ederdeniz daha rahat dur. 

Buyurun soruya cevap veriniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) :— Pardon. 
«40 i'Sçe. kurma yetkisi niçin alındı?» deniyor; 

açıkladım, 40 da ölür, 50 de olur, 60 da dur. Biz, 
bunları gerçekleştirelbilecek gücü kendimizde buluyo
ruz efendim. 

IDOĞAN KAISAROĞLU (istanbul) — «103'ü 
kuramayacağız» id iyonsunuz. Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen, Kasaroğlu, müdahale et
meyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
((Erzincan) — Bir ilçenin maliyetinin 3 milyar lira 
civarında olacağını hesap ediyoruz; doğrudur. 

Soru sahibinin sorusu herhalde bu idi; ben, onu 
da ifade etmiş okuyorum efendim. 

Saygılar sunarım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Etoftasyiottifta orantı kurarsanız, bu kaça çıkacak Sa
yın Bakan? 

/BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efenldilm, sualler son bulmuştur; sayın bakan so

ruları cevaplandırmıştır. 
Önergeler var, onları okutuyorum : 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan 98 İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Tasarlısının geçici 2 nci maddesinin aşağıda-
fi1; şekilde değiştirilmesini arz ve tafep ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Onural Şeref 'Başkurt 
Çanakkale 

iM'ahlmeit Topaç 
Uşak 

Ahmet Yi'imaz 
Giresun 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Yavuz Köytmen 
Giresun 

GEÇİCİ MİADDE 2. — Merkez nüfusu asgarî 
3 000, bağlanacak bucak, kasaba ve köylerle birlik-. 
itb nüfusu asgarî 15 000 olmak, bağlanan bucak, 
kasaba, ıklöly sayısı toplamı 101dan az ve bağlı bu
lunduğu i'Jçesiıne mesafesi 15 kilometreden daha ya
kım olmamak, ilçe yapı'lan yer sayısı 60'r geçmemek 
işartıyl'a 31.12.1988 tarihine kadar bucak, kasaba ve 
köylerde yemi ilçe kurmaya ve bu ilçelerde merkezî 
idare tarafımdan oluşturulacak teşkilata ait kadrola
rı ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

IKalkinmada öncel ikM yörelerde nüfus, mesafe 
ve bağ'anan bucak, kasaba ve köy sayısı bakımın
dan yüz/de 25 oranında bir düşüş uygulanabilir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, bu iş ilçe kurmaktan çıktı, evcilik oy
namaya benzedi. 

©AŞKAN — Lütfen efendim... 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Oörüşiüllm/ekte olan 585 sıra sayılı Kanunun 2 

nci maddesinde (geçici madde. — 2) belirlenen şart
larla Bakan'i&r Kıurukma 40 ilçe yapma yetıkisti ve-
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'rilmekltedir. Bu maddedeki 40 rakamının 60 olarak 
dteğ'sjtiri'lım'eisihi arz Ve teklif ederiz. 

Saıyigıiarımızla. 
Gerekçe şiıfahen arz edilecektir. 

Albldurrahlmıan N. Kara'a 
Kütahya 

Alhlmett Büyükuğur 
Kütahya 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

(Seyit Hüsarcıeıtit'in Konuksever 
Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşü'lmektoe olan 585 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının geçici 2 nci maddesinin metinden çıkarılma-
laını arz ve teklif ederiz. 

Doğan Kasaroğlu 
Istanlbu* 

Muisa öğün 
Kars 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Namık Kemal Şentürk 
Mahbuilı 

Mazhar Haznedar 
Ondu 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

'Murat ISölkmenıoğlu 
Hatay 

Gerekçe : Biu madide Anayasanın 7 ve 123 üncü 
(maddelerine aykırıdır. O sebepte metinden çıkarıl
malıdır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yaısa tasarlısının geçici 2 nci 

maddesinin Anayasaya uygunluk açısından incelen
mek üzere Anayasa Komisyonuna gönderilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tuıtulm 
Balıkesir 

iMusa Ateş 
Tunceli 

Fahrettin Ulaıç 
Samsun 

Kenan Nuri NehrozoğUu 
IMardin 

Yıllmaz Demir 
Bilecik 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Ero'l Ağagil 
Kırklareli 

Yılmaz önen 
Izimlir 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Mühi/ütin Yıldırım 
Edirne 

BAŞKAN — Efendim, şimdi aykırılık sırasına 
göre işlem yapacağım. 

Aykırılık sırasına göre tekrar okutuyorum : 

Yülksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının geçici 2 nci 

maddesinin Anayasaya uygunluk açısından incelen
mek üzere Anayasa Komisyonuna gönderilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutam lOBahkesir) 
ve ark adaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendimi? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmuyioruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan!) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerimden konuşmak is

teyen? 
IBuyurun Sayın Tultum. 

CAHİT TUTUM (İBalıkesir) — önerge çok açık
tır efendilm; Anayasaya aykırı bir durum) vardır, 
uyarıyoruz. Kalbul ederlerse, madde kurtulur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

M. TURiAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bile bile, Anayasaya ayikırı kanun çıkarır bu hü'kü-
ımi2ft; 'bilmiyor musunuz?.. 

IBAŞKAN — Lütfen efendilm, birbirinizden bul
mayın. 

Efendilm, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Bilmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekitie olan 585 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının geçici 2 nci maddesinin metinden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Doğan Kasaroğlu (İstanbul) 
w arkadaşları 

(BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

IBAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Kaitı'lmıyoruz efendim. 
IBAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, söz işitiyor mu

sunuz? 

— 154 — 



T. B. M. M. B: 120 19 . 6 . 1987 0 : 3 

IDOĞAN KASAROÖLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, önergemiz gayet açık. 

'BAŞKAN — Önergeyi aylarınıza suntuyorum : 
Kalbul' edenler... Kabul etmeyenler... Önıerge kaıbu'l 
edilmem işitir, 

İDİğer önergeyi dkultİLiıyoruım1 : 
'Başkanlık 'Divanına 

GörüşlüJmıakite olan 98 ilçe. Kurulması Hakkında 
Kanun Tasansun'ın, geçici 2 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve talep edıeriz. 

Pertev Aşçıoğlu (ZonıguMak) 
ve arkadaşları 

GEÇİCİ MADDE 2. — Merkez nüfusu asgarî 
3 000, bağlaman bucak, kasaba ve köylerle birlikte 
nüfusu asgarî 15 000 olmak, bağlanan bucak, kasa
ba ve köy sayısı toplam lO'dan az ve bağlı bulun
duğu ilçesinin mesafesi 15 kilometreden daha yakın 
oümaımak, i'lçe yapılan yer sayısı ÖO'ı geçmemek şar
tıyla 3il.12.T988 tarihine kadar bucak, kasaba ve 
'köylerde yeni iKçe kurmaya ve bu ilçelerde merkezî 
idare tarafından oluşturulacak 'teşkilata ait kadrola
rı ihdas etmeye Balkan'lar Kurulu yetkilidir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde nüfus, mesafe 
ve bağlanan bucak, kasaba ve Köy sayısı bakımın -
dan yüzde 25 oranımda bir dlüşüş uygulanabilir. 

IBAŞKAN — Bu önerge ile ilişkili bir önerge da
ha vardır; okuttuyorum : 
Türkiye Büyük Mi'llet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının, 2 ncı maddesinde (geçici madde 2. —) belir
lenen şartlarla Bakanlar Kuruluna 40 ilçe yapma 
yötikîsi verilmektedir. Bu maddedeki 40 rakamının 
60 olarak değiştirillmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Abdurrahman Necati Kara'a (Kütahya) 

ve arkadaşlar/ 
ıBAŞKAN — Bu iki önergeyi, birbirlerine yakın

lığı bakınıından... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Birbirinden ayrı Sayın Başikan. 
BAŞKAN — Farklı olarak, ikinci ömergede 40 

rakamı 60'a çıkarı'lıyor; o kadar. 
M. TÖRAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Birinci önergede mesafe değişikliği var galiba efen
dim. 

H. SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, birinci önerge daha şutmu'lllü. 

BAŞKAN — Peki efendim; önce birinci öner
geyi işleme koyarız, sonra ikinci önergeyi işleme 
koyarız. 

Birinci önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen-
d;m. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, öner-
gadeki yiüizlde 2'5'lik düşüş, 60 ilçeye de şamtil mi? 

BAŞKAN — İşleme 'koyduğumuz, birinci öner
ge efendim; 60 rakamı ikinci önergede gelecek. 

Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

^Erzincan) — Katlıyoruz efendliim. 
IBAŞKAN — Önergeye hükümet katılayor, ko

ni iaiyon katılmıyor. 
önıergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etimeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
IEfen|d;ım, ikinci önergede, birinci önergeden fark

lı olarak «60» rakamı vardı; bu husus da birinci 
önergede karşılandığı için, ikinci önergeyi işleme 
koymuıyorumı. 

Geçici madde 2'yi, kaibul edilen önerge ile birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kaibul 
etimeyenler... Geçidi madde 2 kabul edilmiştir. 

Yeni bir geçici- madde teklifi vardır; okutuyo
rum : 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Korsan madde 
mi? 

ıBAŞKAN — Geçici madde efendim. 
Önergeyi oku'tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 585 sıra sayılı Kanun Tasa

rısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve 
'teklif ederiz. 

IPertev Aşçıoğlu Seçkin Fırat 
Zonguldak Bolu 

Ahmet Yılmaz Ünal Yaşar 
Giresun Gaziantep 

Osman Işık 
Ankara 

Geçici Madde 3. — Bu kanun gereğince yeni ku
rulan ilçeler, yapılacak ilk Milletvekili Genel Se
çimlerinde, seçim çevrelerinin tespitinde dikkate alın
maz, 

Gerekçe : 
llgiıli kanunlar gereğince, Yüksek Seçitm Kurulu 

.'tarafından sieçiim bölgelerinin tespit edilebilmesi için 
gerekli sürenin sınırlı oluşu ve bu kanunun yürür
lük tarihi de göz önüne alındığında Yüksek Seçim 
Kurulunca yapılacak çalışmaların çok kısa zaman 

Orhan Ergüder 
İstanbul 
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dilkni içerisine sığdırılması birtakımı sıkıntılar yara
tacağımdan önergemizle bu kanun gereğince kuru
lan yeni ilçelerim, bu defalık yeni seçim çevrelerinin 
tespitinde dlikkate alınmamasının bükme bağlanma
sını istemekteyiz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayım Başkan, bu yeni «nadide. 

ıBAŞKAN — Bir dakika, tabiî yeni madde efen
dimi. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Seçim Kanunuy
la ilgili olduğu için. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Zaten, ilçeyi fii'tem kurmadığına göre bence lüzum
suz. Orada Kir seçimi kurulu yok ki. 

IBAŞKAN — Efendim, teklif edilen geçici mad
de 3*ü bir defa ıdaiha okuyorum; arkadaşlar in dik
katine. 

,«Bu kanun gereğince, yeni kurulan ilçeler, yapı
lacak ilk Milletvekili Genel Seçumlerinde, seçim 
çevrelerinin tespitinde dikkate alınmaz.» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, diyelim ki, bir illçe, örneğin, önce çı
karılıp sonradan illjhal edilen Kazan ilçesi, hüküme
tin bir insaf İl tarafına geldi, hükümet derhal blu 
önümüzdeki ay orada ilçeyi kurdu; orası bir seçim
de nasıl ayrı mütalaa edilecek? 

BAŞKAN — Efendim, bu kurmayacağım ' de
mektir. 

Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİİN FIRAT (Muş) — Katı'Jmuyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — KaJtıhyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kaibuft edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yeni madde bu. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yeni madde; müzakereye açacaktınız. 

(BAŞKAN — Efendim, söz istemediniz, sorular 
«ordunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
oylamaya geçtiniz, arkadaşlarıımıız konuşacaktı. 
ANAP'lı başkanlar bu kadar çaibuk yapimıyör. 

İBAŞKAN — Efendim, bu önerge nedir; geçici 
ımaıdldedir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yeni madde, müzakereye açacaktınız, üzerinde ko
nuşmalar yapılacak. Bu önerige değil, madde. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu kanunla il-
ıgili değil ki, nasıl kalbul ediyonsunuz kanunla iJıgili 
olmayan bıir maddeyi. Mümkün değil. 

IBAŞKAN — Efendilin, ban kalbul etmiyorum, 
Genel Kurul kabul ediyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Siz işleme k'oy-
ınuayacakısınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
önergeyi işleme koymayacaktınız. 

IBAŞKAN — Öyle olur mu efemdiım? Geçici 
im adide teklif edilemez mi efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
iBu geçici maddelerin hepsini iptal ektireceğiz, hepsi 
iptal edilecek, göreceksiniz. 

(BAŞKAN — Bir geçici madde teklifi daha var, 
okutuyorum : 

IBaşkanlık Divanına 
Gönüşüümelklte olan 98 üçe Kuru'ımaısı Hakkında 

Kanun Tasarıisına bir geçici madde eklenmesini arz 
ve talep ederiz. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanunca tüzelkişilikleri 
kalidırıf'am Bolu İıli Düzce ilçesine Bağlı Cürnayeri 
ve Gümüşoıva BelediyeMrinin seçilmiş organlarının 
hukukî varlıkları ilk genel mahallî idareler seçim
lerine kadar devam eder. 

IBü belediyelerin her türlü mal varlıkları, hak, 
a'acak ve borçları ile personeli ilk genel mahallî 
idare seçimleri ile teşekkül edecek olan Cuımaova 
B e !ed iyesi ne devralunur. 

ıSeçkin Fırat Ahmet Yılmaz 
Boılıu Giresun 

Pertev Aşçıoğlu Kâzıim Oksay 
Zonguldak Bolu 

Saffet Sert Kemal İğrek 
Konya Bursa 

'BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN V\E BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İİÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... önerge kabul 
edinmiştir. 
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Madde 3'ü okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihimde yü

rürlüğe girer. 
M adide üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Bilmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ünaü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. • — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul ed'Llımişltir. 
(Efendim, oyunun1 rengini belli ötmek isteyen Var 

mı? Yok. 
Bu kanun tasarısının başlığı, «98 İlçe Kurulması 

Hakkınlda fcanun Tasarlısı», simidi bu, «103 l'çe Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarnsı» şeklinde düzelti
lecek. 

•Başlığı bu tarzda oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edildi ve 98 düzelti
lerek 103 olacak. 

Tümünü aylarınıza sun uy onum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
•(Aikışlar) 

Hayırlı, uğurlu olsun. 
2. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu

nu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 
sayılı Damga Vergisi Kanunu, 2982 sayılı Konut İn
şaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapıla
cak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve 
Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun ile 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/872) (S. Sayısı : 599) (1) 

(BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 7338 sayılı 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Ver
gisi Kanunu, 2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kal
kınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda 
Vergiı, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanın
ması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı. 

Komisyon ve hükümet yerinde. 
ıRaporun okunmasını kabul edenler... Okunma

masını fcalbul edenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

(1) 599 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir . 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kalbul edilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi okutuyorum : 
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 3065 
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Dam
ga Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaaünda ve 
Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırım
larda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları 
Tanınması Hakkında Kamun ile 193 Sayılı Gelir Ver

gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına 
(ık) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (1) bendi 
eklenmiştir. 

«1) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Ku
rulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca 
ticarî plaka satışından elde edilen paralardan, ticarî 
plaka taşıt sahipleri dağıtılan miktarlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteeyn var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal Ver

gisi Kanununun 7 nci maddesine, birinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«IBu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkra
sının (1) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı ik
tisapları için beyanname vermezler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 7. — Plaka tahdidi uygulanan 
illerde Balkanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan tra
fik komisyonlarınca yapılan ticarî plaka satışları, 
31.12.1987 tarihine kadar katma değer vergisinden 
müstesnadır. 

BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinden söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

— 157 — 



T. B. M. M. B: 120 19 . 6 .1987 0 : 3 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE 8. — Net alanı 150 m2'ye ka

dar konutların teslimi ile konut yapı kooperatifleri
ne yapılan inşaat taahhüt işleri, 31.12.1992 tarihine 
kadar katma değer vergisinden müstesnadır.» 

BAŞKAN — Geçici madde 8 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. . 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 488 sayılı Damga Yengisi Kanu

nunun mükerer 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulu, uluslararası kurumlardan, ya
bancı ülkelerin kredi kuruluşlarından ve diğer her 
türlü dış kaynaklardan doğrudan doğruya veya Tür
kiye'de faaliyet gösteren bankalar vasıtasıyla verile
cek krediler ve bu kredilerin geri ödenmesi nedeniyle 
düzenlenen kâğıtların talbi olduğu damga vergisi nis
petini «0» sıfıra kadar indirmeye, indirilen nispeti 
kanunî seviyesine kadar çıkarmaya ve bu nispetler 
dahilinde kredi nevileri itibariyle farklı nispetler tes
pit etmeye've bu konu ile ilgili usul ve esasları tayin 
etmeye yetkilidir.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 599 sıra sayılı tasarının 5 inci 
maddesinin aşağıdaki gilbi değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Fahir Salbuniş 
Zonguldak Bursa 

Cemal Büyükbaş Ali Rıfkı Atasever 
Eskişehir Tekirdağ 

Osman Işık Besim Göçer 
Ankara Çorum 

(MADDE 5. — 488 sayılı Damga Vergisi Kanu
nunun mükerer 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir. 

«'Balkanlar Kurulu, uluslararası kurumlardan, ya
bancı ülkelerin kredi kuruluşlarından ve diğer her 
türlü dış kaynaklardan doğrudan doğruya veya Tür
kiye'de faaliyet gösteren bankalar vasıtasıyla verile

cek krediler ve bu kredilerin geri ödenmesi nedeniy* 
le düzenlenen kâğıtların talbi olduğu damga vergisi 
nispetini «0» sıfıra kadar indirmeye, indirilen nispeti 
kanunî seviyesine kadar çıkarmaya ve bu nispetler 
dahilinde kredi nevileri itibariyle farklı nispetler tes
pit etmeye ve bu konuyla ilgili usul ve esasları tayin 
etmeye yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu, 31.12.1993 tarihine kadar men
kul kıymetlerin halka satışında, bunları ihraç eden 
anonim ortaklıklar ile aracı kurum ve bankalar ara
sında düzenlenen aracılık sözleşmelerinin tabi olduğu 
Damga Vergisi nispetini «0» sıfıra kadar indirmeye, 
indirilen nispeti kanunî seviyesine kadar çıkarmaya 
yetkilidir.» 

Gerekçe: 
Bu öneri ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

nu mükerrer 30 uncu maddesine eklenen hüküm de
ğiştirilmektedir. Bu değişiklik ile ayrıca menkul kıy
metlerin halka arz ve satışında, bunları ihraç eden 
anonim ortaklıklar ile aracı kurum ve bankalar ara
sında yapılacak aracılık sözleşmelerinin Damga Ver
gisi nispetini «0» sıfıra kadar indirmeye, indirilen nis
peti kanunî seviyesine kadar çıkarmaya Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmektedir. 

Aracılık sözleşmelerinin talbi olduğu Damga Ver
gisi nispetinden gerektiğinde indirilmesi, bu sözleş
menin yazılı biçimde yapılmasını teşvik edeceğinden 
sermaye piyasasında güven ve açıklık sağlanmış ola
cak ve bu suretle menkul kıymet ihraç maliyetleri 
düşeceğinden bu piyasa olumlu yönde etkilenecektir. 

Bakanlar Kuruluna verilen bu yetki 1993 yılı so
nunda sona erecektir. 

(BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendini? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCBBE ALPTEMOÇlİ'N (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

'BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, bu değişiklik getiren önergeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etme
yenler.... Ka'bul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2982 sayılı Konut İnşaatında 

ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatı-
rıimlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflık
ları Tanınması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Konut İnşaatı veya kalkınmada ön
celikli yörelerde yapılacak yatırımlar için arazi veya 
arsa tedariki ile ilgili olarak ivazlı veya iıvazsız de
vir, temlik, kamulaştırma, satış vaadi sözleşmesi, in
tifa hakkı, iştira hakkı, alım, satım, kira, geri alma, 
geri verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin 
tesis ve terkini, ipotek tesis ve terkini, ıslah, değişik
lik işlemleri ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen 
kâğıtlar, ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harç
lardan müstesnadır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 ne i maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2982 sayılı Konut İnşaatında ve 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırım
larda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları 
Tanınması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (1b) bendinden sonra gelmek üzere, 
aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. 

«c) Konut yapı kooperatifleri üyelerinin üyelik 
aidatı ile ek ödemeleri dolayısıyla konut yapı koope
ratifleri lehine düzenledikleri kâğıtlar,» * 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 2982 sayılı Konut İnşaatında ve 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırım
larda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları 
Tanınması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin bi
rinci fıkrasının sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«Ancak konut yapı kooperatifleri üyelerinin ko
nut yapı kooperatifleri lehine düzenledikleri kâğıtlar 
için alınmayan vergi, resim ve harçlar ile cezaları ko
nut yapı kooperatiflerinden tahsil edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 2982 sayılı Konut İnşaatında ve 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırım
larda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları 
Tanınması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesindeki 
«1988 takvim yılı» ibaresi «1992 takvim yılı» olarak 

I değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
j Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu-

I nun 2454 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin 
i ikinci fıkrasında yer alan «% 25 oranını» ibaresi, 

«on katını» şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

' Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 

I MADDE 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 27. — Menkul kıymet sahip
lerinin, menkul kıymet alım satımına yetkili olan 
bankalar ve aracı kurumlar (borsa komisyoncuları 
dahil) vasıtasıyla menkul kıymetlerini elden çıkar
mak suretiyle sağladıkları kazançlar, 31.12.1993 ta
rihine kadar gelir vergisinden müstesnadır. Kendi 
nam ve hesaplarına menkul kıymet alım satımıyla 
devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazançlar, istisna kapsamında değildir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir, t 

«GEÇİCİ MADDE 28. — Gelir Vergisi Kanunu
nun bu Kanunla değişik 12 nci maddesinde yer alan, 
işletme büyüklüğü ölçülerini on katına kadar artırma 
konusundaki yetki, Bakanlar Kurulunca 1987 vılı için 
1.1.1987 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde de kul
lanılabilir.» 

»BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
I Bir önerge vardır okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 599 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Fahir Sabuniş 
•Zonguldak Bursa 

Cemal Büyükbaş Besim Göçer 
Eskişehir Çorum 

Osman Işık Ali Rıfkı Atasever 
Ankara Tekirdağ 

MADDE 12. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 28. — a) Gelir Vergisi Ka
nununun Bu Kanunla Değişik 12 nci maddesinde 
yer alan, işletme büyüklüğü ölçülerini 10 katına ka
dar artırma konusunda yetki, Balkanlar Kurulunca 
1987 yılı için 1.1.1987 tarihinde yürürlüğe girecek 
şekilde kullanılabilir. 

b) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Baş
kanlığınca çıkarılan ve Geir Vergisi Kanununun 75 
inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan, men
kul kıymetlerden sağlanan gelirler (dövize, altına ve
ya bir başka değere endeksli menkul kıymetler itfası 
sırasında oluşan değer artışı gelirleri dahil) (31.12.1993 
tarihine kadar Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayıl* 
Kanunla Değişik 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 
9 numaralı bendinin (jb) alt bendi uyarınca tevkif ata 
tabi tutulur. Bu gelirler, 31.12.1993 tarihine kadar 
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu madde
sine göre ilgili yıl ticarî kazancından indirilir. 

Gerekçe : Tasarının 12 nci maddesinde yapılan 
değişiklikle, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idare
since çıkarılan gelir ortaklığı senetlerinden sağlanan 
gelirler, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi
nin 5 numaralı bendine göre menkul sermaye iradı 
olarak kabul edilmik ve aynı kanunun 94 üncü mad
desinin (A) fıkrasının 9 numaralı bendi ile tevkif at 
kapsamına alınmıştır. 28.5.1986 gün ve 3291 sayılı 
Kanunla söz konusu idareye devlet garantili veya 
garantisiz iç ve dış tahviller ille her türlü menkul 
kıymetler çıkarma yetkisi de tanınmıştır. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin çı
karacağı ve Gelir Vergisi Kanunun 75 inci madde
sinin 5 numaralı bendinde sayılan menkul kıymet
lerden sağlanan gelirlerden 31.12.1993 tarihine ka
dar Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla 
Değişik 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 9 numa

ralı bendinin (b) alt bendi gereğince tavkifat yapıl
ması sağlanmaktadır. 

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli 
menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer ar
tışlarından menkul sermayeye iradı kapsamında tev-
kifata tabi tutulacağı hususuna açıklık getirilmekte
dir. 

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun müker
rer 39 uncu maddesi hükmüne göre, ticarî işletmeye 
dahil olup, iratları vergiden müstesna bulunan men
kul kıymetlerin iratları, kurumlardan elde edilen Ku
rumlar Vergisine tabi tutulmuş veya üzerinden vergi 
tevkif atı yaıpılmıış kâr paylarıyla Hazine bonosu ve 
devlet tahvil faizleri ticarî kazançtan indirilmektedir. 
Gelir ortaklığı senetleri ile Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresince çıkarılacak diğer menkul kıy
metlerin de ticarî işletmeye dahil bulunması halinde, 
bu menkul kıymetlerden Gelir Vergisi Kanununun 
75 inci maddesinin 5 numaralı bendi kapsamında 
sağlanacak menkul sermaye iratları, Hazine bonosu 
ve devlet tahvil faizi niteliğinde düşünüldüğünden, 
bu gelirlerin de 31.12.1993 tarihine kadar ilgili yıl ti
carî kazancından indirilmesine imkân tanınmakta
dır. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMIİSYONIU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTBMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Şimdi, maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan Hükümler 
'MADDE 13. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına 3099 
sayılı Kanunla eklenen (ı) bendi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce plaka tahdidi uygulanan iller-
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de Balkanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik 
komisyonları tarafından yapılan ticarî plaka satışları 
ile bu satışlardan elde edilen partallardan ticarî plakalı 
taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar hakkında da bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Geçici Madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 6 ve 7 nci 

maddeleri 31.12.1992 tarihinde yürürlükten kalkar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
DOĞAN KASAROftLU (istanbul) — Sorum var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kasaroğlu. 

DOĞAN KASAROĞEU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu kanunla, Hazine çeşitli vergilerinden vazge
çiyor. Acaiba, Sayın Bakanlık, toplam ne kadar ver
giden vazgeçildiğini söyleyebilecekler mi? 

İkinci sorum; vazgeçilen bu miktarı ne ile karşı
lamayı düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; bu tasarı, başlığından da anla
şıldığı üzere, hükümetimizin fevkalede önem verdiği 
konulardan biri olan, konut inşaatını teşvik etmek 
gayesiyle ve ayrıca sermaye piyasasını da teşvik et
mek gayesiyle hazırlanmış bir tasarıdır. Bu kanunda 
eğer bu imkânlar verildiği takdirde, sermaye piya
sası fevkalade canlanacak ve senelerden beri özle
diğimiz, sermaye piyasasının canlanmasryla, şirket
lerin ihtiyaç içinde bulundukları kredi vesaire gibi 
imkânlar da kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Ayrıca, 
ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan toplu konut inşaatı 
da teşvik edilmiş olacaktır. Dolayısıyla, şu gün iti
bariyle, şu kadar tahsilatımız olacak diye cevap ver
mek mümkün değildir; ama, ekonomize sağlayacağı 
faydalar sonsuzdur. Dolayısıyla, gelir ve gider ara
sındaki denge, mutlaka müspet istikamettedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 14. — Bu Kanunun 11 ve 12 nci mad

deleri 1,1.1987 tarihinden itibaren geçerli olmak üze
re, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı açık oya taibidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında do

laştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

'(Oyların toplanılmasına başlandı) 

3. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 Sayılı 
Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2972 
Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve 
İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümle
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile 1580 
Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesi ve 27.6.1984 Tarihli, 3030 Sayılı Ka
nunun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri komisyonları ra
porları (1/848, 1/863) (S. Sayısı : 596) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 596 sıra 
sayılı, 1'5'80 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı Bü
yük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değ'ştiırilerek Kabulü 
Hakkında Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İh
tiyar Heyetleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile 1580 
sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesi ve '27J6.1984 Tarihli, 3030 sayılı Kanu
nun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık; 
İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri komisyonları ra
poru üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Efendim, raporun okunup okunmaması hususu

nu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını ka

fi) 596 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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bul edenler... Okunmamasını kabul edenler... Rapo
run okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, 
Sayın Ahmet Sarp; buyurun efendim, (DYP sırala
rından! alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar
bakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz
lerime başlamadan' yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. 

Bundan takriben (iki yıl önce, hükümetin getir
diği bir tasarıyla, İmar Kanunumda, yüce Meclise© 
değişiklik yapıldı. Bu tasarının gerekçesi, sağlıksız 
kentleşmenin önlenmesi ve uygulamada görülen ak
saklıkların -giderilmesini içermekteydi. 

Şimdi, aradan .iki yıl geçmiş oluyor ve bu ko
nuda yeni bir tasarıyla karşı karşıyayız. O zaman, 
bu gerekçeyle, eski adıyla İmar ve İskân Bakanlığı
nın, imar planlarında değişiklik yapma yetkisi be-
ledıyelere devredilmiş oluyor idi; ama bu iki yıl 
iç:nde görüldü ki, belediyeler bu işi iyi bir şekilde 
yapamıyorlar. Ne yapıyorlar? Yeşil sahaları yerleşim 
bölgesi haline getiriyorlar, kamuya ayrılmış yerleri 
yine özel yerleşim sahası faaline getiriyorlar ve yol
suzluk, rüşvet gibi konular gerek basında izlediği
miz, gerekse de hükümetin yapmış olduğu tasarruf
lardan da anlaşıldığı üzere, oldukça yüksek boyutla
ra ulaşmış durumda. 

•Şimdi', hükümet, belediyelere vermiş olduğu bu 
yetkiyi geri alma durumunda, yani daha doğrusu 
eskiye dönüş istikametinde adımlar atıyor. Değerli 
milletvekilleri, bu, hükümetin uyguladığı bir metot. 
Bu metoda, kendi deyimiyle, .Sayın Başbakan «Dene
me sınama metodu» diyor. 

'Matematikte bir metot var; mesela 10 tane bi
linmeyen vardır, 7 tane denklem vardır; bu 10 tane 
bilinmeyeni 7 denklem içinde bulamazsınız. Taton-
mam metodu diye bir metot vardır, deneme sınama 
metodu ile bu 'bilinmeyenleri bulmaya çalışır mate
matikçiler; ama Türkiye gibi, devlet geleneği olan, 
özellikle 600 yıllık b;r Osmanlı İmparatorluğu döne
minde bir devlet geleneği teşekkül etmiş olan ve yine 
60 yılı aşkın bir cumhuriyet tecrübesi geçirmiş olan 
Türkiye'de, oturmuş bir düzen vardı. Bu düzende, 
gayet tabiî, ki zaman içinde ıslahat tedbirleri almak 
ioap eder. Yani, alınacak, yapılacak düzenlemeler ıs
lah edici olmalı idi; ama, bir reformdur, bir dev
rimdir tutturuldu, her şey altüst edildi. Bu metotlar, 
gerice kalmış memleketlerde, Afrika'daki ülkelerde 
yahut da topyekûn düzeni değiştirmek isteyen dokt-
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önlerde uygulanan metotlardır; ama Türkiye gibi 
oturmuş ülkelerde bu metotların geçerli olmadığını 
görüyoruz. Yalnız bu tasarıyla değil; mesela neler 
yapıldı ve nelerden geri dönüldü? Bakanlık sayısı 
azaltıldı, bilahara artırıldı Başka?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Devlet bakanlığı., 

AHMET SARP (Devamla) — Evet efendim, aynı 
şey, devlet bakanlığı, fark etmez; bir kısmı da boş 
tutuluyor şu anda, bazı transferler için. 

Şimdi, başka ne yapıldı? 1983 yılında iktidara 
gelindiğinde nelerden şikâyet ediliyordu? Sübvansi
yon yapılmasından/Başka?.. Negatif faiz uygulaması
na son verildiğinden bahsediliyordu. Şimdi ne görü 
yoruz? 1987 yılında 5 ayda enflasyon oranı yüzde 20, 
mevduata verilen faiz, yüzde 10 mertebesinde, nega
tif faiz; eksi yüzde 10, 

Sübvansiyon meselesine gelelim : Tarımda süb
vansiyon olmayacaktı, KİT'lerde sübvansiyon 'olma
yacaktı. Bu yıl, biliyorsunuz bundan iki üç ay ev
vel tarımda teşvik ve sübvansiyon paketi yayın
landı, 300 milyar mertebesinde bir sübvansiyon, ta
rıma. 'Başka?.. Şu anda kamu iktisadî teşebbüsleri 
zarar edecek noktaya gelmişlerdir. Petrolde, elektrik
te, demiryollarında; KİT'ler zarar edecek noktaya 
gelmişlerdir, bunlara zam yapmak icap ediyor; ama 
Sayın Başbakan bekletiyor bu zamları. Bunların hep
si, 1983'ten önceki uygulamalar. Şimdi, döndük do
laştık aynı noktaya geldik. Bunun adı deneme sınama 
metodu; bunun adı yaz boz metodudur. Türkiye, 
böyle yaz bozlara, böyle deneme sınama metotları
na layık bir ülke midir? Bunun faturasını kim ödü
yor? Zavallı halkımız, zavallı milletimiz ödüyor bu
nun faturasını. Bunun ıstıraplarını, bunun acısını 
milletimiz çekiyor. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Halk zavallı de
ğildir. 

AHMET SARP (Devamla) — Evet, bunları siz 
zavallı hale soktunuz. Bunları sadakaya muhtaç ha
le getirdiniz, ş'mdi de fakir fukaraya şey yapmaya 
çalışıyorsunuz... Sadakaya muhtaç hale getirdiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sizin yönetimde zavallı oldu bu millet. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Halkımız zavallı 
değildir, sen zavallısın. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Milleti siz öyle 
görüyorsanız bir şey diyemeyiz^ 
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AHMET SARP (Devamla) — 'Ben öyle görmü
yorum, siz o hale getirdiniz beyefendi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; siz devam edin. 
MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Tabire dikkat 

edel'm. 
AHMET SARP '(Devamla) — Şimdi, bu bir ge

riye dönüştür. Şahıslar ihata yapar, hatadan dönmek 
fazilettir; ama bu, şahıs meselesi değiid;r. Bu, dev
letin, hükümetin yaptığı bir hatadır. O bakımdan bu 
affedilemez. 

Şimdi bu dönüş yapılıyor; ama yine, objektif bir 
dönüş olmuyor; Başbakanın onayı ile, bazı beledi
yelerin yetkisi alınıyor. Yani, burada da objektif kri
ter yok, sübjektif bir uygulama olacak. Hangi be
lediyeyi beğenmez ise, Bayındırlık ve îskân Bakan
lığı, onu, Başbakana onaylatacak ve o belediyenin 
yetkisi alınmış olacak. Burada objektif kriter yok. 

Diğer bir konu, bu kâfi değildir, 'belediyeler üze
rinde bir denetim konusu vardı; o denetim konusu 
halen yok -Daha önceki tasarıyla bu denetim yet
kisi alınmış idi- bu denetim yetkisinin de bakanlı
ğa verilmesi icap eder ve bunu sübjektiflikten kur
tarıp, objektif hale getirmek icap eder. 

Benim, bu aşamada söyleyeceğim hususlar bun
lardır; beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, 
teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarp. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, grup adına mı ko

nuşacaksınız? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyruun Sayın Tutum. 

SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Sayın Başkan, saygıdeğer millet vekilleri; ben, 
biır hukuk garibesi ve ucubesi olan bu tasarının, siz
lere b;r anatomisini sunmak istiyorum. 

Şimdi, önümüzde 27 Mayıs 1987 tarihinde Resmî 
Gazetede yayımlanan kanun hükmünde kararname 
var. Bu kararname 283 sayılı, ismi 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 93 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi ve 27.6.1984 Tarihli 3030 sayılı Kanunun 9 un
cu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname. Bu kararnameyi! hepiniz bi
liyorsunuz, bazı belediye başkanlarını görevden al
mak iç'o, hızla, alelacele çıkarılmış bir kararname. 
Marmaris Belediye Başkanının da hemen bu karar
nameden sonra görevden alındığını hatırlıyoruz. 

Şimdi, normal olarak, kanun hükmünde kararna
meler, yayınlandıkları gün, Büyük Millet Meclisine 
verilirler ve komisyonlarda da öncelik ve ivedilikle 
görüşülür. Kanun hükmündeki kararname, 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 93 üncü maddesini değiştiriyor. 
Şimdi, elinizdeki 'kanun tasarısına bakınız, inanıl
maz bir olay, o da 1580 sayılı Belediye Kanununun 
93 üncü maddesini değiştiriyor. Şimdi, aklımıza ne 
gelebilir? Bir kararname var, kararnameler öncelik 
ve ivedilikle ele alındıklarına göre... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bir dakikanızı istir
ham edeceğim. 

Efendim, bir önceiki tasarı için oyunu kullanma
yan var mı?..t Yök. 

Oy verme işlemi son bulmuştur; (kupaları kaldı
rınız. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Tutum. (Oyların 
ayırımına başlanıldı) 

CAHİT TUTUM {Devamla) — Kanun hükmün
de kararnameler, gerek komisyonlarda ve gerekse 
Büyük Millet Meclisinde öncelik ve ivedilikle görü
şüleceğine göre; nasıl oluyor da, aynı maddenin (93 
üncü maddenin, değiştirilmesi için hükümet kanun 
tasarısı getiriyor ve ona tekaddüm ödiyor ve siz de 
bunu inceliyorsunuz? Bu bir hukuk garimesi değil 
midir? Bir Anayasa ihlali değil midir? Neden bu 
yola gidiyorsunuz; büyük bir grupsunuz ve bu maz
hariyet, hemen hemen hiçbir partiye nasip olmamış
tır. İçinizde bir hukukçu yok mu bunu dile geti
recek? 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Ne de
mek o? 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Yanlış yapıyor
sunuz; evvela kararnameyi inceleyin kanunlaştıra
lım; bunu diyecek hiç kimse çıkmadı mı? 

OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Söylediğin doğ
ru mu ki, çıtlamasını istiyorsun. 

CAHİT TUTUM (DeVamla) — Şimdi, burada 
bizim takıldığımız nedir; Belediye Kanununun 93 
üncü maddesi. Bakınız, 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 93 üncü maddesini okuyorum: «Belediye baş
kanlığının herhangi bir sebeple boşalması veya izin, 
hastalık ve işten çektirme gibi hallerde yeni başkan 
seçimi yapılmasına veya başkanın görevine başlama
sına kadar meclis her toplantı yıl başında içinden 
bir üyeyi başkanvekili seçer. Buna rağmen ileride 
yeniden bir başkanvekili sezilmesine lüzum hâsıl ol
duğu takdirde başkanvekilinin seçimi için vali mec
lisli toplantıya çağırır.» 
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Kanun hükmünde kararname bu maddeyi değişti
rirken şöyle diyor: «Belediye başkanı; izinli, özür
lü veya raporlu bulunacağı veya beldeden görevli 
olarak ayrılacağı durumları dikkate alarak önceden 
meclis üyeleri arasından bir başkanvekili belirler.» 
•Buraya kadar bir şey yok. 

«Belediye beşkanlığı ve1 başkanvekıilliğinin aynı 
zamanda boşalması halinde, yeni başkan görevine 
başlayıncaya kadar il merkezi belediyelerinde İçişler1; 
Bakanı, diğer belediyelerde valiler tarafından meclis 
üyeleri arasından bir başkanvekili atanır.» Bunda 
da bir şey yok, 

«Belediyelerin seçilmiş organları veya bu organ
ların üyeleri hakkında görevleri ile ilgili bir suç se
bebi ile soruşturma veya kovuşturma açılması halin
de, İçişleri Balkanı geçici bir tedbir olarak, kesin hük
me kadar bu organları veya organların üyelerini gö
revden uzaklaştırabilir.» Bu hüküm, aslında, Anava-
sada var. Esas ihtilaf konusu olan, şu okuyacağım 
son paragraftır: 

«Bu durumda Bakanın teklifi Başbakanın onavı 
ile kesin hükme kadar meclis üyeleri arasından ge
çici olarak bir başkan görevlendirilebilir.» 

Yine aynı kanun hükmünde kararnamenin 2 nci 
maddesiyle de 3030 sayılı 'Kanunun 9 uncu madde
sine bir fıkra ekleniyor ve aynı hüküm oraya da 
getiriliyor: «Bu durumda Bakanın teklifi Başbakanın 
onayı ile kesin hükme kadar meclis üyeleri arasın
dan geçici olarak bir başkan görevlendirilebilir.» 

Bu okuduklarım kanun hükmünde kararnamedeki 
hükümlerdir. iŞimdıi önünüzdeki tasarıya bakın. He
men hemen aynı hükümler burada da tekrarlanıyor. 
Tabiî son maddelerine baktığınız zaman, bu kanun 
hükmünde kararname ile ilgili herhangi bir kayıt 
görmüyorsunuz. Zaten 596 sıra sayılı raporun başlı
ğına baktığınız zaman da göremiyorsunuz. Bunun 
hesabını hükümetten soracağız; kanun hükmündeki 
kararnameyi niye incelemediniz, bu tasarıyı niye ge
tirdiniz, 93 üncü maddeyi niye getirdiniz?... 

Büyük bir ihtimalle - tabiî bu benim yorumum. 
yanlış olabilir - 283 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name iptale mahkûm; çünkü, dayandığı yetki ka
nununda böyle bir yetki yok; bunu kanıtlayacağız. 
Bu iddia, zaten hukukçular tarafından ortaya atıldı; 
yani 3268 sayılı Kanun ve onu değiştiren kanunda, 
mevcut olan yetkiler arasında, kanun hükmünde ka
rarnameye konulan şu yetkiyi, o yetki kanununa da
yanarak kullanmanız mümkün değil. Bunun iptali 
halinde ortaya çıkabilecek boşluğu bir an için dü-
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şünmüş olabilirler; o nedenle, hemen bu kanun ta
sarısını sevk ettiler; hemen hemen aynı günlerde. 
Tabiî, bu benim yorumum; bu bir hukuk garibesi, 
bir hukuk ucubesi. 

Savın hükümet neden bu yola gitti? Aslında, bu 
son düzenleme ile, belki ANAP'lı belediyelerde ar
tık saklanamaz ölçülere varan rüşvet ve yolsuzluk 
üzerindeki dikkatleri dağıtmak istedi. Yolsuzluklara 
ortam yaratan politikaları değiştirmek ve yargı de
netimini hızlandırıp, etkinleştirmek yerine, kuşkuları 
yaygınlaştırmaya yöneldi ve ilk uygulamalar da, içiş
leri Bakanının yetkilerini kötüye kullandığını göste
riyor. Mesela', hâlâ Aytoastı ANAP'lı belediye başkanı 
için yetkisini yıllardır kullanmadı; ama öte yandan, 
hakkında soruşturma var diye, Marmaris'in SHP'li 
belediye başkanını bu yetkiye dayanarak görevden aldı. 

Şimdi, İçişleri Bakanının, acaba, Anayasada ma
hallî idarelerle ilgili ünlü hüküm muvacehesinde, böy
le bir yetkisi olabilir mi? İçişleri Bakanının teklifi ve 
Başbakanın onayı ile meclis üyeleri arasında geçici 
olarak başkan görevlendirme yetkisi olabilir mi? Ne
den, seçilmiş organlara güvensizlik duyulmaktadır? 
Hükümetin bunu açıklaması lazım. Yıllarca bu hüküm 
uygulanmış. 1580 sayılı Kanun çok eski olmasına rağ
men, yıllarca uygulanmış en sağlam organik kanun
larımızdan biridir. ANAP'ın politikası nedir? Demek
tedir ki, maballî idarelere daha fazla özerklik, ma
hallî idarelere daha fazla yetki, mahallî idareler üze
rinde merkezin baskısını asgarî hadde indirme; bizim 
mahallî idare politikamız budur demektedir. Şimdi, 
ikiyüzlü bir politika ile karşı karşıyayız. Bir yandan 
bunu söylüyor, mahallî idarelere kaynak ve yetki dev
redildiğinden bahsediyor; ama seçilmiş organların, 
yani belediye meclisinin kendi meclis başkanvekilini 
seçmesine imkân vermiyor. «Olmaz» diyor. Neden ol
maz? Bu tamamen, ademî itimat meselesidir; yani 
mahallî idare kavramına itimatsızlıktır. Meclis başkan
vekilini, bu gibi hallerde, bakanın teklifi ve Başba
kanın onayı ile, kesin hükme kadar kendileri tayin 
edecekler. Şimdi, bu hükmün Anayasaya uygun ol
madığını düşünüyoruz; çünkü, Anayasada, vesayet 
müessesesi kanunla düzenleniyor; ama vesayetin Ana
yasada belirtilen esasları hiçe sayılarak yeni birtakım 
ağırlaştırıcı hükümler getirmek suretiyle vesayet yet
kisini kullanmasını mümkün görmüyoruz; çünkü, 
Anayasa da, gayet açık bir şekilde, mahallî idarelerin 
tanımında, seçilmiş organların kendi kendilerini yö
nettikleri bir yönetim birimini ana belirleyici kıstas 
olarak kabul etmektedir. Siz, seçilmiş bir organın yö
netme yetkisini vesayet yetkisine dayanarak kısıtlı-
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yorsunuz; bu mümkün değildir. Niçin mümkün değil
dir? Vesayet yetkisi, kuşkusuz, kamu yararı için kul
lanılır. Eğer, kamu yararı gerektiriyor ve hizmet de 
gerektiriyorsa, bu yetkinizi kullanırsınız; fakat bu 
yetkiyi, Anayasada belirtilen mahallî idare esprisini 
ortadan kaldıracak bir şekilde kullanamazsınız. Hele, 
mahallî idarelerin giderek fazla özerk bir yönetim, 
mahallî halkın, mahallî ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kurulan, yine halkın seçtiği organlar tarafından yö
netilen bir birim olma felsefesinin, giderek, siyasî par
tilerce paylaşıldığı bir dönemde, böyle bir vesayet yet
kisi çok terstir. Burada, sanıyorum, bu yetki, iktidarda 
kim olursa olsun, iktidarda olanın rahatlıkla kötüye 
kullanabileceği ve bir tefıdit aracı olarak özellikle be
lediyeler üzerinde kullanabileceği bir yetki olmakta
dır. 

Bu yetkinin iptali için Anayasa Mahkemesine 
gitme kararındayız. Bu kanunun, hukukun üstünlüğü 
ilkesinin zaferiyle sonuçlanacak bir esasa bağlanaca
ğını umuyoruz. Saygıdeğer üyeler, getirilen bu tasa
rıya olumsuz oy vereceğimizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
2. — 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu

nu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İn
şaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapıla
cak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve 
Muaflıklar Tanınması Hakkında Kanun ile 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/872) (S. Sayısı : 599) (Devam) 

BAŞKAN — 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı 
Konut inşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 
Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç istisna 
ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun ile 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu raporunun açık oylaması neticesinde, 221 oy kul
lanılmış; oyların 189'u kabul, 27'si ret, l'i çekinser, 
4'ü geçersizdir. Böylelikle, tasarı kanunlaşmıştır; hayır
lı ve uğurlu olsun. 

3. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 Sayılı 
Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2972 

Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhti
yar Heyetleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile 1580 Sayılı 
Belediye Kanununun 93 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi ve 27.6.1984 Tarihli, 3030 Sayılı Kanunun 9 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm; İçişleri komisyonları raporları (1/848, 
1/863) (S. Sayısı : 596) (Devam) 

BAŞKAN — 596 sıra sayılı tasarı üzerindeki mü
zakerelerimize devam ediyoruz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ATİLLA SIN (Muş) — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI 

ATİLLA SIN (Muş) — Komisyon olarak bir şeyi 
açıklamak istiyorum: Sayın hatip, belediye meclis baş-
kanvekilinin seçimindeki seçim yetkisinin alınacağın
dan bahsediyor; yalnız, kanun maddesini okuduğu za
man, «Meclis başkanvekili» değil, «Belediye başkan
vekili» olduğunu görecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Belediye başkan

vekili» dedim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI 

ATİLLA SIN (Muş) — «Meclis başkanvekili» dedi
niz. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Sayın Başkan, grup adına konuşma süresi 20 dakika
dır; çalışma süremizin bitimine ise, 12 dakika kal
mıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler son bulmuştur. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kalbul edenler... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 101 oy istiyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayalım efendim. 
Maddelere geçilmesini kaibul etmeyenler... Madde

lere geçilmesi ka'bul edilmiştir. 
Çalışma süremiz dolmak üzeredir. 
Alınan karar gereğince, gündemde bulunan kanun 

tasan ve tekliflerinden, 11 inci sıraya kadar olanları 
görüşmek için, 20 Haziran 1987 Cumartesi günü saat 
14.00'te toplanmak üzere, Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 23.50) 
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7338 Sayıh Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Saydı Dam
ga Vergisi Kanunu, 2982 Sayıh Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlar
da Vergi, Resim ve Harç tstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kar 

nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 

^Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
221i 
189 
27 
1 
4 

176 
3 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albuyrak 
Lcdin Badas 
Ahmet Renizi Çerçü 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaöğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Ralıbey 
Hamdıi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım Tpek 
îımet özarslan . 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalayeıoğlu 
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Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
ismail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ati Dizdaroğlu ' 
Sudi Nej'e Türd 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu . 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Fenni tsMmyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Faik Tarımctoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal tğrek 
Fahir Sabunttş 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çeten 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşei 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 

GİRESUN 
Burhan Kara 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
tbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamift Melek 
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TSPARTA 
Metin Altaman 
Fatma Mihriban Erden 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Rüşttü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
tlsmail Safa Giray 
Mehmet Kafkaslıgil 
R. Ercüment Konu'kman 
Turgut Özal 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSER* 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli! 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet İlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
M ekin Sarıoğlu 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi Önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
A. Şevket Bilgin 
Turgut Hatit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
II yas Aktaş 
Mehmet Avdın 

Beraiti Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Rıışan İşın 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Ataşe ver 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 

(Reddedenler) 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

ANKARA 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

BALIKESİR 
Cahit Tutum 

DİYARBAKIR 
Ahmet Sarp 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Yilmıaz İhsan Hastüıflc 
Doğan Kasaroğlu 
Feridun Şakir Öğünç 
Namık Kemal Şentürk 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Ahmet Süter 

KARS 
Musa Öğün 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

SAMSUN 
Hüsamettin Cindoruk 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

TOKAT 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 

UŞAK 
Yusuf Demir 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Çekinser) 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

BİNGOÜ 
Hakkı Artukarslan 

(Geçersiz Oylar) 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Ünal. Yasar 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batııman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Necdet Calp (İz.) 
Hüseyin Badas Doğu 
H< îbrahim Karal 
Alpaslan Pehlivanlı 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
İ. Cenap Ege (Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ, 
Mustafa Kân i Burk e 
Ayçan Çak nodulları 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahrnud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arı'kan 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Togay Gemalmaz 
Hilm/i Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Lezg'in Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Celebi 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Kemal Toğay 

İÇEL1 

İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
Sabit Baıtumlu 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferrulı İlter 
Altan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Tülay Öney 
İbrahim Özdemir 
Günseli Özkaya 
BilaJl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer (İ. A.) 
Fikret Ertan 
Lrdal İnönü 
Yılmaz Önen 
Özdemir PehJivanoğlu 
iş il ay Saygın 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

K AH R A M ANM AR AŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KAR$ 

Sabri Araş 

Ömer Kuşhan 

Halis Soylu 
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KASTAMONU 
Şaban Kiiçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSER t 
Cengiz Tuncer 
Mehmet tJner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELÎ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Mehmet! Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhal-im Araş ("Bşk. V.) 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecih i Akın 
Kadir Demir 
Saiim Erel 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet TurhangiL 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
İdris Gürpınar 
Muzaffer ilhan 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 

Hüseyin Avni Sağesen 

İhsan Nuri Topkaya 

Bahriye Üçok 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
I'ahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Telcin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Al tuğ 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 

Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçili 
A/iz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 

Enver Özcan 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 

Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım (t. A.) 

UŞAK 

Mümtaz Güler 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 

Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Emin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL 

KAHRAMANMARAŞ 

TRABZON 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

120 NCİ BİRLEŞİM 

19 . 6 . 1987 Cuma 

Saat : 14.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 
11 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığınca yaptırılan garaj ve lojman inşaatlarının teknik: 
projelerine uymadığı, eksik ve kalitesiz yapıldığı, faz
la ödemede bulunulduğu ve, bazı büro malzemelerinin 
yüksek fiyatlarla değiştirildiği iddialarının gerçeklik 
derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

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 
İli Gemerek İlçesindeki TUöSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle'ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

5. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

6. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

7. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

8. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şaıhin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

9. — 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) 

10. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

11. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

12. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 



14. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
OAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

15̂  — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş tünde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerges1 

(6/844) 
18. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın 
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

20. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı- iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

21. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri Hinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

22. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

23. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBÎRLIK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

24. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, istanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

2 — 
25. — Diyarbakır Milletvekili Mah'müd Aftuna-

tcar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır ilinde turizmin geliştirilmesi için 
le gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

27. — 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) 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
lişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

29. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin ili idil ilçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

30. — 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) 

31. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
vurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışmda özel Irir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

32. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBlRLtK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

33. — 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) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökrnen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alman yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir» 



35. — 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) 

36. — 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) 

37. — 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) 

38. — Zonguldak Milletvekili İsa Vafdal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki 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) 

39. — 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) 

40. — 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) 

41. — 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) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mafamud Altunakar' İ 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatüdığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'jn, Diyarbakır tinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

45. — 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) 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere iliş/kin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

47. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

48. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

49. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

50. — 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) 

51. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

52. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925)^ 

53. — 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) 

54. — 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) 

55. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 



. — 4 

56. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye- I 
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) I 

57. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılımda hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir- I 
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (1) 

58. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da «örülen sivrisinek ve sıtma tehli- I 
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge- I 
si (6/932) 

59. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

60. — 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) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa ili Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe- I 
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet istatistik Enstitüsünce alman karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

62. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An- j 
kara Belediyesi EGO işletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

63. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «'sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

64. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin ilinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (İ) 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu- I 
ran Bayezitfin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

66. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop ili 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) j 

67. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

68. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut özal'm maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve .bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

70. — 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) 

71. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerimin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Mili Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 

72. — 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) 

73. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/938) 

74. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

75. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı' genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarım kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

76. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir iline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942} 

77. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle ilçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya-



- 5 
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so- ı 
ru önergesi (6/943) 

78. — 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) 

79. — 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) 

80. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü j 
soru önergesi (6/1022) (1) 

81. — 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) 

82. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye 
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

83. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

84. — İstanbul Milletvekili Feridun Şak ir Oğünç' 
Ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

85. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konsey indeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

86. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara 
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner 
gesi (6/954) 

87. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/946) 

88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

89. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

90. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

91. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

92. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı kurulmasına hak kazandıkları için baş
vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 
(D 

93. — Konya •Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

94. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutları hasar gören va
tandaşların açıkta bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başjbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1029) (1) 

95. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuza giriş yapan kişilerden AİDS belgesi istenme
sinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

96. — Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref Boz-
kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek 
maksadıyla kaçak olarak ülkemize geçen İran, Irak 
ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu 
kişiter haklkında ne gibi işfem yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soroı önergesi (6/1031) (1) 
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97. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi AtakU'nın, l 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

98. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, İzmir İli ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür 
ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden Be
lediyece vaz geçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

99. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

100. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Rahıtat-üî Alem-ül İslam adlı öngütün ülkemizi ilgi* 
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındı
ğınla ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 
(D 

101. — 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) 
0). 

102. — 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- I 
gesi (6/1042) (1) 

103. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya
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) 

. 104. — 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) 

105. — Adana Milletvekili 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) 

106. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardafın, Sov
yetler Biriliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
nakline ve tüketimine iişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

107. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

108. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Aşkale Kandilli Belediyesince yaptı
rılan hayvan pazarının KÖYTÜR adlı bir şirkete ba
ğışlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1058) (1) 

109. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, sağ
lık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verile
rek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1059) (1) 

110. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

111. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
İstanbul İlinde Belediye tarafından açılan veya ya
pım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle 
oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

112. — îstanlbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Ankara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve 
bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1062) (1) 

113. — İstanbul Milletvekili Günselid özkaya'nın, 
İstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım 
ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (1) 

114. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Reklam
cılar Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uy
guladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1064) (1) 

115. — 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) 

116. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

117. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin-
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11 olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi I 
(6/980) 

118. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka- I 
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru I 
önergesi (6/981) 

119. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin . 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

120. — 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) 

121. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

122. — 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) 

123. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

124. — 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) 

125. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

126. — 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) 

127. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'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) 

128. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) I 

129. — 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) 

130. — 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 
soru önergesi (6/993) 

131. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

132. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER-
DEMlR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

133. — 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) 

134. — Amasya Milletvekili 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) 

135. — 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 Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

136. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii lknamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

137. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

138. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığın- iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

139. -r- Balıkesir Milletvekili Davut Afoacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin-
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ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

140. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

141. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

142. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavımın iptal edilmesinin nedenin? ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

143. — 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) 

144. — 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
gesi (6/1036) 

145. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulama
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 

146. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde bölge radyosu kurulması ve ikinci kanal 
televizyon yayınlarının bu bölgeye de götürülmesi 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

147. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının ne
denine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1039) 

148. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, şeker 
ithal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

149. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güvemçetmi Kö
yünde yapılacak su deposuna ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

150. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan'a yapılan yolcu ve yük taşımacılığında kar
şılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1053) 

İSİ. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
İli Samandağ İlçesindeki Barikan Turistik Otelinin 

kapalı tutulmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1054) 

152. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgil'in, 
yüz liranın altındaki alış verişler için kesilen peraken
de satış fişlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1055) 

153. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
ekmek fiyatlarındaki farklılığın nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

154. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
dn, Marmaris Belediye Başkanının görevinden alın
ma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1065) 

155. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Konyaspor - Tarsus İdmanyurdu maçında ve maç 
sonrasında çıkan olaylarla ilgili olarak ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1066) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
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) 

2. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisym Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

3. — 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 Hukuki Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Karan ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 
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4. — 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) 

5. — Kadastro Kanunu Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı : 590) (Dağıtma 
tarihi : 12.6.1987) 

6. — 64 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın Zonguldak 
Hine Bağlı Karabük ilçesinin Yenice Bucağında Yeni
ce Adı ile Bir tlçe Kurulması Hakkındaki Kanun Tek
lifi ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın İzmir İli 
Merkez İlçeye Bağlı Buca Nahiyesinde Buca Adıyla 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişle
ri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/855, 2/34, 
2/116) (S. Sayısı : 585) (Dağıtma tarihi : 15.6.1987) 

7. — 2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kurulu
şu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/867) (S. Sayı
sı : 592) (Dağıtma tarihi : 15.6.1987) 

8. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/864) (S. Sayısı : 594) 
(Dağıtma tarihi : 16.6.1987) 

9. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/849) (S. Sayısı : 586) (Dağıtma ta
rihi : 17.6.1987) 

«10. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğeı 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına, Bir Ek ve İki Ek Geçi
ci Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal işler; Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/847) (S. Sayısı : 587) (Dağıtma tarihi : 
17.6.1987) 

iX 11. — Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ile içişleri ve Dışişleri Ko
misyonları Raporları (1/832) (S. Sayısı : 595) (Da
ğıtma tarihi : 17.6.1987) 

12. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve 7269 Sayılı Kanunun 
Değişik 33 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm;. Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/859) (S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 
17,6.1987) 

13. —' 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî 
Hâkimler Kanununun Ek 6 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe; Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/858) (S. Sayısı : 
602) (Dağıtma tarihi : 17.6.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işler gösterir. 

• » • 

(120 nci Birleşim) 





Dönem : 17 Yasama Yık : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 599 

7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Ka
nunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna 
ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun ile 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun Tasa

rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /872) 

T.C. 
Başbakanlık 11 . 6 . 1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md. 18/101-211004455 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLlM BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakankğınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.6.1987 tarihin
de kararSaştırıîan «7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Karamı, 3065 saydı Katma Değer Vergisii Kanunu» 
488 sayıh Damga Vergisi Kanunu, 2982 sayılı Konut İnşaatında Ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapı
lacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkmda Kanun ile 193 sayıh Gelir 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bu tasarı ile esas itilbariytle 4 anaktonu düzenlenmektedir. Bunlardan birindisü ile plaka tahdidi bulunan 
illerde ticarî plakaların satışı ve bu satıştan elde edilen hâsılatın o illerde ticarî plaka salhilbi olan kişilere da
ğıtılmasına ilişkin işlemlerlin kıaitlma değer ve veraset ve infüilkail vergilerine taibi tutulması öngörülmektedir. Ikın-
di düzenleme ille yort dışından sağlanan kredilerle ilgili 'olarak düzenlenen kredi sözleşmelerinin yurt içinde res
mî dairelere iibraz edilmesi, üzerinde devir veya diro işlemlerin'in yapılması veya herhanıgıi bir sureılite hükmün
den iisDifade âdıiıümesd halinde, kâğıdın talbi olduğu damga vergici nispetinin indirildbMmesi konusunda Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmektedir. Üçüncü düzenleme ile konut yapı kooperatifi üyelerindin üyelik aidatları ve ek 
Ödemeleri için kooperaltMer lehine düzenlediklerıi kağnıların 298!2 sayılı Kanun kapsamına alınarak vergiden is
tisnaisi sa'ğf anmaktadır. Dördüncü düzenleme ile de sermaye piyasasının gediişihnini sağlamak amacıyla Gelir Ver
gisii Kanununa bir geçici madde dklenmektedir. 

I -. Ticarî Plakaların Satış İşlemi 
©ilindliği üzere; vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamak ve toplu taşımacılılğın geliştiriıimıes'ni sağlamak, 

plaka karalborsıacılığını ve izinsiz taksüdliği önlemek, ticarî plaka saıhiibi esnafın menfaatlerini korumak maksa
dıyla hailen plaka tahdidi 'bulunan 10 ilimizde taksi, dolmuş ve minülbüslere verilecek ticarî plakaların sayısı, ve
rilme usûl ve esasları 3.5.1986 tarih ve 190% sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2.4.1986 tarih ve 86/10553 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edlitai'iışltiir. 
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Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve bu konuda yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile gerekli işlem
ler yapılarak plaka satışına başlanıllmış ve halen plalka tahdidi uygulanan on illin beşinde bugüne kadar 2 400 
civarında plalka saltışı yapılmıştır. Bu satışlar sonunda plaka karaborsacılığı önlenmiş ve önemlii ölçüde gelir 
temin edilerek, bu gelirin % 90'ı münhasıran geçimini şoförlükle temin eden şoför esnafına dağıtılmak üzere 
ayrılmış ve bu suretle şdför esnafımızın desteklenmesi sağlanmıştır. Böylece, yapılan uygulama ile elide edilen 
gelir plaka karaborsacılığı yapanlar yerine geçimini şoförlük işkilden terhin eden esnafa aklüarılllmıştır. 

Alnoalk, plaka saltışı, işleminin 3065 sayılı Katma Değer Yengisi Kanununun 1 inci maddesi kapsamına, sa
tıştan elide edilen hâsılatın % 90'ının şoför esnafına ivazsız bir şekilde intikalinim de veraset ve intikal vergisinin 
konusuna girmesi ve her iki kanunda sözü edilen konu file ilgili bir istisna hükülmünün yer almaması medeniyle, 
bu işlemlerin vergiye talbi tutulması sonucu oltaya çıkmaktadır. Bu durumda, şoför esnafının eline geçecek mik
tarlar vengiler toplamı kadar azalacaktır. 

IBu tasarı ile plalka satış isteminin katma değer vergi sinden, bu satıştan elde edilen ve ivazsız bir şekilde şo
för esnafına dağıtılan payların da veraıset ve intikal vergicimden müstesna tutulması sağllıanmaklüadır. 

Bu düzenlemelerle; 

1. Plalka talhdlildi bulunan illerde ticarî plalka sayısının artması sonucumda, elinde ticarî plakalı taşıt bulu
nan şoför esnafının uğrayabileceği muhtemel kayıplar giderilmeye çalışılmıştır., 

2. Diğer taraftan, ticarî plalka satış işleminin katıma değer verigMnden müstesna tutulması suretiyle şoför 
esnafının finansman yükünün hafifletilmesine çalışılmıştır. 

Bu düzenlemelerle ilğii hükümler saldece katma değer vergisi bakımından 1987 yılı sonuna kadar hüküm ifade 
edecek ve o tarihten iltlilbarem yürüdükten kalkacaktır. 

II - Yurt Dışında Düzenlenen Kredi Sözleşmeleri' 
Yabancı memleketlerde düzenlenen kâğıtların, Türlki yelde resmî dairelere ibraz edilmesi, üzerine devir veya 

diro işlemleri yürütülmesi veya herhangi bir surede hükümlerinden faydalaniması halinde Damıga Vergisi Ka
nununa göre binide 5 nispetinde damga vergisine talbi. tutulması gerekmelkltediır,, 

Ftirmaların finansman sorunları ide üretimleri için girdi ihtiyaçları dikkate alındığımda, gelişen ve değişen eko
nomik şartlar altımda yurt dışımdan sağlanan döviz kredilerimin gerekliliği ve 'önemi açıktır., 

19187 Malî Yılı Bütçe Kanununun 59 uncu maddesinin (İd) bendimde, kamu kurumları, yatırını bankaları ve 
T.C. Merkez Banlkası tarafından yurt dışımdan temin edilen krediler için düzenlenen kâğıtlar, damga vergisinden 
istisna edilmiştir. Ancalk, sayilan bu kuruluşlar dışımda kallan kiişi ve kuruluşların da 'bu nevi kredileri alalbllme 
imkânları bulunmaktadır. Söz konusu isfena hükmünün yanımda, bu istisna hükmünün kapsamına girmeyen kişi 
ve kuruluşların da yapacakları bu tür işlemleri nedenliyle düzenlenecek kağıtların damga vergisi nispetimin indiril
mesine imkân tanınması amacıyla Bakanlar Kuruluna yetlkli verilmektedir. 

III - Konut Yapı Kooiperalflili Üyelerinin Ko'operaftiıf ler Lehine Düzenledikleri Kağıtlar 
(Konut İnşaatında ve Kalkmımaıda Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna 

ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun hükümlerine ıgöre, net kullanım alanı 150 m2,yi gedmeyen konut in
şaatı dolayısıyla düzenlenecek kâğıtlar, 1988 takvim yılı sonuna kadar damıga vergisinden islJisna edilmiştir. 

Ahoalk, bu istisnanın konut yapı kooperatifi üyelerinin gerek üyelik aidatlarının ve gerekse munzam öde
melerinin tam ve zamanında ödenmesini temin etaıek maksadı ile kooperatifler lehine düzenlediklerii kâğıtla
ra tatbiki mülmlkün bulunmamak'tadır. 

Konut yapı kooperatifi üyelerinin düzenledikleri bu tür kâğıtlara da vergi istisnası tanınması ve böylece 
vergi yükünün azaltılması suretiyle konut inşaatının bu yolla da teşMik edilmesi öngörülmektedir. 

IV - Menkul Kıymet Değer Artış Kazançları 
Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçidi 26 ncı madde ile menkul kıyimejtlerin, bankalar, aracı kurumlar ve 

bbnsa komisyoncuları aracılığıyla satımı teşvik edilmektedir.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 599) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasına (1) bendi eklenmektedir. Eklenen bu bent ile plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticarî plaka satışlarından elde edilen paralardan, diğer ticarî 
plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarların vergiden müstesna tutulması sağlanmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra eklenmekte
dir. Eklenen fıkra hükmü ile ticarî plakalı taşıt sahiplerinin, ticarî plaka satışlarından sağlanan paralardan 
aldıkları paylar için veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermemeleri hükme bağlanmaktadır. 

Madde 3. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesi gereğince, trafik komisyonla
rınca ticarî plaka satış işlemi vergiye tabi bulunmaktadır. 

Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci Maddesinin 4 üncü fıkrasına eklenen (k) bendi ile plaka tahdidi 
uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarına ticarî plaka satış işlemi 
vergiden müstesna tutulmaktadır. 

Madde 4. — Bu madde ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesine bir fıkra 
eklenmektedir. 

Buna göre Bakanlar Kurulu, yurt dışında yerleşik kredi kuruluşlarından doğrudan doğruya veya Türkiye' 
de faaliyette bulunan bankalar aracılığıyla kredi temin eden kişi veya kuruluşların hukukî statüsüne bakıl
maksızın, bu kredilerin ahnması ile geri ödenmesi sırasında düzenlenen kâğıtların tabi olduğu vergi nispetini 
«0» sıfıra kadar indirmeye ve indirilen nispetleri kanunî seviyesine kadar çıkarmaya yetkili kılınmaktadır. 
Bakanlar Kurulu, bu yetkisini kredi türleri itibariyle farklı nispetler tayin etmek suretiyle de kullanabilecek
tir. 

Madde 5. — Bu madde ile 2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak 
Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun hükümlerine göre ko
nut yapı kooperatifleri üyelerinin üyelik aidatı ve ek ödemeleri dolayısıyla kooperatifler lehine düzenledikleri 
kâğıtlar da istisna kapsamına alınmaktadır. 

Madde 6. — Bu madde ile konut yapı kooperatifleri üyelerinin konut yapı kooperatifleri lehine düzenledik
leri kâğıtlar dolayısıyla 2982 sayılı Kanun hükümleri gereğince alınmayan vergi, resim ve harçların, Kanu
nun 8 inci maddesindeki şartların ihlali halinde cezaları ile birlikte konut yapı kooperatiflerinden ahnacağı 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 7. — Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi Kanununa geçici 26 nci 
madde eklenmektedir. Maddenin kapsamı ve amacı aşağıdaki şekilde belirlenecektir. 

a) Menkul kıymet sahiplerinin, menkul kıymet alım satımına yetkili olan bankalar, aracı kurumlar ve bor
sa komisyoncuları aracılığıyla menkul kıymetlerini elden çıkarmak suretiyle sağladıkları kazançların tamamı 
yedi yıl süre ile gelir vergisinden istisna edilecektir. 

b) Ancak, kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım satımı ile uğraşanların bu faaliyetleri istisna 
kapsamına girmeyecek, bu kişilerin sözkonusu faaliyetlerden ötürü elde ettikleri gelirler, Gelir Vergisi Kanu
nunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendi çerçevesinde vergilendirilecektir. 

c) Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu gelirlerini, 
menkul kıymet alım satımına yetkili olan bankalar, aracı kurumlar ve borsa komisyoncuları vasıtasıyla sağla
maları, bu kazançların vergilendirilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

d) Yukarıda sözü edilen devamlılıktan kasıt, menkul kıymet alım satımının sürekli yapılması ve bu faa
liyetin sürekli kazanç sağlama amacına yönelik olmasıdır. Bu çerçevede birikimlerini değerlendirmek amacıyla 
yıl içinde birkaç sefer menkul kıymet alım satımı yapan gerçek kişilerin, bu alım satım işlemlerini menkul kıy
met alım satımına yetkili olan bankalar, aracı kurumlar ve borsa komisyoncuları vasıtasıyla yapmaları halinde, 
bu kazançların istisna kapsamına gireceği tabiîdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 599) 
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e) Menkul kıymet sahibi gerçek kişilerin, menkul kıymetlerini maddede söz konusu edilen menkul kıy
met alım satımına yetkili bankalar, aracı kurumlar veborsa komisyoncuları dışında, menkul kıymet alım sa
tımını devamlı ve sürekli kazanç sağlama amacına yönelik olmaksızın elden çıkarmaları halinde, elde ede
cekleri gelir bu geçici madde hükmünden yararlanamayacaktır. Bu durumda, bu kişilerin elde edecekleri ge
lir Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının 2 numaralı bendi hükmüne göre 
vergilendirilecektir. Bu işlemin devamlılık arz etmesi halinde ise, elde edilen gelirin Gelir Vergisi Kanunu
nun 37 nci maddesine göre ticarî kazanç olarak vergilendirileceği tabiîdir. 

f) Bir işletmeye dahil olan menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler ise, Gelir Ver
gisi Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası hükmüne göre ticarî kazanç olarak vergilendirilecektir. 

Geçici Madde 1. — Bu geçici madde ile, bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan plaka satışlarının 
Katma Değer Vergisinden, plaka satışından sağlanan hâsılatın dağıtılmasının da Veraset ve İntikal Vergi
sinden müstesna tutulması hususu hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 2. — Bu geçici madde ile bu Kanunun 3 üncü maddesinin 31.12.1987 tarihinde, 5 ve 6 ncı 
maddelerinin de 31.12.1988 tarihinde yürütlükten kalkacağı öngörülmektedir. 

Madde 8. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 9. — Yürütme maddesidir, 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 16.6.1987 

Esas No. : 11872 
Karar No. : 82 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 11.6.1987 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan ve aynı gün Komisyonumuza havale edilen «7338 sayılı Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 2982 sayılı 
Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna 
ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 16.6.1987 tarihli 113 üncü birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de 
katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi; vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve toplu taşımacılığın geliştirilmesini sağlamak, 
plaka karaborsacılığını ve izinsiz taksiciliği önlemek, ticarî plaka sahibi esnafın menfaatlerini korumak maksa
dıyla çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ve bu konuda yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile gerekli 
işlemler yapılarak plaka satışına başlanılmış ve halen plaka tahdidi uygulanan on ilin beşinde bugüne kadar 2 400 
civarında plaka satışı yapılmıştır. Bu satışlar sonunda plaka karaborsacılığı önlenmiş ve önemli ölçüde gelir 
temin edilerek, bu gelirin % 90'ı münhasıran geçimini şoförlükle temin eden şoför esnafına dağıtılmak üzere 
ayrılmış ve bu suretle şoför esnafımızın desteklenmesi sağlanmıştır. 

Ancak, plaka satışı işleminin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesi kapsamına, sa
tıştan elde edilen hâsılatın % 90'ının şoför esnafına ivazsız bir şekilde intikalinin de Veraset ve İntikal Vergisi
nin konusuna girmesi ve her iki kanunda istisna hükmünün yer almaması nedeniyle, bu işlemler vergiye tabi 
tutulmakta ve şoför esnafının eline geçecek miktarlar vergiler toplamı kadar azalmaktadır. 

Diğer yandan, 1987 Malî Yılı Bütçe Kanununun 59 uncu maddesinin (d) bendinde, kamu kurumları, ya
tırım bankaları ve T.C. Merkez Banlkası tarafından yurt dışından temin edilen krediler için düzenlenen kâğıtlar, 
damga vergisinden istisna edilmiştir. Ancak, bu imkân yurt dışından 'kredi alabilen diğer kişi ve 'kuruluşlara ta-. 
nınmamıştır.; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 599) 



— 5 — 

Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç 
İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun hükümlerine göre, net kullanım alanı 150 m2'yi geçmeyen 
konut inşaatı dolayısıyla düzenlenecek kâğıtlar, 1988 takvim yılı sonuna kadar damga vergisinden istisna 
edilmiştir. Ancak, 'bu istisnanın konut yapı kooperatifi üyelerinin gerek üyelik ve gerekse munzam ödemeleri
nin tam ve zamanında ödenmesini temin etmek maksadı ile kooperatifler lebine düzenledikleri kâğıtlara tat
biki mümkün bulunmamaktadır. 

Tasarı ile,* 
1. Plaka satış işleminin katma değer vergisinden, 'bu satıştan elde edilen ve ivasız bir şekilde şoför es

nafına dağıtılan payların da veraset ve intikal vergisinden müstesna tutularak ,Plaka tahdidi 'bulunan illerde ti
carî plaka sayısının artması sonucunda, elinde ticarî plakalı taşıt bulunan şoför esnafının uğrayabileceği muh
temel kayıpların giderilmesi, 

2. Yurt dışından kredi temin eden kamu kurulukları ve yatırım 'bankaları dışında kalan ve yurt dışın
dan 'kredi alma imkânı olan kişi ve kuruluşların düzenleyecekleri kâğıtların damga vergisi nispetlerinin indiril
mesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi, 

3. Konut yapı kooperatifi üyelerinin düzenledikleri kâğıtlara da vergi istisnası tanınması ve böylece ver
gi yükünün azaltılması suretiyle konut inşaatının bu yolla teşvik edilmesi, 

4. Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 26 ncı madde ile menkul kıymetlerin, 'bankalar, aracı kurum
lar ve 'borsa komisyoncuları aracılığıyla satışının teşvik edilmesi amaçlanmıştır. 

Görüşmelerde, tasarı ve gerekçesi komisyonumuzca da 'benimsenmiş, ancak tasarı ile ilgili Hükümet tem
silcilerinden açıklayıcı bilgiler istenmiştir. Hükümet adına yapılan açıklamalar dinlendikten sonra tasarının 
tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 

Çerçeve 3 üncü madde ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi. Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrası
nın sonuna (k) bendi eklenerek bir istisna hükmü getirilmiş, 3 üncü maddenin 31/12.1987 tarihinde yürürlük
ten kalkacağı nedeniyle istisna hükmü aynen muhafaza edilerek 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 
bir geçici madde ekleyecek şekilde yeniden düzenle imiş, 

Tasarının çerçeve 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere, 4 üncü madde olarak yeni bir madde ekle
nerek, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 noi maddesinin 4 üncü fıkrasına 3099 sayılı Kanunla 
eklenen (ı) 'bendi, 17 nci madde metninden çıkartılarak geçici madde olarak yeniden düzenlendiğinden, halen 
mevcut olan istisna hükmü aynen muhafaza edilerek uygulama süresi 31.12.1992 tarihline kadar uzatılmış, 

4 üncü madde 5 inoi madde olarak aynen, 
5 inci maddeden sonra gelmelk üzere, 2982 sayılı Kanunun 3 üncü maddesini değiştiren yeni bir hüküm 

6 ncı madde olarak eklenerek, konut inşaatı veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar içil 
arazi veya arsa tedariki ile ilgili olarak uygulamada doğan tereddütleri gidermek ve satış vaadi sözleşmesi, 
intifa hakkı, iştira hakkı ipotek tesis ve terkini işlemlerinin ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan 
müstesna tutulması konusunda kanun hükmüne açıklık getirilmiş, 

Çerçeve 5 inci madde, yeni maddelerin eklenmesi nedeniyle 7 nci madde olarak aynen, 
6 ncı madde 8 inci madde olarak aynen, 
8 inci maddeden sonra gelmek üzere, 9 uncu madde olarak tasarıya yeni bir madde eklenerek, konut in

şaatı ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlara vergi, resim, harç istisnası getiren 2982 sayılı Kanunun 
yürürlük süresi 4 yıl daha uzatılmak suretiyle 1992 yıh sonuna kadar'bu istisnaların devamı sağlanmış, 

Tasarıya 10 uncu madde olarak yeni bir madde eklenerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinde daha önce 
kabul edilen küçük çiftçi muaflığı ile ilgili satış tutan ölçüsünü yükselten Kanuna paralel olarak, Gelir Vergi
si Kanununda yer alan işletme büyüklüğü ölçülerinin de günün şartlarına uygun olarak yükseltilmesi imkânı 
getirilmiş, 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici madde eklenmesini ön gören çerçeve 7 noi maddedeki geçici mad
de numarası daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bir kanunla 193 sayılı Kanuna 26 ncı 
madde eklendiğinden geçici maddenin numarası 27 olarak değiştirilmiş ve 7 nci madde 11 inoi madde olarak 
bu değişiklikle, 
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Tasarının 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere, 12 noi madde olarak yeni bir madde eklenerek, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde da'ha önce kabul edilen 'bir Kanunla küçük çiftçi muaflığına esas olan satış tu
tarı ölçüsü 1.1.1987 tarilhinden itibaren 10 000 OOO liraya çıkarıldığından; bu düzenlemeye paralel olarak 12 
nci maddedeki genel kurala istisna .getirilmiş ve Bakanlar Kuruluna 1987 yılı işletme büyüklüğü ölçülerini 
1.1.1987 tarihinden geçerli olmak üzere on katına kadar artırma yetkisi tanınmış, 

Tasarıya 13 üncü madde olarak yeni bir madde eklenerek, Katma Değer Vergisi Kanununun 17 noi mad
desinin 4 üncü fıkrasına 3099 sayılı Kanunla eklenen >(ı) bendinde yer alan istisna hükmü, bu tasarı ile Kat
ma Değer Vergisi Kanununa geçici madde olarak aynen eklendiğinden, sözü edilen (ı) bendi yürürlükten kal
dırılmış, 

Geçici 1 inci madde aynen, 
Geçici 2 noi madde, Tasarıya yeni maddeler eklenip, madde numaralarında değişiklik yapıldığından ve 2982 

sayılı Kanunun 8 inci maddesine bu Kanunla eklenen 'hükmün belirli bir zamanda yürürlükten kaldırılması
na gerek olmadığından geçici 2 noi madde buna göre yeniden düzenlenmiş, 

Tasarının yürürlük maddesi olan 8 inci maddesi «Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri 1.1,1987 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» şeklinde ve 14 üncü madde 
olarak, 

Yürütme ile ilgili 9 uncu madde «Bu Kanun hükürJerini Bakanlar Kurulu yürütür.» şeklinde ve 15 inci 
madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

'BaşfeaınnveklM 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 
A. Akgün Albayrak 

Adama 
Nabi Sabuncu 

Aydın 

İlhan Aşkın 
Bumsa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İ. Fevzi Yaman 
Ispaırita 

M. Turan Baiyezfilt 
Kabraımlanımaraş 

Imızada 'Bulunamadı 

Saffet Sert 
Konya 

iSözcü 
Alaattin Fırat 

'Mıuış 
Mehmet Deliceoğlu 

Adııyaımaın 
Hakkı Artukaslan 

Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Baıyrİ Osmıaınilııoğlu 
Gaziaınltep 

îmzada bulunamadı 

Tülay Öney 
İstanbul 

Karşıyım 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Ayhan Fırat 
Malatya 
Karışıyım 

Kâftüp Üye 
Kadir Demir 

Koruya 

Hazım Kutay 
Anıklara 

A. Şamil Kazokoğlu 
BoHu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

îmzada bulunamadı 

İlhan Araş 
Brızıurum 

Murat Sökmenoğlu 
Haltay 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sümer Oral 
ManUsa 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

İsa Vardal 
Zonguldak 
Karşıyım 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

7338 Sayılı Veraset ve tntikıal Vergisi Kanunu, 3065 
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Dam
ga Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatımda ye 
Kalkınmada öncelik! Yörelerde Yapılacak Yatırım
larda Vergi, Resim ve Harç İstiğna ve Muaflıkları 
tannuniası Hakkında Kanun ile 193 Sayılı Gelir Ver

gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

iMAJDDE 1. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına 
(k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (I) bendi 
eklenmiştir. 

«1) Plaka tahdidi uygulanan.illerde Bakanlar Ku
rulu Kararı ile yetkiM kılınan trafi'k komisyonlarınca 
ticarî pla'ka satışından elde edilen paralardan, ticarî 
plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.» 

MADDE 2. — 73318 sayılı Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanununun 7 nci maddesine, birinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir. 

«ıBu Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkra
sının (l) bendinde yazılı şahısılar, bu bentte yazılı ik
tisapları için beyanname vermezler.» 

MADDE 3. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının so
nuna aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. 

«k) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonla
rınca yapılan ticarî plaka satışları.» 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 3065 
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Saydı Dam
ga Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve 
Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırım
larda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları 
Tanınması Hakkında Kanun ile 193 Sayılı Gelir Ver

gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 7. — Plaka tahdidi uygulanan 
illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan tra
fik komisyonlarınca yapılan ticarî plaka satışları, 
31.12.1987 tarihine kadar katma değer vergisinden 
müstesnadır.» 

MADDE 4. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 8. — Net alanı 150 nr'ye kadar 
konutların teslimi ile konut yapı kooperatiflerine ya
pılan inşaat taahhüt işleri, 31.12.1992 tarihine kadar 
katma değer vergisinden müstesnadır.» 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 488 sayılı Damga Vergisi Kanu
nunun mükerrer 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Balkanlar Kurulu, uluslararası kurumlardan, ya-
Ibancı ülkelerin kredi kuruluşlarından ve diğer her 
türlü dış kaynaklardan doğrudan doğruya veya Tür
kiye'de faaliyet gösteren bankalar vasıtasıyla verile
cek krediler ve bu kredilerin geri ödenmesi nedeniyle 
düzenlenen kâğıtların tabi olduğu damga vergisi nis
petini «0» sıfıra kadar indirmeye, indirilen nispeti 
kanunî seviyesine kadar çıkarmaya ve bu nispetler 
dâhilinde kredi neylileri itibariyle farklı nispetler tes
pit etmeye ve bu konu ile ilgili usul ve esasları tayin 
etmeye yetkilidir.» 

MADDE 5. — 2982 sayılı Konut inşaatında ve 
Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırım
larda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları 
Tanınması Ha'kkmda Kanunun 4 üncü maddesinin 
'birindi fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere, 
aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. 

«c) Konut yapı kooperatifleri üyelerinin üyelik 
aidatı ile ek ödemeleri dolayısıyla konut yapı koope
ratifleri lehine düzenledikleri kâğıtlar,» 

(MADDE 6. — 2982 sayılı Konut İnşaatında ve 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırım
larda Vergii, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları 
Tanınması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin bi
rimci fıkrasının sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«Ancak konut yapı kooperatifleri üyelerinin ko
nut yapı kooperatifleri lehine düzenledikleri kâğıtlar 
için alınmayan vergi, resim ve harçlar ile cezaları ko
nut yapı kooperatiflerinden tahsil edilir.» 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 4 üncü maddesi 5 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 2982 sayılı Konut İnşaatında ve 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırım
larda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları 
Tanınması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde J. — Konut İnşaatı veya kalkınmada ön
celikli yörelerde yapılacak yatırımlar için arazi veya 
arsa tedariki ile ilgili olarak ivazlı veya ivazsız de
vir, temlik kamulaştırma, satış vaadi sözleşmesi, intifa 
hakkı, iştira hakkı, alım, satım, kira, geri alma, geri 
verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin tesis 
ve terkini, ipotek tesis ve terkini, ıslah, değişiklik 
işlemleri ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kâğıt
lar, ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan 
müstesnadır.» 

MADDE 7. — Tasarının 5 inci maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 6 ncı maddesi 8 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

•MADDE 7. — 193 sayılı Gelir' Vergisi Kanunu
na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GBÇÜCt MADDE 26. — Menkul kıymet sahip
lerinin, menkul kıymet alım satımına yetkili olan ban
kalar ve aracı kurumlar (borsa komisyoncuları da
hil) vasıtasıyla menkul kıymetlerini elden çıkarmak 
suretiyle sağladıkları kazançlar, 31.12.1993 tarihine 
kadar gelir vergisinden müstesnadır. Kendi nâm ve 
hesaplarına menkul kıymet alım satımıyla devamlı 
olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri 
kazançlar, istisna kapsamında değildir.» 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce plaka tahdidi uygulanan iller
de Bakanlar Kurulu Karan ile yetkili kılınan trafik 
kom'j'ısyonları tarafından yapılan ticarî plaka satışları 
ile bu satışlardan elde edilen paralardan ticarî plakalı 
taşıt .sahiplerine dağıtılan miktarlar hakkında da bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2, — Bu Kanunun 3 üncü mad
desi 3(1.12.1987 tarihinde, 5 ve 6 ncı maddeleri de 
31.12.1988 tarihimde yürürlükten kalkar. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9."— 2982 sayılı Konut İnşaatında ve 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırım
larda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları 
Tanınması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesindeki 
«1988 takvim yılı» ibaresi «1992 takvim yılı» olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 10. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 2454 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan « % 25 oranını» ibaresi, 
«on katini» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 27. — Menkul kıymet sahip
lerinin, menkul kıymet alım satımına yetküi olan ban
kalar ve aracı kurumlar (borsa komisyoncuları dahil) 
vasıtasıyla menkul kıymetlerini elden çıkarmak sure
tiyle sağladıkları kazançlar, 31.12.1993 tarihine kadar 
gelir vergisinden müstesnadır. Kendi nam ve hesapla
rına menkul kıymet alım satımıyla devamlı olarak 
uğraşanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç
lar, istisna kapsamında değildir.» 

MADDE 12. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 28. — Gelir Vergisi Kanunu
nun bu Kanunla değişik 12 nci maddesinde yer alan, 
işletme büyüklüğü ölçülerini on katına kadar artırma 
konusundaki yetki, Bakanlar Kurulunca 1987 yılı için, 
1.1.1987 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde de kul
lanılabilir.» 

Kaldırılan Hükümler 

MADDE 13. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına 3099 
sayılı Kanunla eklenen (ı) bendi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 6 ve 7 nci 
maddeleri 31.12.1992 tarihinde yürürlükten kalkar. 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci maddesi 1.1.1987 
tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Başbakan 
T. Öze* 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 14. — Bu Kanunun 11 ve 12 nci mad
deleri 1.1.1987 tarihinden itibaren geçerli olmak üze
re, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

11 . 6 . 1987 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
t. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Adalet Balkanı 
M. O. Sungurlu 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Balkanı 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Emiroğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. Safa Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardum Bakamı 
M. Kalemli 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal; Güvenlik Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
««4.1 M. Yılmaz 

»-»-« 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 596 

1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 Sayılı Büyük Şehir Belediye
lerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu 
ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhti
yar Heyetleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ile 1580 Sayılı Belediye Kanunu
nun 93 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 2 7 . 6 . 1 9 8 4 Tarihli, 
3030 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; İçişleri Komisyonları Raporları (1 /848, 

1/863) 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15 . 5 . 1987 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101 - 2087 

TÜRKİYE BÜYÜK 'MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza (arzı Balkanlar Kurulunca 14.5.1987 tarihinde kararlaştırılan «1580 sayıi Belediye Kanunu, 
3030 sayın Büyük Şehir Belediyelerinfln Yönetimi Hakkında (Kanun Hükmünde Karaırnaınıenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun, 3194 sayıl» İmar Kanunu ve 2972 sayılı Mahalli İdareler île Mahale Muhtar
ları ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanunun Baaa Hükümkainin Değiştirilmesine Dair Kamun Tasarısı» ile 
gerekçesi ekte gönderilmişfâr. 

Komisyonlarda ve ıGenel Kurulda öncelik ve ivedilikle görUşüıhnesdni arz ederim. 

Turgut Özal 

OENEL GEREKÇE! 

Büyük şehir belediyeleri, büyük şehir ilçe belediyeleri ve diğer belediye başkanları dahil, mahallî idare
lerin seçilmiş organlarının üyelerinden herhangi birinin İçişleri Bakanı tarafından geçici bir tedbir alarak kesin 
hükme kadar görevinden uza'kiaştırrlması halinde, hizmetin aksatmaması için İçişleri Bakanlığının teklifi Baş
bakanın onayı ile geçici atama yapılması zorunlu görülmüştür. 

Büyük şehir belediyesinde yapılan" belediye başkanlığı seçimlerinde büyük şehir başkan adayları ile büyük 
şehlir ilçe belediye başkan adaylarının, müşterek oy pusulasında gösterilmesi bu suretle aynı partiden seçilecek 
başkanıların uyumlu bir şekilde ve koordineli çalışmaları sağlanarak beldelerinin her türlü hizmetlerini sürat
li, verimi ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi amaçlanmışltır.: 
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Sağlıksız kemtleşjmeyi önlemek, uygulamadan doğan ıbazı aksaklıkları gidermek 'maksadıyla belediyelere ve
rilen bütün yetiklerin Başjhakanca gerekli görülmesi halünlde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca geçici ola
rak kullanıllması imkâını sağlammakîfcadır. Bu durumda her tür ve ölçekfteki imar planlarının tamamını veya bir 
kısmını veya parsel, şehir, bölge, mücavir alan bazında planları resen yapmaya, yaptırmaya, dağişltiıimeye ve 
bu planlar itle değişikliklerini onaylamaya yetkili kılın maktadır. Bu durumda belediyeler daha sonra Bakanüı-
ğın yetkisine dayanılarak yaptığı işlemlerde değişiklik yapamayacaktır. 

MAİDOE ÖBREKÇEIJBRÎ , 

Madde 1. — Belediye başkanları dahil, mahallî idarelerin seçilmiş origanlaonın üyelerinden herhangi birli
nin İçişleri Bakanı tarafından geçicliı bir tedbir olarak kesin hükme kadar görevinden uzaldaşltırıilması hallinde, 
yerine İçişleri Bakanlığının teklifi Başjbakanın onayı ile geçici atama yapılarak hizmetin aksamaması sağlan-
makitaıdır, 

Madde 2. — Bülyük şehir belediyeleri ile büyük şehlir ilçe belefdilye başkanlıkları için 1' inci ma'dde ile 
değiştirilen 1S5S0 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine paralel değişiklik yapılmaktadır. 

MadÜe 3. — Belediye hudutları içinde birden fazja üçe bulunan bülyük şehirlerde, büyük şehir belediye 
başkanı ile büyük şehirdeki ilçe befedilye başkanları seçimlinde büyük şehir belddiye hudutlarının bir seçikrı 
çevresi' olkkığu hususu 18 inci maddeye paralel olarak hükme baiğlanmaklta'dır.ı 

Büyük şehir belediye hudutları içiolde kalan ilçelerin belediiye meclisi üiyeleri seçimlerlinide ise her ilçenin 
bir seçim çevresii olduğu vurgulanmaktadır. 

Madlde 4. — Bülyük şehlir b&edİyesinde yapılan beteldiye başkanlığı seçimlerinde büyük şehir başkan aday
ları ile büyüjk şehir ilçe bdödliye başkan adaylarının diğer belediyelerde olduğu gilbi müşterek oy pusulasın
da ve hapsinin birlikte gösterilmesi öngörülmektedir. 

Madde 5. — Büyük şehir 'belediye başkanları ile Ibüiyük şehir ilçe belddıiye başkanları seçimleri de mad
de kapsamına alınmakta ve onlar bakımımdan da aynı işjlemim yapılacağı vurgulanmaktadır. 

Madde 6. — Gereklli görülen hallerle, 3030 sayılı Kanuna talbi belediyeler dahlill, imar planı hususunda 
belediyelere verilen bütün yeUklilerin Başbakanın onayı ile geçici olarak Bayındırlık ve İskân Bakanınca kulla
nılabileceği; bu durumda Bakanlığın bölge, çevre düzeni planları bulunan alanlar dahil mübaVir alan, beledi
ye ve imar hudutları içimdeki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlan ile revizyonlarını, tamamen 
veya kısmen plan değişiklikleri de dahil olmak üzere alda ve parsel bazına kaldar resen yapmaya, yaptırmaya, 
değiştirmeye ve onaylamaya yetkili bulunduğu; belediyelertin bu sekilide onaylanan plan ve değişikliklerine 
uymak zorumda oldukları, her türlü revizyon ve değişikliklerin de ancak Bakanlıkça yapılabileceği hükme 
balğlanmakltJadir. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/848 

Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET M E O J M BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Komisyonumuza havale buyrulan «1580 sayılı 
Belediye Kanunu, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 319*4 sayılı imar Kanunu ve 2972 sayılı Mahallî ida
reler ile Mahalle Muhtarları ve ihtiyar Heyetleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 596) 
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Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 9.6.1987 tarihli toplantısında; Bayındırlık Ve İskân Bakanı Sayın Safa 
Giray ve Bakanlık temsilcileri, Ijişleri Bakanlığı temsilcileri ile Tapu ve Ka'ttttro Genel Müdürünün işti
rakiyle görüşülüp incelenmiştir. 

Bu tasan ile büyük şehir belediyeleri, büyük ş«îhir ilçe belediyeleri ve diğer belediye başkanları dahil, 
mahallî idarelerin seçilmiş organlarının üyelerinden oluşan herhangi birinin geçici olarak İçişleri Bakanının, teklifi 
ve Başbakanın onayı ile kesin hükme kadar geçici olarak görevinden uzaklaştırılması ve geçici atama ya-
pümasınının zorunluluğu getirilmiş, öte yan lan sağlıksız kentleşmeyi önlemek, uygulamadan doğan bazı 
aksaklıkları gidermek maksadıyla belediyelere verilen bütün yetkilerin yine Başbakanca gerekli görü'mcs^ 
halinde Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca geçici olarak kullanılması imkânını sağlamış bulunmaktadır.; 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Tasarının başlığında adı geçen 2972 sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarları, ile İhtiyar heyetleri 

seçimi hakkındaki Kanunun yazım şeklinde «Seçimi» kelimesi unutulduğundan bu kelime ilâve edilmek su
retiyle düzeltme yapılmıştır. 

Yine tasarıda yazım hatası olarak 2 adet 6 ncı madde numarası yazıldığı anlaşılmış, tasarının yürürlük 
maddesi olan 6 ncı maddenin numarası ly yürütme ile ilgili 7 nci maddenin numarası da 8 olarak düzeltil
miştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
îşbü raporumuz İçişferi Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Behiç Sadi Abbasoğlu 

istanbul 

Kâtip 
Recep Kaya 

Bilecik 
İmzada bulunamadı 

Üye 
İsmail Saruhan 

Ankara 

Üye 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Anayasaya aykırı olduğundan 

muhalifim 

Üye 
Işılay Saygın 

İzmir 

Başjkamvekü 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Erdal Durukan 

Adana 

Üyd 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 
1,2, 3,4,5, inci maddelere 

muhalifim 

Üye 
Süleyman Koyuncugil 

Gaziantep 
Muhalifim 

Üye 
Mustafa Batgün 

Kocaeli 

Sözcü 
Hayrettin Elmas 

istanbul 

Üye 
Hüseyin Barlas Doğu 

Ankara 

Üye 
Mahmut Sönmez 

ıBingöl 

Üye 
Mehmet Kafkashgil 

İstanbul 

Üye 
Altınok Esen 

Konya 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 
2972 ve 2030 No. lu Kanunla 
ilgili tasarı Anayasaya aykırı 

olduğu görüşüyle karşıyım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 596) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 27 . 5 . 1987 

Sayı : KK.Gn.Md. 
18/101-1/315-04318 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLÎS» 'BAŞKANLIĞINA 

«1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 27 . 6 . 1984 Tarihi, 3030 sa
yılı Kanunun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bu günkü 
Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anıayasa'nın 91 inci maddesi uyarınca ekili olarak gönderiflmıistir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

GENEL GEREKÇE 

Belediye başkanının; izinli, özürlü veya raporlu bulunacağı veya beldeden görevli olarak ayrılacağı du
rumlar ile ilgili olarak, mahallî hizmetlerin aksamadan devam etmesini ıtemin amacıyla getirilen düzen
leme ile, yukarıda sayılan hallerde sınırlı olmak üzere önceden ve meclis üyeleri arasından bir başkan vekili 
'belirlenmesi mümkün kılınmaktadır. 

Aynı amaçla getirilen bir düzenleme ile de, belediye başkanlığı ve başkan vekilliğinin aynı zamanda bo
şalması halinde, yeni başkan görevine başlayıncaya kadar geçecek süre için; il merkezi belediyelerinde 
İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde ise valiler tarafından bir başkan vekili atanması hükme bağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, hizmetin inkitaya uğramaması için öngörülen bir diğer hükümle de, belediyelerin seçil
miş organları veya bu organların üyeleri hakkında görevleri ile ilgili bir suçtan dolayı soruşturma veya ko
vuşturma açılması ihtimalinde, geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanının kesin hükme kadar bu organları ve
ya organların üyelerini görevden uzaklaştırması durumunda; adıgeçen Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı 
ile hüküm kesinleşinceye kadar belediye meclisi üyeleri arasından birinin görevlendirilmesi imkânı sağlanmak
tadır. 

1İ180 sayılı Belediye Kanunu içinde gerçekleştirilmeye çalışılan bu ıtanzlim tarzı, 3030 sayılı Kanuna da' 
yansıtılmak suretiyle, büyükşehir belediyeleri için de geçerli hale getirilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Belediye başkanının Mnli, özürlü ve raporlu bulunacağı veya beldeden görevli olarak ay
rılacağı durumları dikkate ailaralk önceden, meclis üyeleri arasından bir başkan vekili belirlenmesi belediye 
başkanlığı ve başkan vekilliğinin aynı zamanda boşalması halinde, yeni başkan görevine başlayıncaya kadar 
il merkezi belediyelerinde İçişleri Bakanı diğer be lediyelerde valiler tarafından bliır başkan vekili atan
ması hususu hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca belediyelerin seçilmiş organları veya bu organların üyeleri hakkında görevleri ile ilgili bir suç se
bebi ile soruşturma veya kovuşturma açılması halinde, İçişleri Bakanının, geçidi bir tedbir olarak, kesin hük
me ıkadar bu organları veya organların üyelerini görevden uzaklaştırması halinde hizmetin aksamaması 
amacıyla adı geçen Bakanın teklifi Başbakanın onayı ile kesin hükme kadar beledliye meclisi üyeleri arasın
dan birinin görevlendirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 2. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 93 üncü maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 
3030 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine bir fıkra ek lenmefctedir. 

Madde 3, 4. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 596) 
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tçlişleri Komisyonu Raponı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/863 - 1/848 16 . 6 . 1987 
Karar No. 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MlECDİSt BAŞKAINLIÖINA 

Başkanlığımızca Komisyonumuza gönderilen, «15 80 sayılı Belediye Kanununun 93 üncü 'Maddesinin 
Değiştirilmesi ve 27.6,1984 Tarihli, 3030 sayılı Kanunun 9 uncu 'Maddesine Bir Fıkra (Eklenmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname» ile ön havalesi uyarınca Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonunda görüşüldükten sonra yine Komisyonumuza havale edilen «(1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı 
Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İh
tiyar Heyetleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinim Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» 'birleştirilerek 
hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla Komlisyonum uzda incelenip, görüşüldü. 

Komisyonumuz; ilk Komisyon olan (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun kabul ettiği 
tasarıyı esas almış, ancak Kanun Hükmünde Kararnamenin T ve 2 inci maddeleriyle tasarının 1 ve 2 
noi maddelerinde benzer hükümler olmakla birlikte Kararnamenin 1 ve 2 nci maddeleri daha kapsamlı düzen
lendiğinden Kararnamenin anılan maddelerini dikkate alarak Tasarının ve Kararnamenin maddelerinin görü
şülmesine geçmiştir. 

1. Komisyonumuz; Kararnamenin 1 inci maddesini değiştirerek tasarının 1 inci maddesi olarak yeni
den düzenlemiştir. 

2. Kararnamenin 2 nci maddesi tasarının 2 noi maddesi olarak aynen kabul edilmiştir. 
3. Komisyonumuz, tasarının çerçeve 3 üncü maddesiyle düzenlenen 2972 sayılı Kanunun 4 üncü mad

desine son 'bir fıkra ekleyerek maddeyi kabul etmiştir. 

A. Tasarının çerçeve 4 üncü maddesiyle düzenlenen 2972 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin <l(b) bendine, 
birinci paragraftan sonra gelmek üzere düzenlenen paragrafa açıklık getirilmek üzere ı(ve birlikte seçilmiş 
olurlar.») libaresi ilâve edilmiş ve madde yapılan bu değişiklikle; tasarının 5 inci maddesi ise Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

5, Tasarının çerçeve 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere tasarıya yeni bir 6 nci madde ilave edil
miş; bu maddeyle 2972 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiş ve 
tasarının madde numaralan ise buna ıgöre yeniden düzenlenmiştir. 

6, Tasarının 6 nci maddesi 7 nci madde; Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun ka
bul ettiği 7 nci madde 8 inci madde ve tasarının 7 nci maddesi ise 9 uncu madde olarak aynen kabul edil
mişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 596) 
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7. Tasarının düzenleniş sekline ve maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak başlığı da yeni
den düzenlenmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzs re saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Kâtip 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Başkanvdkili 
Atilla Sın 

'Mug 

Üye 
Saffet Sakarya 

Çankırı 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

istanbul 
Tasarının 6 ncı maddesi hariç di

ğer maddelerine karşıyım 

Üye 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Sözcü 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Muzaffer Avcı 

Denizli 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

îzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 596) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1580 Sayıh Belediye Kanunu, 3030 Sayılı BUyükşehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2972 Sayıh 
Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar 
Heyetleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Ka
nunun 94 üncü maddesine aşağıdaki (F) fıkrası eklen
miştir. 

«F) Ancak, belediye başkanları dahil, mahallî 
idarelerin seçilmiş organlarının üyelerinden herhangi 
birinin İçişleri Bakanı tarafından geçici bir tedbir ola
rak kesin hükme kadar görevinden uzaklaştırılması 
halinde, yerine İçişleri Bakanlığının teklifi Başbakanın 
onayı ile geçici atama yapılabilir.» 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

1580 Sayıh Belediye Kanunu, 3030 Sayıh Büyük Şe
hir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun, 3194 Saydı İmar Kanunu ve 2972 Sayıh 
Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Hükümle

rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 596) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve 27.6.1984 Tarihli, 3030 Sayılı Kanu
nun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkın

da Kanun Hükmünde Kararname 

1580 ve 3030 sayılı kanunlarda değişiklik yapılma
sı; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 
3347 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Ba
kanlar Kurulunca 25.5.1987 tarihinde kararlaştırılmış
tır. 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 
93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Başkanvekili ve Geçici Görevlendirme 
Madde 93. — Belediye Başkanı; izinli, özürlü veya 

raporlu bulunacağı veya beldeden görevli olarak ayrı
lacağı durumları dikkate alarak önceden, meclis üye
leri arasından bir başkanvekili belirler. 

Belediye başkanlığı ve başkanvekilliğinin aynı za
manda boşalması halinde, yeni başkan görevine başla
yıncaya kadar il merkezi belediyelerinde İçişleri Ba
kanı, diğer belediyelerde valiler tarafından meclis üye
leri arasından bir başkanvekili atanır. 

Belediyelerin seçilmiş organları veya bu organla
rın üyeleri hakkında görevleri ile ilgili bir suç sebebi 
ile soruşturma veya kovuşturma açılması halinde, İç
işleri Bakanı geçici bir tedbir olarak, kesin hükme ka
dar bu organları veya organlarm üyelerini görevden 
uzaklaştırabilir. 

Bu durumda Bakanın teklifi Başbakanın onayı ile 
kesin hükme kadar meclis üyeleri arasından geçici 
olarak bir başkan görevlendirilebilir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 Saydı Büyttkşehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun, 2972 Sayılı Mahallî İdareler İle Mahalle 
Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nun ve 3194 Sayılı İmar (Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 
93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Başkanvekili ve Geçici Görevlendirme 

Madde 93. — Belediye başkanı; izinli, özürlü ve
ya raporlu bulunacağı veya beldeden görevli olarak 
ayrılacağı durumları dikkate alarak önceden, meclis 
üyeleri arasından bir başkanvekili belirler. 

Belediye başkanlığı ve başkanvekilliğinin aynı 
zamanda boşalması halinde, yeni başkan görevine 
başlayıncaya kadar il merkezi belediyelerinde İçişleri 
Bakanı, diğer belediyelerde valiler tarafından meclis 
üyeleri arasından bir başkanvekili atanır. Belediye 
başkanlığı ile belediye meclisinin aynı zamanda bo
şalması halinde ise yeni seçime veya belediye başka
nının görevine başlamasına kadar il merkezi beledi
yelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde valiler 
tarafından münasip bir başkanvekili atanır. 

Belediyelerin seçilmiş organları veya bu organların 
üyeleri hakkında görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile 
soruşturma veya kovuşturma açılması halinde, İçiş
leri Bakanı geçici bir tedbir olarak, kesin hükme ka
dar bu organları veya organların üyelerini görevden 
uzaklaştırabilir. 

Bu durumda bakanın teklifi Başbakanın onayı ile 
kesin hükme kadar meclis üyeleri arasından geçici 
olarak bir başkan görevlendirilebilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 3030 Sayılı Kanunun 9 uncu mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bu durumda Bakanın teklifi Başbakanın onayı 
ile kesin hükme kadar geçici olarak atama yapılabilir.» 

MADDE 3. — 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 4. — Belediye hudutları içinde birden faz
la ilçe bulunan büyükşehirlerde, büyükşehir belediye 
başkanı, büyükşehir ilçe belediye başkanları seçimi 
için, büyükşehir belediye hudutları içi, bir seçim çev
residir. 

Büyükşehir belediye hudutları içinde kalan ilçe
lerin belediye meclisi üyeleri seçimlerinde her ilçe bir 
seçim çevresidir.» 

MADDE 4. — 2972 sayılı Kanunun 18 inci mad
desinin (b) bendine, birinci paragraftan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

«Büyükşehir belediyesinde yapılan belediye başkan
lığı seçimlerinde büyükşehir belediye başkan adayla
rı ile büyükşehir ilçe belediye başkan adayları, yuka
rıdaki fıkrada gösterilen esaslara göre, düzenlenecek 
müşterek oy pusulasında birlikte gösterilir.» 

MADDE 5. — 2972 sayılı Kanunun 19 uncu mad
desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Aynı sandık çevresinde belediye başkanlığı (3030 
sayılı Kanuna tabi olanlar dahil), belediye meclis 
üyeliği ve il genel meclis üyeliği seçimlerinin birlik
te yapılması halinde, bu maddedeki işlem her üç seçim 
için de tekrarlanır.» 

(IBayıındırlılk, İmar, Uliaışitınma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Taslarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 596) 



- 1 1 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Ka
nunun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir, 

«Bu durumda Bakanın tdklifi Başbakanın onayı ile 
'kesin hükme kadar meclis üyeleri arasından geçici ola
rak bir başkan görevlendirilebilir». 

(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — 2972 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Belediye hudutları içinde birden 
fazla ilçe bulunan büyük şehirlerde, büyük şehir be
lediye başkanı, büyük şehir ilçe belediye başkanları 
seçimi için, büyük şehir belediye hudutları içi bir 
seçim çevresidir.. 

Büyük şehir belediye hudutları içinde kalan ilçe
lerin belediye meclisi üyeleri seçimlerinde her ilçe 
bir seçim çevresidir. 

Belediye başkanlığının, ölüm veya sair sebepler
le boşalması halinde seçim çevresi o belediye meclisi 
üyeleri için kabul edilen seçim çevresidir.» 

MADDE 4. — 2972 sayılı Kanunun 18 inci mad
desinin (Ib) bendine, birinci paragraftan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

«Büyük şehir belediyesinde yapılan belediye baş« 
kanlığı seçimlerinde büyükşehir belediye başkan aday
ları ile büyük şehir ilçe belediye başkan adayları, yu
karıdaki fıkrada gösterilen esaslara göre, düzenlene
cek müşterek oy pusulasında birlikte gösterilir ve 
birlikte seçilmiş olurlar.» 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca anyen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 2972 sayılı Kanunun 29 uncu mad
desinin ikinci ve üçüncü fıkraları üç fıkra olarak aşa-. 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hallerinde söz konusu organ için bbşaimayı ta« 
kip eden ilk yılın Temmuz ayının ilk pazar günü se-< 
çim tarihi olarak kabul edilir. Tespit edilecek seçim 
tarihi, genel seçimlerin yapıldığı yıla gelirse o seçim 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) idBayımdiflık, İmar, Ulaştırana ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
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(Hükümetlin TekMf Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

yapılmaz. 27.6:1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna ta
bi dan organlarda vukübulan boşalma hallerinde ise 
ara seçim yapılmaz. 

Mülkî amirlerin vaki boşalmaları ilçe seçim ku
ruluna •bildirmeleri üzerine, ilçe seçim kurulu seçim 
tarihini yukarıda belirtilen esaslara göre tespit ve 
ilân eder. 

ilçe seçim kurulu ilân işlemini tespit edilen seçim 
tarihinden en az 60 gün önce yapar.» 

MADDE 7. — Tasarının 6 nci maddesi, 7 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil-
mştir. 

MADDE 8. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunun kabul ettiği 7 nci madde 
Komisyonumuzca 8 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

^Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, . 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 inci 
madde olara'k Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Başbakan 
T. Özal 

14.5.1987 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
7. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
H* C, Güzel 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakam 
'A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

içişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bak. 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emir oğlu 

Bayındırlık ve tskân Bak. 
/. S. Giray 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak. 
M. Kalemli 

Ulaştırma Bakanı 
V. rAtasoy 

Tarım Orman ve iKöyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. 
M. M. Taşçıoğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. Ç. Aral 

Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bak. 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
rA. M. Yılmaz 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakam 
A. Karaevli 

Millî Savunma Bakan V. 
S. N. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Af. Kalemli 

Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakam 
Af. Af. Taşçıoğlu 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının 7 nci maddesi 9 uncu 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bezer 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakan V. 
M. T. Titiz 

Kültür ve Turizm Bakam 
A, Af. Yılmaz 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakam 
H. C, Güzel 

Devlet Bakam 
M. T. Titiz 

Adalet Bakam 
Af. O. Sungurlu 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 

»e<( 
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