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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1640) 

2. — İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Mâliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1641) 

3. — Singapur, Yeni Zelanda, Avustralya ve Malezya'ya gidecek olan Dış
işleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakan
lığına, Millî Savunma Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1642) 

4. — Singapur, Yeni Zelanda, Avustralya ve Malezya'ya gidecek olan Ulaş
tırma Bakanı Cengiz TUncer'in dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1643) x 

5. — Singapur, Yeni Zelanda, Avustralya ve Malezya'ya gidecek olan Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakam Lutfullah Kayalar 'in dönüşüne kadar, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1644) 
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sıyla boşalan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına atandığına ilişkin Cumhur
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7. — Singapur, Yeni Zelanda, Avustralya ve Malezya'ya gidecek olan Cum
hurbaşkanı Turgut özaPın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Baş
kanı tsmet Kaya Erdem'in vekalet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1646) 

8. — Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik is
tikrar Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının (1/785) Komisyona geri ve
rilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1648) 

9. — Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda 
ve Malezya'ya yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/1647) 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — izmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna tki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındır
lık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı: 421) 
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Sayfa 

2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
3, 4, 6, 7, 10 ve 14 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bu Kanun Hük
münde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/49, 1/44, 1/47, 1/46, 1/42, 1/41) (S. Sayısı: 553) 544:545 

3. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoglu'nun, Yeni Kurulan Beledi
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Amasya Milletvekili Hasan Adnan Tutkun, Dışişleri Komisyonu heyetinin ingiltere'deki 
temas ve izlenimlerine, 

Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu da, Elbistan ilçesi Karahasanuşağı Köyün
de ve yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen terör olaylarına, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt'un dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın, 

İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin, 

Zimbabwe ve Federal Almanya'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altın
kaya'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

7 - 8 Mayıs 1991 tarihlerinde Bükreş'te düzenlenecek olan "Balkan Ülkeleri Parlamento
ları Dışişleri Komisyonları Temsilcileri TopIantısı"na konuyla ilgili beş kişilik bir Parlamento 
heyetinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 12 arkadaşının, Kuzey Irak'tan Türkiye - Irak sınırına 
göç eden Iraklılarla ilgili olarak alınan ve alınacak olan önlemler konusunda genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8^44) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin, gündemdeki 
yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir ve 22 arkadaşının, yanlış politika ve tatbikatları 
ile Bağ-Kur'u iflasa sürüklediği ve işlevini yapamaz hale getirdiği iddiasiyla Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı İmren Aykut hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (U/21), yapı
lan öngörüşmeden sonra, kabul edilmediği açıklandı, 

1 Mayıs 1991 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime 17.53 'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdvdhalim Araş 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğnıl Özdemir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

1 . 5 . 1991 Çarşamba 

Teklifler 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 6 Arkadaşının, 2954 Sayılı Radyo ve Televizyon 
Kanununun 20 rici Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/541) (Anayasa Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.1991) 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Devlet Borçlarının ödenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/542) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.1991) 

3. — Elazığ Milletvekili Nizamettin özdoğan'ın, Tunceli tüne Bağlı Çemişgezek İlçesinin 
Köyleri ile Birlikte Elazığ İline Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/543) (İçişleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tekel'den Devlet 
desteğinin kaldırılacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2045) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29.4.1991) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, memurlar tarafından kurulan sendikaların ka
patıldığı ve sendikal örgütlenme hakkını kullanan memurların keyfî uygulamalara maruz kal
dığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2046) (Başkanlığa gdiş tarihi: 
30.4.1991) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, zorla göç ettirildiği iddia edilen Şırnak İli 
Merkez İlçesi Dereler Köyü halkının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1047) 
(Başkaıdığa geliş tarihi: 30.4.1991) 

4. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Konya İli Akşehir İlçesinin il yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2048) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1991) 

5. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Konya İli ve ilçelerinin 1987-İ990 yıllarındaki ge
lir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/2049) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.4.1991) 

6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanının Dev-
.- letin koruması altında olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2050) (Baş

kanlığa geliş tarihi: 1.5.1991) 

7. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'in, Türkiye Halk Bankası Kütahya Merkez 
ve Sanayi şubeleri tarafından 1990 yılında kaç esnaf ve sanatkâra ne kadar kredi verildiğine 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2051) (Başkanlığa geliş tarihi; 1.5.1991) 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nüı, Emlak Bankası ve Toplu Konut tarafından 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaptırılan konutların tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/2052) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 
BAŞKAN : BaşkanveldU Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), Ertugrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımın vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞf KONUŞMALAR 
1. — içişleri Bakam Abdûlkadir Aksu'nun, Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun 

30.4.1991 tarihli 110 uncu Birleşimdeki gündem dışt konuşmasına cevabı 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde, Sayın Atilla Imamoğlu'nun yaptığı gündem dışı konuş
maya cevap vermek üzere tçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Aksu. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Atilla Imamoğlu'nun, 30 Nisan Salı günü yap
tığı gündem dışı konuşmayla ilgili olarak huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Mec
lisin siz değerli üyelerine saygılar sunuyorum. 

Malumlarınız-olduğu üzere, ülkemizin doğu ve güneydoğusunda faaliyet gösteren yasa dı
şı terör örgütü, geçtiğimiz 1990 yılım eylem yılı olarak ilan etmiş; kendi tabiriyle, "Botan" 
olarak isimlendirdiği Sımak, Hakkftri, Mardin bölgesinde etkinlik kurmayı planlamıştı. Yasa 
dışı örgütün bu niyeti, tarafımızdan da bilindiği için, 1990 yılı içinde olağanüstü hal bölgesin
de alınmış olan tedbirler yeniden gözden geçirilerek, güvenlik kuvvetlerimiz takviye edilmiştir. 
Keza, hazırlanan planlar doğrultusunda, bölgede devamlı olarak arama ve operasyonlar yapıl
mak suretiyle terör faaliyetine set çekilmiş, teröristler, âdeta eylem yapamaz duruma getiril
miştir. Nitekim, 1990 yılı içinde terör örgütünün, büyük çoğunluğu ölü olmak üzere, 493 mili
tanı ele geçirilmiştir. Bu rakam 1988 yılında 215, 1989 yılında ise 312 idi. Bu gelişmeler, yasa 
dışı örgütü, ister istemez kritik bir karar aşamasına getirmiş, 1990 yılında hedeflerinden hiçbi
rini gerçekleştiremeyen terör örgütü, varlığını sürdürebilmek için, eylemlerini kendilerince "Batı 
eyaletleri" diye tabir ettikleri Kahramanmaraş, Malatya, Muş gibi diğer çevre illerine kaydır
ma çabasına girişmiştir. 

Gerek 15 Nisan tarihinde Elbistan Karahasanuşağı Köyünde, gerekse 28 Jsfisan tarihinde 
Bingöl Solhan'da meydana gelen olayları, örgütün, yukarıda özetlemeye çalıştığım çabalarının 
devamı niteliğinde ve varlığını kanıtlamak için giriştiği eylemler olarak değerlendirebiliyoruz. 
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VEFA TANIR (Konya) — Tayladere'de bir şey yok mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Bu olayların ayrıntılarına geç

meden önce... 

BAŞKAN — Evvela bir oturalım efendim. Lütfen... Lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) —,.. özellikle Kahramanmaraş'
ta yeterli tedbir alınmadığı şeklinde... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanı takip edemiyorum... Lütfen... Rica ediyorum... Ya
ni, bir talebe ve öğretmen durumuna mı düşelim?!.. Rica ediyorum... (SHP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — ANAP Grubuna söylendiği, zabıtlara geçsin... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bu genelindedir; bir gün de orada olur. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ama niyetiniz nedir, maksadınız nedir? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Bakan, devam edin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) —' Bu olayların ayrıntılarına geç
meden önce, özellikle Kahramanmaraş İlimizde yeterli tedbir alınmadığı şeklindeki görüşlere 
de değinmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Kahramanmaraş İlimizde, diğer illerimiz ve bilhassa olağanüstü hal 
bölgesi illerinde de olduğu gibi, ihtiyaç duyulan her türlü güvenlik tedbiri alınmış ve alınmaya 
devam edilmektedir. Bu ilimizdeki mevcut güvenlik kuvvetlerine son zamanlarda sağlanan desteği 
şöylece özetleyebilirim : 

İl merkezi ve Afşin'de kurulu bulunan jandarma komanda bölüğüne ilaveten, Pazarcık 
İlçemizde de yeni bir jandarma komanda bölüğü kurulmuştur. İhtiyaç duyulduğu sürede, il 
sınırları içinde görev yapmak üzere, iki bölükten ibaret bir jandarma komando taburu da, baş
ka illerimizden, Kahramanmaraş İline sevk edilmiştir. Ayrıca, Kahramanmaraş İl merkezinde 
iki özel harekat timi ve Elbistan İlçemizde de bir çevik kuvvet birimi kurulmuştur. Ayrıca, ilde 
geçici olarak bulunmak ve ihtiyaç duyulan ilçe ve kırsal alanlarda da kullanılmak üzere, İSO 
adet özel harekat personeli bu ilde geçici olarak görevlendirilmiştir. Yine son olarak, yeni me
zun polislerimizin, bilhassa Elbistan ve Pazarcık ilçelerini takviye bakımından, bu ilçelere ve
rilmek üzere Elbistan'a atamaları da yapılmıştır. 

Sayın tmamoğlu'nun, konuşmasında üzerinde durduğu, Elbistan Karahasanuşağı Köyünde 
meydana gelen olaya gelince : Yasa dışı terör örgütü, Kahramanmaraş İlimizin, özellikle'Elbis
tan ve Pazarcık ilçelerinin kırsal kesiminde, propaganda ile taraftar toplamak, sığınak ve depo 
inşa etmek, malzeme stoklamak, halktan silah ve tehditle para toplamak gibi eylemlere teves
sül etmektedir. Terör örgütünün bütün bu çabalarına rağmen, Elbistan İlçemizin köyleri ve bil
hassa bahsi geçen Karahasanuşağı Köyü halkı, teröristlerin caniyane emellerine alet olmayaca
ğını defalarca göstermiştir. Nitekim, köy halkından 25 kişi de geçici köy korucusu olarak görev 
almış ve bunlar bizim tarafımızdan da görevlendirilmiştir. 

İS Nisan 1991 tarihinde Elbistan İlçesinden Karahasanuşağı Köyüne gitmekte olan, köye 
ait otobüs, saat 17.00 sıralarında, köye yaklaşık bir kilometre mesafede, Köyüstü Tepe m< •-
kiinde pusu kurmuş olan yasa dışı örgüt militanları tarafından otomatik silahlarla taranmıştır. 
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Şoför ye muavini ilk anda ölmüş, kontrolden çıkan otobüs, az sonra kendiliğinden durmuştur. 
Canice eylemlerine devam eden teröristler, otobüste bulunan yolcuları indirip, hepsini yere ya
tırdıktan sonra teker teker taramışlar ve minibüsü de yakmışlar. 

Olayda, toplam 6 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 5 yurttaşımız da yaralanmıştır. 
Saldırıların hemen akabinde, haber alınmasını müteakip, 4 jandarma komando ve 3 polis 

özel harekât timiyle, tahkikat, arama ve takibata başlanmış; 3 kişi oldukları anlaşılan olay fa
illeri tespit edilmiş, yasa dışı örgüte yardım ve yataklık ettiği sanılan 17 kişi de sorgulanmak 
üzere gözaltına alınmış; bunlardan 2'si, bilahara sevk edildikleri mahkemece tutuklanmışlardır. 

Menfur saldırının, belirlenen 3 failiyle, çevrede faaliyet gösteren örgütün diğer elemanları
nın yakalanması amacıyla aramalar ve operasyonlara da aralıksız devam edilecektir. 

Yeri gelmişken, Solhan'da meydana gelen üzücü menfur saldırıyla ilgili olarak da bilgi sun
mak istiyorum. Olayı haber aldiktan sonra, 29 Nisan Pazartesi sabahı Diyarbakır üzerinden 
bizzat Solhan'a gittim. İlçede ve il merkezinde ilgili arkadaşlarla temasta bulunarak, inceleme 
ve değerlendirmeler yaptık. Olay, 28-Nisan Pazar günü saat 18.30 sıralarında meydana gelmiş
tir. Belirtilen saatte, Solhan Memurlar Lokaline gelen ve 2 kişi oldukları sanılan kimliği meç
hul saldırganlar, özellikle Kaymakam Ersin Ateş'in bulunduğu masayı hedef almak suretiyle, 
içeride bulunanları silahla taramışlardır. Saldırı sonucunda, Kaymakam Ersin Ateş ve Orman 
Bölge Şefi Ahmet Yamanel olay yerinde, ilçe Cumhuriyet Savcısı Mehmet Türkseven de kaldı
rıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde şehit olmuşlardır. Aralarında, ilçe hâkimleri, mal müdürü, 
emniyet amirvekili, vergi memuru, orman muhafaza memuru gibi görevlilerin bulunduğu 9 kişi 
de, yaralanmıştır. Bunlardan 6'sı Bingöl Devlet Hastanesine, 2 hâkim Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Hastanesine, 1 görevli de Erzurum Tip Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştır. Hastaları, o gün 
Bingöl ve Diyarbakır hastanelerinde ziyaret ettim. Kritik bir durum ve hayatî tehlike mevcut 
değildir. 

Bu saldırıyı müteakip, güvenlik kuvvetlerimiz derhal harekete geçmiş, ti Valisi, ti Jandar
ma Alay Komutanı, Emniyet Müdürü, ilden beraberlerinde getirdikleri takviye birliklerle jan
darma ve Özel harekât timlerini, muhtelif kaçış istikametlerine sevk ederek gerekli tedbirleri 
almışlardır. 

Olayla ilgili olarak, Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı, Solhan'da tahkikatı bizzat 
yürütmektedir. Bu olayla ilgili 3 kişi gözaltında olup, tahkikat devam etmektedir. 

Kovanların yapılan balistik muayenesinden sonra, bazı ipuçları elde edilmiştir. Güvenlik 
kuvvetlerimiz, çalışmalarını ve tahkikatlarını bu yönde derinleştirmektedirler. 

Bu haince saldırıdan üzüntüye kapılmamak mümkün değildir. Milletine hizmetten başka 
bir gayesi olmayan değerli kamu görevlilerimiz ve kanunlara saygılı vatandaşlarımıza yönelti
len bu alçakça eylemleri şiddetle ve nefretle kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden devlet görevli
leri ve vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi su
nuyorum. -

Hükümetimiz, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, halkımızın huzur ve mutluluğunu koru
makta kararlıdır. Son çıkardığımız Terörle Mücadele Kanunu, bu kararlılığımızın ispatıdır. 

20 nci yüzyıl sonunda, insanların serbestçe düşünebilmelerini önleyen engelleri kaldırdık, 
demokrasiyi, hiçbir kısıtlama'söz konusu olmadan, kayıtsız şartsız gerçekleştirirken, devletimizi 
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bölmeyi, yıkmayı amaçlayanlara, teröristlere, bu suçları kanunda açıkça tarif ederek, en ağır 
cezaları getirdik. Bundan sonra, artık, kanunlar karşısında da en ağır biçimde sorumlu ola
caklar, mahkemelerden de hak ettikleri cezaları alacaklardır. Eli kanlı teröristlerin haince emel
lerine ulaşmaları asla mümkün değildir. Milletimizin ve insanlığın nefretini kazanan terörist
ler, er geç yakalanıp hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardır. Şehitlerimiz ise, 57 milyon vatan
daşımızın gönlünde ebediyete kadar yaşayacaktın 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

ATİLLA* tMAMOĞLU (Kahramanmaraş) —- Sayın Başkan, Sayın Bakana bir soru sora
bilir miyim?.. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuşmadan sonra soru olmaz. 

ATİLLA tMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Çok önemli... 
BAŞKAN — Efendim, mümkün değil. 
ATİLLA tMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Çok önemli, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, siz eski bir milletvekilisiniz, gündem dışı konuşmadan sonra soru 
sorulmayacağını bilirsiniz. 

ATİLLA tMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Teröristler, sizin köy korucularına verdiği
niz silahlan, baskı ile, idareye teslim ettirmişlerdir. 

2. — içel Milletvekili Elem Cankurtaran'tn, 1 Mayıs gününün çalışma hayatı yönünden anlamı
na ve ülkemizdeki uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri Bakanı Abdüikadtr Aksu 'nun • 
cevabı 

BAŞKAN — Sayın Etem Cankurtaran, 1 Mayıs 1991 Çarşamba günü; yani bugün için, 
işçilerin birlik ve dayanışma gününün anlamını ifade etmek üzere söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Cankurtaran. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüz yılı aşkın bir 
süreden bu yana, bütün dünyada, çalışanların birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs 
gününün anlamı ve ülkemizdeki uygulamalarla ilgili söz almış bulunuyorum. Bu nedenle, siz
leri saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

1 Mayıs günü, hepinizin bildiği gibi, işçilerin, günlük çalışma sürelerini 8 saate düşürmek 
için, Amerika'nın Şikago Kentinde 1886 yılında yaptıkları genel grevin tarihidir. Bu tarihte, 
çalışma süresinin 8 saatle sınırlandırılmasını talep eden işçiler, bu talepleri yerine getirilmediği 
için genel greve başladılar. 3 Mayıs günü, güvenlik güçlerince, grevci işçilere ateş açıldı, o ara
da bir çok işçi, açılan ateş sonucu hayatını kaybetti ve 1889 yılında Paris'te toplanan İkinci 
Enternasyonal, 1 Mayıs gününü, "Dünya işçilerinin Birlik ve Dayanışma Günü" olarak ilan 
etti; o tarihten bugüne kadar da, bütün dünyada 1 Mayıs günü, "Çalışanların Birlik ve Daya
nışma Günü" olarak kutlanmaktadır. 

Ülkemizde de 1 Mayıs, 1900'lü yılların başından itibaren, çalışanlar tarafından, "işçilerin 
Birlik ve Dayanışma Günü' olarak kutlama çabaları yıllarca sürdürülmüş; ancak 1960 sonra? 
sında, çeşitli yıllarda kutlc'.nalar gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama, bugün dünyanın en geri 
ülkelerinde, NATO ülkelerinin tamamında, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılıyor ve kutlanı-
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yor; ama ne yazık ki, 1 Mayısı kutlamak, Türkiye'de, özellikle 12 Eylül sonrasında tümüyle 
yasaklandı ve her 1 Mayıs tarihine yaklaştığımızda da bir korku ve kaos dönemi yaşanıyor. 

Gerginliklerin yaşandığı 1 Mayısın yaklaştığı günlerde, çeşitli kesimlerden insanlar gözal
tına alınıyor, karakollarda ve emniyet müdürlüklerinde toplanıyorlar. Nitekim, 1991 yılının 
1 Mayıs gününün yaklaştığı bugünlerde çok sayıda insan, 1 Mayıs tarihinden sonra bırakıl
mak üzere gözaltında tutuluyorlar. Bunun nedeni üzerinde biraz durmak ve bu uygulamanın 
sona ermesiyle ilgili dileklerimi söylemek istiyorum. 

1977 tarihinde, 1 Mayıs kutlamaları için Taksim Alanında toplanan işçilerin Üzerine, her
kesin bildiği gibi, ateş açıldı; büyük bir panik yaşandı ve o panik sonucu, 38 yurttaşımız haya
tını kaybetti. 38 kişinin öldürüldüğü o kanlı 1 Mayıs sonrasında, sanki suçlu 1 Mayıs günüy-
müş gibi, 12 Eylül yönetimi 1 Mayısı yasakladı; ama hâlâ, bir askerî darbe dönemi geçmiş ol
masına rağmen, iki sivil iktidar dönemi geçmiş olmasına rağmen, 1 Mayıs 1977'nin hesabı so-
rulamadı; o gün 38 kişiyi katleden insanlar, olayların sorumluları bulunamadı ve ortaya çıka
rılamadı. Ortaya çıkarılamay ışını sununla eşdeğerli görmek mümkün ve sanıyorum, vicdan so
rumluluğu içinde bulunan bütün insanlar da bunun hesabını yapıyorlardır : Nasıl ki günümüzde, 
Çetin Emeç, Muammer Aksoy, Turan Dursun, Bahriye Üçok gibi aydınlar, demokrasi için mü
cadele eden insanlar öldürülüyorlar ve bugün de, bunları öldürenlerin katilleri bulunamıyor
sa, o gün öldürülenlerin katilleri de bulunamadılar. Sanıyorum, ikisinin mihrakı da aynı mih
raktır. 

Bugün, 1 Mayısla ilgili, yasakçı, gerçekten insanları tedirgin eden yaklaşımlar yerine; dev
leti yönetmekle görevli olan iktidarın, teröre teslim olmayacağını ispat etmesi için, bu katilleri 
yakalayıp, 1 Mayısta 38 kişiyi katledenleri yakalayıp ortaya çıkarması gerekirken, asıl sorum
luluğu bu iken, 1 Mayısı yasaklamış olmasının ne kadar ibret verici olduğunu da, hepinizin 
düşüncelerine, beyinlerine havale etmek istiyorum. 

Kimse, bayramları yasaklayarak, özgürlükleri kısarak; ama, televizyon ekranı bulduğun
da özgürlükçü kesilerek, demokrasiyi getireceğini sanmamalıdır. Demokrasi, hak ve özgürlük
lerin kullanılabildiği bir düzendir. Siyasal iktidarların görevi de, o özgürlükleri kullandırmak, 
hem de huzur içerisinde, sükûn içerisinde, güvenlik içerisinde kullandırmaktır. Yoksa, yasak
lamak, demokratların, demokrasiyi yöneten iktidarların işi değildir. 'Yasaklamak, diktatörle
rin ve diktatörlük iktidarlarının işidir. Bugünkü İktidarın bu yasakçı tutumunun, demokrasiy
le uzaktan yakından ilgisinin olmadığını da, altını çizerek söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, toparlayınız efendim. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1 Mayısta, çalışanlar bir araya gelirlerse ne yaparlar, 

ne söylerler? Çalışanlar bir araya gelirlerse, demokrasi için, özgürlükler için, insan hakları için 
talepler öne sürerler. 

Bugün Türkiye'de, çalışanların büyük bir bölümünün örgütlenme özgürlüğü, sendikalaş
ma özgürlüğü yoktur. Memurlar, kurmuş oldukları sendikaları aracılığıyla, maalesef, özgürce 
sendikal hak talep edemiyorlar. Kurulmuş olan sendikanın kapatılması için siyasal iktidarın 
açmış olduğu dava bir yandan sürerken, bir yandan İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gön
dererek, sendikanın kapatılması talimatını veriyor, grevler yasaklanıyor... Zaten, toplusözleşme 
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yapma hakkı olan büyük bir kesimin, grev yasağı kapsamında olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Grev yasağı olan işyerlerinde, toplu iş sözleşmelerinin uyuşmazlık noktasına ulaşmış olması 
nedeniyle, orada çalışan işçiler huzursuzluklarını dile getiriyorlar. Evet, yasal olarak grev hak
ları yoktur; ama, iktidar, bunların bu taleplerini meşru saymak gerektiğini kabul etmelidir. 

Toplansalar neyi söyleyecekler?.. Genç insanların, iş bulmak için kapı kapı dolaşan insan
ların iş bulma taleplerini dile getirecekler. Eğer, siyasal iktidar, iş bulma taleplerini gerçekleşti-
remiyorsa, böbürlenerek anlattığı, artan refahtan pay talep edecekler, işsizlik sigortası talebin
de bulunacaklar... Sosyal güvenlik kapsamı içerisine girememiş olan nüfusumuzun üçte biri, 
sosyal güvenlik hakkından yararlanmak için talepte bulunacak. 

1 Mayıs yaklaştığında bu taleplerin kamuoyuna söylenmesini ve kamuoyunun bu doğrul
tuda oluşturulmasını engellemek için sürdürülmekte olan baskıcı çabaların, bu ülkenin gelece
ğiyle ilgili bir konuda, demokrasiden yana davranışıyla ilgili bir konuda karanlık tablolar gös
terdiğini söylemek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, geçmişte içinizde işçilik yapanlar, memurluk yapanlar vardır elbet
te... Yoksa, anası, babası ya da bugün çocuğu, yakım işçi veya memur olanlar vardır. Onların, 
aldıkları ücretlerle geçinemediklerini, geçinme şartlarının zorluğunu dile getirmelerini Hükü
metin engellemiş olmasına neden ses çıkarmıyorsunuz?.. 

Bugün, hukuk dişiliğin, fırsatçılığın, köşe dönmeciliğin baş tacı yapıldığı, devlet adamla
rının özelliği haline getirildiği bir dönemi yaşatıyorsunuz!.. Bu dönem mutlaka kapanacak ve 
bitecek; bitmesi gerekiyor. Yasaksız, özgür, demokratik bir refah toplumu olmayı hak etmiş 
olan Türkiye insanı, bir daha bugünlere dönmemek üzere, bu sayfaları mutlaka kapatacaktır. 

Geçtiğimiz günlerde, yamalı bohça gibi çıkarılmış olan Terörle Mücadele Yasası, şartlı tah
liyeyi içeren bölümleriyle, tam bir kaos yaratmıştır. 141 ve 142 nci maddeleri kaldırmakla övü
nenlerin, uygulama sırasında "Siz, serbestçe düşüneceksiniz, hür davranacaksınız, hür biçim
de toplanıp, taleplerinizi dile getireceksiniz" diyen Sayın Başbakanın, 1 Mayısın yasaklanma-
sıyla ilgili konudaki tavrıyla nasıl çelişki içerisinde olduğunu, dün söylediğiyle bugün yaptıkla
rının birbiriyle uyum içerisinde olmadığını, Türkiye halkı görüyor. 

141 ve 142'yi kaldırmakla övünenler... 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, lütfen efendim... 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bitiriyorsunuz ama... 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — ... şu anda çeşitli işyerlerinde çalışanların, alın 

teriyle birikmiş olan Devrimci tşçi Sendikaları Konfederasyonunun mallanna el koyma sahte
ciliğinden vazgeçmelidirler. 

Gelecek 1 Mayısların özgürce kutlanması dileğiyle, demokratik bir Türkiye talebiyle, bü
tün çalışanların 1 Mayısını kutluyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

' BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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tÇÎŞLERt BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; tçel Milletvekili Sayın Etem Cankurtaranın gündem dışı konuşmasıyla ilgili ola
rak huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisin siz değerli üyelerini saygıyla se
lamlıyorum. 

Sözlerimin ayrıntılarına geçmeden önce bir iki noktayı vurgulamak istiyorum. Birincisi: 
Anavatan iktidarları olarak, demokratik rejim ve hukuk devleti anlayışı içinde, işçi haklarının 
en geniş şekilde ve özgürce kullanılmasından yana olduğumuzu her fırsatta ifade etmişizdir. 
Samimiyetle inandığımız bu düşünce, bizim için sadece prensip olarak kalmamış, çalışma ha
yatına ilişkin olarak da, bugüne kadar uyguladığımız politikaların temelini teşkil etmiştir. 

ikinci önemli bir husus da : Biz, işçilerimizin bayram yapmasına da/ herhangi bir günün, 
işçi bayramı olarak kutlanmasına da karşı değiliz. Ancak, bugün yürürlükte olan mevzuatı
mız, İ Mayıs veya "işçi bayramı" adı altında özer bir bayram kutlamasını öngörmemektedir. 
Bu sebeple, "işçi bayramı'1 adı altında girişilecek her türlü eylem kanunsuz bir eylem olacak
tır. Bu durumda, sorumlu bir Hükümet olarak, kanunların açıkça ihlaline izin vermemizi veya 
göz yummamızı da kimse bizden beklememelidir. 

Aslında ülkemizde, "işçi bayramı" adı altında bir kutlamanın geleneği de yoktur. 1 Ma
yıs, eskiden, mevzuatımızda Bahar Bayramı olarak kabul edilmişti; ne var ki, 1970'li yılların 
ikinci yarısından itibaren 1 Mayıs günleri, kızıl bayrakların, Marksist, Lenininst liderlerin re
simlerinin taşındığı, devlete ve demokratik nizama meydan okunduğu, hatta -üzülerek 
söyleyeyim- birçok insanımızın hayatını kaybettiği, tedirginlik ve korku dolu günler olarak ya
şanmıştır. Bu sebepledir ki, halkımız ve işçilerimiz arasında, 1980 öncesi yaşadığımız 1 Mayıs
lar, bayram olmak şöyle dursun, bilakis, kötü anılarla hatırlanmaktadır. Bunun içindir ki, o 
zamanki yönetim de, 1 Mayısı bayram olmaktan çıkarmıştır. 

Bu noktada memnuniyetle kaydetmek isterim ki, sağduyusundan emin bulunduğumuz va
tanperver Türk işçisi ne geçmişte, ne de günümüzde, yasalarımızın cevaz vermediği tutum ve 
davranışları benimsememiş, hak arama mücadelesini daima kanunî sınırlar içerisinde kalarak 
yürütmeyi tercih etmiştir. 

Hükümet programımızda da dile getirildiği gibi, işçi ve işverenin aynı gaye için çalışması, 
karşılıklı hak ve görevlerin adil esaslara bağlanması, mücadele ve kavga yerine, meseleleri gö
rüşerek, anlaşma yolunun tercih edilmesi hedef olmalıdır. Bu doğrultuda hareket edildiği tak
dirde, işçi ve işverenlerimizin, çalışma barışının idamesinde, dolayısıyla sosyal ve ekonomik 
kalkınmamızda çok daha etkin olacakları muhakkaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. 

3. — Niğde Milletvekili Doğcn Baran'm, patates üreticilerinin sorunlarına ve alınması gerekli 
görülen tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Patates üreticileriyle ilgili konuşmak üzere Sayın Doğan Baran gündem dışı 
söz istemişlerdir; bu vesile ile kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Baran. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, he
pinizi saygıyla selamlarım. 
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Seçim bölgem olan Niğde'de patates üretidsi çok zor durumdadır, ti nüfusunun yüzde 
65 'i kırsal kesimde yaşamakta ve geçimini tarımdan sağlamaktadır. Giderek küçülen ve de fa
kirleşen timizde tarımsal gelirin yüzde 60'ım oluşturan patatesin, 1989-1990 sezonunda üst üs
te ortalama alım fiyatı 630 ila 650 lira iken, 1990-1991 sezonunda ortalama fiyat, enflasyonda
ki yüzde 63'lük artış da göz önüne alındığında, 1 000 ila 1 050 lira civarında olması gerekir
ken, 350 ita 380 lira olmuş, 1991 yılının ilk üç ayında, kilogramı 250 liraya kadar düşen pata
tes, son günlerde üreticinin yüzkarası olmuştur. Şu anda manavda 1 000 lira olan eski ürün, 
müstahsilde 200 liradır. 

Şeker gübresinin kilogramını tüccar 290 liradan satarken, tarım kredi kooperatifleri 418 
liradan satmaktadır; yani 1 ton gübrede 125 ila 130 bin lira fark etmektedir. 

tkind sürüm yerli tohumun kilogramını tüccar 700 liradan satarken, kooperatif ,1 574 li
radan satmaktadır. 2 500-3 800 liradan satılan ithal tohumluğun ise yanından geçilmiyor. \ani, 
ne oluyor? Çiftçinin sermayesi ile kurulmuş olan tarım kredi kooperatifleri çiftçiyi sömürü-
yor; ona destek olacağına, köstek oluyor. Aradaki fark kimlere gidiyor? 

Kısaca, girdilere şöyle bir baktığımızda : Gübre, tohumluk ve ilaç fiyatları bir önceki yıla 
göre ortalama yüzde 60 artarken, mazot, işçilik ve sulama ücretleri yüzde 100 artmıştır; buna 
karşılık, patatesin ortalama fiyatı ise yüzde 45 oranında, yani yarı yarıya azalmıştır, 

Bundan iki hafta önce, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan gönderilen para ile 
1 700 ton patates, sığınmacılar için Hakkâri Valiliği emrine gönderilmiştir. Halen 120 bin to
nun üzerinde patates, ambarlarda alıcısını beklemektedir. 15-20 günlük bir bekletilmeye üreü
dnin de, ürünün de tahammülü yoktur. Üreüdnin tahammülü yoktur; zira, dine geçecek para 
ile, bugüne kadar ödeyemediği tarım kredi kooperatifine olan borcunu ödeyecek ve yeni ekim 
için gübre ve tohumluk kredisi alabilecektir. Patatesin tahammülü yoktur; zira, biraz daha bek
lerse, yanacak, filizlenecekür. 

1989-1990 yıllarında, iki yıl üst üste, ürünü tabiî afetlerden en az yüzde 40 oranında zarar 
gören üreüdlerin 10 milyon liraya kadar olan borçlarının, 5254 sayılı %sa gereğince, bir yıl 
süreyle ertdendiği hepinizce malumdur. Faizlerinin de, Bakanlar Kurulu kararıyla ertdendiği, 
0 zamanki Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Sayın Mehmet Yazar tarafından, Aralık 1990'da, 
televizyon araalığıylaoıçıklanmasına rağmen, faiz ertelenmemiş; örneğin, 8 milyon lira borç, 
işlemiş faiziyle 12 milyon lira olunca, icracı kapıya dayanmıştır.. 

Ürün bol çiftçi açken, Hükümetin, elmadan patatese kadar, dışarıdan her çeşit tarım ürü
nü girişine ilgisiz kalışındaki mantığı anlamak mümkün değildir. 

Üreüd ne yapsın? Mahsulü para etse, satıp borcunu ödemez mi? Nitekim, 14 Nisan 1991 
tarihli Hürriyet Gazetesinde çıkan yazıdan bir kısmı huzurlarınızda okumak istiyorum : "Niğ
de'nin Çiftlik İlçesinden Sabahattin Taban'ın onbeş günlük oğlu Ramazan Taban hastalanın
ca, doktorların tavsiyesi üzerine, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Onüç gün sü
ren bir tedaviye rağmen kurtanlamadı. Bebek ölünce, Taban Ailesinden tedavi masrafı olarak 
1 milyon 200 bin lira istendi. Çocuğun babası 'paramız yok, isterseniz senet yapıp cenazeyi 
alalım. Köyde patatesimiz var; ancak, alıcı çıkmadığından satamadık' demesi üzerine, hastane 
yetkilileri 'getir patatesi biz satalım' demişler. Böylece, geürilen 4 ton patates hastane persone
line ücretsiz dağıtılırken, minik Ramazan'ın cenazesi de ailesine teslim edildi." 
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ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — Devlet hastanesine gitseydi, Özel hastane şart 
mı yani?.. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Siz, çiftçinin yalnız tarlasına mı ipotek konuyor sanıyor
dunuz? ölüsüne de ipotek konuyor, ölüsüne de... 

BAŞKAN — Sayın Baran, toparlayınız efendim. 
DOĞAN BARAN (Devamla) — Petrolün fiyatı 28 doların altına düşünce akaryakıt fiyat

larında indirim yapacaklarını söyleyenler, petrolün varili aylardan beri 17 - 18 dolarken, akar
yakıta yüzde 10, tüpgaza yüzde 13 zam yaparak, halkın sırtından 1,5 trilyon haksız kazanç 
sağlarken, hayatî yatırım teşviklerine yüzlerce milyar lirayı peşkeş çekerken, Türkiye genelinde 
-Niğde tündeki S 988 çiftçi ailesinin de dahil olduğu- 92 784 üreticiye ait borç faizlerinin bir 
yıl ertelenmesi için gerekli olan 50 milyar liralık bir kaynağı kendi çiftçisinden esirgeyerek, üre
ticisinin, devletine olan güvenini tahrip eden bu Hükümete sesleniyorum : Geçmiş yıllarda ül
keyi yönetenler, iki kez, patates üreticisinin imdadına yetişmişti. Siz de yetişin; vakit geçme
den, iş işten geçmeden yetişin. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

4. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'da kamu işyerlerine alınacak işçiler ve me
murlar için yapılan sınava ilişkin gündem dxşt konuşması ve Devlet Bakam Kemal Akkaya'ntn cevabı 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kul, Erzincan'da, kamu kesimine alınan işçi ve memurlar için 
yapılan sınav hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kul. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Erzincan'da ya
pılan birtakım yanlışlıkları bilgilerinize sunmak üzere gündem dışı söz almış bulunmaktayım. 

Sözlerime başlamadan önce, bugün tüm dünyada işçi ve emekçi bayramı olarak kutlanan 
1 Mayısın, ülkemizde de kutlanabilmesi dilek ve temennisiyle, korku günü olmaktan çıkıp, bay
ram günü olarak kutlanacağı umudu ve yasaklı bir Türkiye olma ayıbını daha fazla taşımama 
özlemiyle Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 2 nci maddesi, yönetim şeklimizi, "Türkiye Cumhu
riyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" diye tarif etmektedir. 

Tüm vatandaşlarımızın, Anayasamızın bu temel hükümlerine ve diğer hükümlerine uyma 
zorunluluğu vardır. Kaldı ki, devlet yönetiminden birinci derecede sorumlu olan kişilerin, Ana
yasanın bu hükümlerine uyma ve bağlı kalmasının özel bir önemi de vardır. 

Vatandaşlarımızın, sorunlarının çözümünde veya çözüm arayışlarında, demokratik hukuk 
devleti kurallarına bağlı kalma konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiklerine inanıyoruz. Bu 
hassasiyeti göstermeyenler hakkında da gerekenin yapıldığını görüyoruz ve yaşıyoruz. 

İnsanlarımızın, demokratik yollardan hak arama ve sorunlarına demokratik yollardan çö
züm bulabilme umudunun devam etmesi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunması açısın
dan en temel koşuldur. İnsanlarımız, bu umutlarını yitirdikleri an, meşru olmayan birtakım 
çözüm arayışlarına yönelmekte, bu tür yöntemler karşısında bazen yönetimler bile çaresiz kal
makta; soruna çözüm bulmak için, birlik ve bütünlüğü savunan tüm güçler bir araya gelse da
hi, çözüm bulunamamaktadır. Demokratik kurallar çerçevesinde çözüm bulunamaması, de
mokrasi dışı çözüm heveslilerine de ortam hazırlamaktadır. 
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Ülkemizde demokrasinin devamlılığını sağlamak, sade vatandaşlarımız kadar, ülke yöne
timinden birinci derecede sorumlu olan Başbakanların da görevidir. Devletin.ve milletin bö
lünmez bütünlüğünü, Anayasa hükümlerini ve onların uygulanmasını sağlamak, başbakanla
rın birinci derecede görevidir. Anayasada belirtilen, "hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınmaz" ilkesine sahip çıkmak, herkesten çok, başbakanların, üzerinde hassasiyetle 
durması gereken konulardı t. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî görüş ve mez
hep ayrımı gözetmeksizin eşit şekilde davranmak, bizler kadar başbakanları da ilgilendiren Ana
yasa hükümleridir. 

BAŞKAN — Sayın Kul, bu genel hükümleri atlayalım da, Erzincan'da ne oluyor oraya 
gidelim; çünkü süremiz kısıtlı. Rica edeyim... 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Ancak, bugün, hangi siyasî düşünceyi taşırsa taşısın, hangi ırktan, hangi mezhepten, han

gi dinden, hangi cinsiyetten, hangi felsefi görüşten olursa olsun, tüm Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşlarının Başbakanı olması gereken şahıs, kendi seçim bölgesinde sadece belli bir siyasî 
düşünceyi taşıyan ve belli bir mezhebe mensup insanların temsilcisi olma yanlışlığını ve alış
kanlığını devam ettirmektedir. 

Her konuşmasında birlik ve bütünlükten, herkesi kucaklamaktan söz eden Sayın Başba
kan, uygulamaya geldiği zaman, yanlı ve mezhepçi davranışlardan kendisini kurtaramamaktadır. 

Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğu bugünlerde, Baş
bakanın bu bölücü ve tahrik edici davranışları, tahammül edilmez bir noktaya ulaşmıştır. 

Gerek bakanlıkların bürokratları, gerekse bakanlıkların, Başbakanın seçim bölgesindeki, 
yani Erzincan'daki il müdürleri, "Başbakanın seçim bölgesinde, kendisinin bilgisi dışında hiç
bir şey yapmamız mümkün değildir" diyerek, tüm taleplerimizi, geri çevirdikleri yetmezmiş gi
bi, aynı zamanda kendilerinin yaptığı tüm yanlışlıkları da, Başbakanın emriyle yaptıklarını id
dia etmektedirler. 

Kamu kesimine işçi ve memur alımlarında, yazılı sınavdan sonra yapılan mülakatta, kişi
nin yeteneğini, becerisini veya bilgi birikimini ölçmekten çok, sınava giren kişinin mezhebini 
ve siyasî görüşünü belirlemeye çalışıyorlar ve değerlendirme buna göre yapılmaktadır. Belli bir 
mezhebe mensup olanlar içinden ise, sadece ANAP il ve ilçe başkanlarının yakınları veya on
lardan, partili olduklarına dair bir belge getirenler işe girebilmekte, diğerleri ise kapı dışarı edil
mektedir. 

tşe alınmayan bu insanlar daha çok kinlenmekte, umutsuzluğa kapılmakta, devlet kapı
sından ekmek parası kazanabilme umudunu kaybeden bu insanlar, devlete düşman olmakta
dırlar; ondan sonra da polisiye tedbirlerle olayların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 

Bu tür davranışlar, devletimizin, vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehlikeye dü
şürmekte, etnik gruplar arasındaki çelişkileri artırmakta, yarıplarda önlenmesi mümkün ol
mayacak büyük kavgaların tohumlarını da bugünden ekmektedir. 

Sayın Başbakan, Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü, sizin Başbakan oluşunuzu, Türkiye 
için büyük bir şanssızlık olarak değerlendirirken, sizin Başbakan oluşunuz, ANAP içerisinde 
bile genel bir kabul görmezken, Erzincan'da, ANAP'lısıyla, SHP'lisiyle, DYP'lisiyle herkes, 
sizin Başbakan oluşunuzun sevincini paylaştı... 
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ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Hemşerin için böyle konuşma Mustafa, her yerde kabul 
görüyor. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Başbakan o yanlışlıkları yapmamış 
olsaydı, ben de burada bu konuşmayı yapma gereğini hissetmezdim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sana yakışmıyor bu konuşma. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — DYP'lisiyle herkes sizin Başbakan oluşunuzun sevincini 

paylaştı ve o zaman Erzincan'da sizin Başbakan oluşunuz büyük bir coşkuyla kutlandı. 
Erzincan'ın ve Erzincanlıların sizden büyük beklentileri vardı; sizin, Erzincan için çok şey 

. yapacağınıza inanmışlardı ve büyük umutla, sizin, Erzincan'ın sorunlarına el atmanızı bekli
yorlardı... Sizin, Erzincan'ı, Demirel'in İsparta'sı veya özal'ın Malatya'sı yapacağınıza inanı
yorlardı. 

Bu umutlar bir süre devam etti; ama, zaman içinde, sizin Erzincan için bir şeyler yapaca
ğınız umutları gitgide umutsuzluğa dönüştü, Sizin bir şeyler yapmanızdan umudunu kesen in
sanlar, bir süre de sadece, ilimizden bir başbakan oluşunun onurunu ve gururunu taşıdılar, 
"bizim Başbakanımızdır" tesellisiyle kendilerini avuttular. 

Siz, her televizyona çıktığınızda, birlikten, beraberlikten, kardeşlikten ve barıştan bahset
tiniz. Sizin bu konuşmalarınızı dinleyenler, sizin bu söylediklerinizde samimî olduğunuzu zan
nettiler. Ancak, zaman içindeki tavır ve davranışlarınız, sizin bu söylediklerinizde samimî ol
madığınızı, söylediklerinizle yaptıklarınızın birbirinden farklı şeyler olduğunu ortaya koydu 
ve bunu ilk anlayanlar da, gene Erzincanlılar oldular. 

Belki tüm Türkiye'yi bu söylediklerinize inandırabilirsiniz; ama Erzincanlıları, samimî ol
duğunuza inandırmanız artık mümkün değildir. Çünkü, sizin ikiyüzlü olduğunuzu, sizin bir
lik ve beraberlikten yana olmadığınızı; sizin, ülkede barışı ve huzuru sağlamak için bir çaba 
göstermediğinizi, insanları kamplaştırdığınızı, böldüğünüzü, bölücülük yaptığınızı; insanları, 
mezhebine, diline, inanana ve siyasî geçmişine göre değerlendirdiğinizi ve bizzat sizin, insanla
rı birbirine düşman ettiğinizi artık Erzincan'da herkes anlamış durumdadır. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (istanbul) — Hiç ANAP'hlar "mezhep" lafını konuşuyor 
lar mı?.. Hep siz konuşuyorsunuz... Ne lüzum var kardeşim?.. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Mustafa Bey, sana yakışmıyor bunlar. Sen bu, "mezhep" 
lafını bırak artık, ayıp! 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Bunu benim söylemem ayıp değil, bunu yapanlar ayıp ya
pıyorlar. Benim söylediklerim yalansa, çıkıp burada söylesinler. 

BAŞKAN — Sayın Kul, toparlayın efendim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Bu tavırlarınızdan dolayı, her Erzincanlının önceki sevinci ve coşkusu gitgide geriledi ve 

bugün size karşı büyük bir tepkiye ve nefrete dönüştü. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstanbul) — Mezhep kışkırtıcılığı yapma, bundan herkes zarar 
görür, Türkiye zarar görür... Ne partiymişsiniz be!., 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Çok ayıp ettin Mustafa., 
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MUSTAFA KUL (Devamla) — O zaman, bunu yapanlara söyleyin, o yanlışı yapmasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür sayfasına geçin ve toparlayın; rica edeyim... Çünkü.'Er-
zincan'da memur alımında yapılan hataları dile getirdiniz, gerisi başka bir edebiyatın çerçeve
si. O konuda söz talep etseydiniz, o edebiyat çerçevesinde de size söz verirdim. Erzincan'da 
memur alımlarında, işçi alımlarında haksızlık yapıldığını söylediniz; toparlayınız. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım, peki, konuşmamın bü
yük bir kısmını atlayarak sonuca geliyorum. 

Sayın Başbakanın kendisini düzeltmesi ve bu yanlışları bir daha yapmaması için sadsce 
hatırlatıyorum. 

Sayın Başbakan, Erzincanlıların sizin Başbakanlığınıza karşı göstermiş oldukları sevinç, 
niçin nefrete dönüştü? Siz Meclis Başkanıyken, makamınızda size, "Büyük adamlar büyük 
işlerle uğraşır, küçük adamlar küçük işlerle uğraşır" demiştim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Mustafa, ay m şeylere devam ediyorsun... 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Şimdi yine aynı şeyi tekrar ediyorum ve Sayın Başbaka
nım, size, Başbakan olduğunuzu hatırlatıyorum. 

Başbakan gibi davranmıyorsunuz; küçük işlerle uğraşıyorsunuz ve küçülüyorsunuz. Ar
tık, o koltuğu doldurmuyorsunuz... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bu şekilde hitap edilemez efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kul... 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, bu kürsü özgürlüğü, başka nasıl kullanılacak? 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Çok ayıp! 
BAŞKAN — Sayın Kul... Sayın Kul... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Buyurun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Siz konuşma talebinizde diyorsunuz ki: "Erzincan'da, memur ve işçi alım

larında büyük haksızlık yapılıyor?" 
Bunu ifade ettiniz; ondan sonra daha fazla şahsiyata girip.de işi uzatmanın, İS dakika 

konuşmanın bir manası var mı? Selam faslına geçin, teşekkürünüzü bildirin ve inin. Rica edi
yorum efendim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, konuşmanın 10 dakikalık bir bölümü tar
tışma ile geçti ama... 

BAŞKAN — Bunlar söylendi. Rica ediyorum... Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
Başvekile söylediğiniz sözlerde, en azından yirmi defa tekrar var; bundan sonra da bunla

rı yine tekrarlıyorsunuz. Ne faydası var? Toparlayınız efendim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Erzincan'da işe adam almalarda mezhepçilik yapıldı, ay
rımcılık yapıldı, adam kayırıldı... 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Kul, böyle konuşmak size yakışmıyor! 

MUSTAFA KUL (Devamla) — ANAP il ve ilçe başkanları mülakatlarda görev aldılar... 
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BAŞKAN — Evet, bu dört kelimelik bir laf. Bunu söyleyip ineceksin işte. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — ... ve bu yanlışı yapan insanlar, bu yanlışları Başbakanın 

talimatı ile yaptıklarını söylüyorlar. 

Erzincan'da, Et ve Balık Kurumuna, Millî Eğitim Müdürlüğüne, Tarım ti Müdürlüğüne, 
Bağ-Kur ti Müdürlüğüne, Sosyal Sigortalar Müdürlüğüne, PTT Başmüdürlüğüne... 

ALPASLAN PEHLtVANLI (Ankara) — Bütün müdürlüklere... 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Evet. Kısacası bütün müdürlüklere, bütün kamu kesimine 
personel alımlarında listelerin buradan gönderildiği iddia edilmektedir. Sayın Başbakanla ko
nuştuğum zaman, kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını... 

BAŞKAN — Sayın Kul, bunların hepsim söylediniz. Sizden rica ediyorum, İS dakika ol
du, sürenizi bitirdiniz, süreniz S dakika efendim, sürenize riayet ediniz efendim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Böyle bir şeyin olmadığını söylediler; ama oradakiler hâ
lâ, bu listelerin Başbakan tarafından kendilerine gönderildiğini iddia etmektedirler/ 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Bunlar çok basit şeyler, size bunları söylemek yakışmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Kul, zatı âlinize bir daha söz vermem, kötüye kullanıyorsunuz. Lüt
fen, teşekkür edip, inin efendim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, hemen toparlıyorum, konuşmamın son 
cümlelerini söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tür davranışlar, Erzincan'da büyük bir kesimi kinlendirdi. Bu 
kinlenme Hükümete karşı gerçekten nefrete dönüştü... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bunu on defa söylediniz... 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Eğer siz o insanları cezalandırarak, ANAP'ı biat etmeleri
ni bekliyorsanız, yanılıyorsunuz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Bunlar size hiç yakışmıyor. 

BAŞKAN — Sayın KJ, sözünüzü keseyim mi?.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, bırakmıyorlar ki bağlayayım efendim. 
BAŞKAN — Sözünüzü keseyim mi?.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Niye kesiyorsunuz? Bırakmıyorlar... 
BAŞKAN — Efendim, şimdi 15 dakika oldu, süreniz 5 dakika. Buraya zabıtları getirte

yim, burada şimdi söylediğiniz sözleri en azından yedi, sekiz defa tekrarladınız. Rica ediyo
rum inin. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bağlayayım efendim. 
Arkadaşlarımız bırakmıyorlar ki... 

BAŞKAN — Bağlamanın en güzeli, teşekkür ederim deyip inmektir. 

MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — Bağlarken, "Allah'a şükür Erzincan'dan da bir 
Başbakan çıktı" dersin. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Tansiyonu sen yükseltiyorsun Sayın Kul. 
MUSTAFA KUL (Devcmla) — Hemen bağlıyorum efendim. 
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Değerli arkadaşlarım, Güneydoğu Bölgemizde yılların ihmali ve yıllarca kullanılan bu yön
temler sonucu, artık, telafi edilmesi güç büyük sorunlar yumağı oluşmuştur. Şimdi, bu yılların 
yanlışlığını telafi etmek için 90 bin kadroyu rüşvet olarak Güneydoğu Bölgemize veriyoruz; 
ama yine sorunu çözemiyoruz. 

Şimdi, siz de Erzincan'da, yıllardır Güneydoğu Bölgemizde yapılan yanlışlıklan... 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Kul, buraya mezhepçiliği getiriyorsun, ayıp, ya
kışmıyor sana. 

BAŞKAN — Sayın Kul... Sayın Kul... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Buyurun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kul, başka arkadaşlara da ifade etmek için söylüyorum; burada oku

duğunuz yazıyı, kaç dakikada okuyacağınız konusunda hiç egzersiz yapmadınız mı? Bu sayfa
lar 25 dakikada okunur mu? Rica ediyorum. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade etseydiniz birazdan bitirecektim... 
BAŞKAN — Efendim, sözünüzü kesiyorum. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — 5 dakikalık süremde bu konuşmamı bitirecektim; ama mü

saade etmediniz ki... Aşağıdan sataşmalar ve sizin müdahaleleriniz, benim süremi... 

BAŞKAN — Efendim, orada yazılı olanlar 25 dakikada olunmaz. Lütfen, teşekkür edin 
ve inin efendim, yoksa sözünüzü kesiyorum. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, bir cümle söylüyorum ve hemen teşek
kür ediyorum... 

BAŞKAN — Görülmemiş bir şey efendim!.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Şimdi, Güneydoğu Bölgemizde yapılan yanlışlığı tekrar 

ediyorsunuz ve ilerisi için büyük bir kavganın tohumlarını bugünden ekiyorsunuz. Bugün Er
zincan'da insanlarımız hâlâ sessiz ve sakin duruyorsa, bu sizin tavırlarınızdan veya iyi yöneti
minizden değil; bu, orada yaşayan insanların vatanseverliğinden kaynaklanmaktadır. Umarım 

. ki, Erzincan'da yapılan bu yanlışlıklar, bu konuşmamdan sonra devam etmez. Artık doğruyu ve... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, bu konuşma bazı kişileri tahrik 
etmiyor mu? Ayrımcılığı kendisi yapmıyor mu? 

BAŞKAN — Lütfen... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ben yapılanları söyledim. 
Sayın Başbakan, zannederim bu yapılanların, bu anlattıklarımın... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Kul... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Buyurun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Lütfen inin efendim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Peki. 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Teşekkürler, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kul, bundan sonra konuşmalarınız üzerinde egzersiz yapın, 5 dakika

da kaç sayfa yetiştireceğinizi belirleyin. Bunu yapmadığınız takdirde, bir daha müsamahayla 
karşılaşmayacağınızı da ifade ederim. 
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MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkanım, çok müdahale ettiniz ama... 
BAŞKAN — Peki, o yazıyı dışarıda beraber okuyalım, kaç dakikada biter, görüşelim! 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Okuyalım Başkanım. Ben 4 dakikada okurum onu... 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul'un gündem dışı yapmış olduğu konuşmaya cevap 
vermek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Sayın Kul'un, Yüce Meclisin kürsüsüne getirdiği konu, Meclisin 
mehabetiyle bağdaşır görünmemektedir. Erzincan İlinde, Tarım ti Müdürlüğü için, Bahçe Kül
türleri Enstitüsü için, PTT için sınav yapılıyor. PTT sınavına 2 590 kişi katılıyor, 250 kişi sınavı 
kazanıyor. Gayet tabiî, yüzde 10 sınavı kazanan var; yüzde 90 kazanamayanların belli şikâyet
leri, belli itirazları olacaktır. Ancak, konu valilikle temas edilmek suretiyle araştırılmış, bugü
ne kadar Erzincan Valiliğine kesinlikle ciddî bir yazılı itiraz vaki olmamıştır. 

Tarım İl Müdürlüğü ve Bahçe Kültürleri Enstitüsü için açılan sınava 1 580 kişi katılmıştır. 
Sınav kurulu, yazılı ve sözlü sınav sonrasında sadece 112 kişiyi kazandırmıştır. Görüldüğü gi
bi, burada da yüzde 10'un altında bir kitle sınavı kazanıyor, yüzde 90'dan fazlası da mağdur 
ediliyor. 

Şimdi, her vilayette, her yerde yapılan sınav sonrası, gayet tabiî ki, kazanamayanların bel
li itirazları olur. Biz, bu sınav sonrası ortaya çıkan bu tabloyu bu kürsüye getirerek, devletin 
bölünmez bütünlüğüyle, yani Anayasanın 3 üncü maddesiyle bağdaştırmaya kalkarsak, buna 
çok üzülmemiz gerekir. 

Yine biz, bu kürsüye, bu imtihan sonrası ortaya çıkan tabloyu bahane ederek, bunu, "Ege
menliğin kayıtsız şartsız sınıf ve zümre eliyle kullanılır" şeklinde mütalaası gibi bir mütalaayla 
getirmeye kalkarsak, Anayasanın 6 ncı maddesiyle bunu bağdaştırmaya kalkarsak, buna hepi
mizin üzülmesi gerekir. 

Sayın Kul'dan rica ediyorum : Bu kürsünün belli bir yeri vardır. Bu Meclisin bir mehabeti 
vardır. Buna saygı duymak hepimizin görevidir. Bu kürsüye meseleler getirilirken, meseleler 
üzerinde araştırma yapılması icap eder. Şu anda Erzincan Valiliğine, PTT Başmüdürlüğünün 
sınav kurulu eliyle yapmış olduğu sınavla ilgili yazılı hiçbir şikâyet yokken; Tarım ti Müdürlü
ğünün sınav kurulu eliyle yapmış olduğu imtihana dönük bir şikâyet yokken, bunu bu kürsü
den, "Sayın Başbakanın -Erzincanlı olması nedeniyle- talimatıyla o kurumlara imtihansız ola
rak kişiler sokuluyor veya şartlara uygun olmayan kişiler sokuluyor" diye bir yoruma varmak, 
çok üzücüdür, acı vericidir 

Değerli arkadaşlarım, ben konuyu başından itibaren bilirim. Ben, bir gün burada Sayın 
Başbakanla otururken, Sayın Kul geldi, "PTT sınavı yapılmış, sınavda bazı sıkıntılar var" de
di. Sayın Başbakan cevaben : "Sayın Kul, PTT sınavını sınav kurulu yapıyor. Ben, kim alındı, 
kim verildi, bunu bilemem, bilmeme de imkân yoktur. Ben kalkıp PTT Başmüdürüne, 'bu sı
nav nasıl oldu' dahi diyemem, bu olacak iş değil" dedi. 
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Sınavın bir kurulu vardır. Kurul, önce yazılı sınav yapıyor, sonra mülakata almak suretiy
le sözlü sınav yapıyor ve sonuçlan ilan ediyor. Sonuçlar ilan edildikten sonra, ne sınav kuru
luyla, ne de şartlara uygun olmayan kişilerin sınava sokulmasıyla ilgili yazılı hiçbir itiraz yok
ken, bunun bu kürsüden, çok değiştirilerek gündeme getirilmesinden üzüntü duydum. 

Keyfiyet bundan ibarettir. 
Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ibrahim Ozdemir'in dönüsüne kadar, Devlet 
Bakanhğtna, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekülik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1640) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere,' 1 - 6 Mayıs 1991 tarihleri arasında Federal Almanya'ya 
gidecek olan Devlet Bakam İbrahim ozdemir'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakam Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin, Başbakamn teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — italya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüsüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin vekülik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1641) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 - 5 Mayıs 1991 tarihleri arasında italya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı 
Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Singapur, iteni Zelanda, Avustralya ve Malezya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Âlptemoçin'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanhğtna, Millî Savunma Bakanı Mehmet Yazar'm 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1642) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 - 12 Mayıs 1991 tarihleri arasında Singapur, Yeni Zelan
da, Avustralya ve Malezya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Singapur, Yerii Zelanda, Avustralya ve Malezya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakam Cengiz 
Tiıncer'in dönüsüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakam Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1643) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2-12 Mayıs 1991 tarihleri arasında Singapur, Yeni Zelan
da, Avustralya ve Malezya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne ka
dar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Singapur, Yeni Zelanda, Avustralya ve Malezya'ya gidecek olan Tarım Orman ve KöyişUri 
Bakanı Lutfuüah Kayalar'm dönüşüne kadar, Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığına, Devlet Bakam 
ismet Ozarslan'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1644) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2-12 Mayıs 1991 tarihleri arasında Singapur, Yeni Zelan
da, Avustralya ve Malezya'ya gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kaya-
lar'ın dönüşüne kadar; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmet özars-
lan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Erzurum Milletvekili Togay Gemalmaz'ın, Fahrettin Kurt'un istifasıyla boşalan Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanlığına atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1645) 
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 30 Nisan 1991 gün ve 08-3-1/1-10447 sayılı yazısı; 
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Fahrettin Kurt'un istifası ile boşalan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Erzurum Mil
letvekili Togay Gemalmaz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri ge
reğince atanmıştır. 

Bilgilerinize sunanm. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7 — Singapur, YeniZdanda, Avustralya ve Malezya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'm 
dönüsüne kadar Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı ismet Kaya Erdem'in vekalet edeceğine ilifkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1646) ' 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Singapur, Yeni Zelanda, Avustralya, Malezya'yı 2 - 12 Mayıs 1991 tarihleri arasında res
men ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı t. Kaya Erdem ve
kalet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Kamu Kurum vt Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik istikrar Tedbirleri Hak-
ktnda Yetki Kanun Tasarısın* : (1/785) Komisyona geri verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (3/1648) 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre 
bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Gündemin.551 sıra sayısında bulunan "Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Perso
neli ve Ekonomik İstikrar Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının" içtüzüğün 89 uncu 
maddesine göre varsa Genel Kurulda verilen önergelerle birlikte Plan ve Bütçe Komisyonuna 
iade edilmesini saygıyla arz ederim. 

1 Mayıs 1991 
Yusuf Bozkurt özal 

Malatya 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Tasarı, bir defaya mahsus olmak üzere Komisyona geri verilmiştir. 
9. — Cunümrbaşkanı "1 rgut Özal'm, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda ve Malezya'ya yapa

cağı resmî ziyarete katılacak i'iletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1647) 
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BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutup oylarınıza sunacağım : 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özaPın bir heyetle birlikte 2 - 12 Mayıs 1991 tarihleri ara
sında Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda ve Malezya'ya yapacakları resmî ziyaretlere, ekli lis
tede adlan yazılı milletvekillerimizin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

Liste: 

Yılmaz Hocaoğlu (Adana) 
Cüneyt Canver (Adana) 
Adnan Yıldız (istanbul) 
Salih Sümer (Diyarbakır) 
Nurettin Yılmaz (Mardin) 
Ahmet Altıntaş (Muğla) 
Ersin Taranoğlu (Sakaıya) 
Ömer Günbulut (Sivas) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Işûay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı Kanunlarla Değişik 
3194'Sayılı imar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. 
Sayısı : 421) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, tzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 
Sayılı Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna tki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu ü erindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

Gündemin 1 inci sırasındaki kanun tasarısı geri alınmış bulunmaktadır ve Komisyona ge
ri verilmiştir. 

2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 3, 4, 6, 7, 10 ve 
14 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kal
dırılması Hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/49, 1/44, 1/47, 1/46, 1/42, İ/41) (S. Sayı
sı ; 553) 
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BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair 3, 4, 6, 7, 10 ve 14 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. 
Ertelenmiştir. 

3. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler ile Ekonomik 
Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapümast Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı •: 504) (1) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Malatya Milletvekili Sayın Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Ku
rulan Belediyeler ile Ekono nik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve tçi;lv-ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine ge
çiyoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Burada. 
Hükümet?.. 

VEFA TANIR (Konya) — Biraz evvelki kanunda yoktu!.. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Biraz evvel yoktu, şimdi mi geldi?! 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Buradaydım, görmemişler!.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, gündemin 2 nci maddesinde... 
BAŞKAN — Efendim, o zaman işitmemişler. 
Komisyon ve Hükümet, yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon 

raporunun okunmasını kabul edenler... 

VEFA TANIR (Konya, — Karar yetersayısı yok. 
BAŞKAN — Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 
VEFA TANIR (Konya) — Duymak istemiyor!.. 
BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Söz isteyen? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Grup adına Sayın Cemal Seymen... 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Seymen, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Malatya Milletvekili Sayın Bülent Çaparoğlu'nun, 2.10.1990 tarihli Yeni Kurulan Beledi
yeler ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi konusunda, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz etmek istiyorum. 
Yüce Meclisi saygıyla selan lıyorum. 

(1) 504 S. Sayılı Basmaya :ı tutanağa eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, Malatya Milletvekili Sayın Çaparoğlu'nun verdiği bu teklif ile, ye
ni kurulan belediyelere, kuruluşları esnasında gerekli finansmanın sağlanmasının yanı sıra, malî 
sıkıntı içinde bulunan belediyelere yardım temin edilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı bünye
sinde bir fon oluşturulması ve söz konusu fon gelirlerine; 1) Her yıl bütçe kanununda bu mak
satla tahsis edilen ödeneklere ilave olarak, 2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üze
rinden belediyelere ayrılan miktarların yüzde 2'si ve 3) Toplu Konut Fonundan yüzde 1 oranın
da ayrılacak paylar ile de katkıda bulunularak kaynak yaratılması öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Gemalmaz'ı ben de tebrik etmek isterim; ama burada değil. 
Lütfen... Rica ederim... 

Buyurun Sayın Seymen. 

CEMAL SEYMEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, önce, böyle bir kanun teklifinin 
verilmesinden ve kanun teklifinin gerekçesinden de anlaşılmaktadır ki, kanun teklifini veren 
sayın milletvekili de, sayın milletvekilinin mensup olduğu iktidar Partisi Grubu da, belediyele
rin maddî sıkıntı içerisinde bulunduğunu ikrar etmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten de 26 Mart 1987 seçimlerinden sonra alınan kararlarla, 
dana önce iktidar partisine mensup belediyelere yaratılan kaynaklar, belediyeler muhalefete 
geçtikten sonra birer birer kısılmaya başlanmıştır. Birkaç örnekle zamanınızı almak istiyorum : 
Emlak Vergisi oranlarının düşürüldüğünü ve Emlak Vergisi tahsilat süresinin ertelenerek uza
tıldığını, Akaryakıt Tüketim Vergisinden belediye payının düşürüldüğünü, PTT Haberleşme 
Vergisinden belediye payının düşürüldüğünü, İller Bankası ikraz faizlerinin yükseltildiğini, elek
trik fiyatlarına sürekli zam yapıldığını; belediyelerin borçlarını mahsup etme yetkisinin, bütçe 
kanunuyla, Maliye Bakanlığına verildiğini, tiler Bankasınca borçları mahsup oranının yüksel
tildiğini, turistik özellikler bahane edilerek birçok belediyenin imar yetkisinin devralındığmı 
örnek olarak sıralayabiliriz. 

En son olarak, 7 Nisan 1991 tarih ve 20838 sayılı Resmî Gazetede bir yönetmelik değişikli
ği yayımlanmıştır. Akaryakıt Tüketim Vergisi Hâsılatından Belediyelere Ayrılan Pay ile Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Verilen Payın Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 
değiştirilmesiyle, denetim ve eğitim giderleri ile kırtasiye alımlarının da, belediyelere ayrılan 
paydan ödenmesi suretiyle, Uayındırlık Bakanlığı tarafından belediyelere yeni bir yük daha ge
tirilmiş bulunmaktadır. Şim li burada hepsini ayrıntılarıyla sayıp vaktinizi almak istemediğim, 
ama hepinizce malum olan ca kısıntılara ilave olarak, getirilen bu kanun teklifiyle, belediyele
rin hisselerinden yüzde 2 oranında bir kısıntı daha yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yeni kurulan belediyeler konusuna geldiğimizde : Bir defa, ülkenin 
mülkî idare yapısında değişiklik yapma ihtiyacı zaman içerisinde kaynaklanmış olabilir. An
cak, yeni belediyeler kurmak, kasabalardan ilçe yapmak, ilçelerden yeni iller ihdas etmek, bel
li, objektif ve çağdaş kriterlere bağlanırsa, olumlu sonuçlar verir. Türkiye gibi, köyden kente 
göçün belli bir plana ve programa bağlı bulunmadığı, sağlıksız bir nüfus kayışının olduğu bir 
ülkede, bu nüfus kayışı nedeniyle, yeterli altyapıya sahip olmadan sağlıksız kentleşmenin yol 
açtığı sosyolojik sorunları da, ekonomik sorunları da hepimiz yakinen biliyoruz. 

Hal böyle iken, daha belediye olmaya hak kazanmayan yerleri, yani nüfusu 2 bine ulaş
madan bir belediye idaresini sahip olmaya hak kazanmayan yerleri dahi ilçe ilan ederek, bele
diye idaresi kurulduğu bir gerektir. Şimdi, buralarda kaymakam yok, hükümet binası yok, bele-
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diye binası yok, hâkim yok, savcı yok, adliye yok, hastane yok, vesaire... Yani, bir yeri sadece 
ilçe yapmakla meseleyi halletmiş olmuyorsunuz. Orada gerekli devlet örgütlenmesini yapabil
mek için, dünyanın sıkıntısıyla karşı karşıyasınız. Türkiye'de bugün birçok yerde, turistik ilçe
lerde, büyük nüfuslu ilçelerde, birinci sınıf ilçelerde bile kaymakam bulunmadığını hepiniz bi
liyorsunuz. Buna rağmen, 803 nüfuslu yerden ilçe yaptığınız zaman, 818 nüfuslu yerden ilçe 
yaptığınız zaman, bu objektif kriterlere ve çağdaş yaklaşımlara biraz ters düşen bir durumla 
karşı karşıya kalınmış olunuyor. Son nüfus sayımı geçici sonuçlarının açıklandığı kitapçığa ba
karsanız eğer, 2 bin nüfusun altında 18 adet yerleşim yeri belediye yapılmıştır. 

Şimdi, getirilen kanun teklifiyle, bu gibi yerlere belediye kurabilmek için yeni bir fon ih
das etme, yeni bir kaynak yaratma ihtiyacı ortaya konmaktadır. Doğru. Oraların rızkını ver
meden, bütçe gelirleri, vergi gelirleriyle sağlanmadan belediye yapıldığı zaman, elbette ki bu 
belediyeler sıkıntı içinde olacaktır ve bu sıkıntıdaki belediyelere bir kaynak bulunması mecbu
riyeti de kendiliğinden doğacaktır. Bunu yapabilmek için yeni bir kaynak ihdas etmek lazım
dır. Mevcut belediyelerin, esasen sürekli kısılmakta olan paylarından bir kısıntı da biz yapar
sak, bu, doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Gelelim fon meselesine. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, her vesile ile, 
her ortamda, komisyonlarda ve Genel Kurulda, fon meselesinin huzurumuza geldiği her gün
demde, fonlara hangi nedenle ve hangi gerekçelerle karşı olduğumuzu sürekli anlatmaya çalış
tık; ama, pek bir şey anlatabildiğimiz kanaatini taşımıyorum. Çünkü, artık her bakanlık ve 
her mesele için fon kurma modasından tktidar Partisi ve Hükümet maalesef vazgeçmemektedir. 

Daha önce belirttiğimiz görüşleri tekrar ederek yine zamanınızı almak arzusunda deği
lim; fakat kısaca değinmemiz gerekir ki, fonlara, bütçe dışında ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi denetimi haricinde olması nedeniyle karşı olduğumuzu, fonlarda, fonu kullanana harcama 
serbestisi getirildiği ve bunun sonucunda da çeşitli suiistimallerle karşı karşıya kalınma tehli
kesinin bulunduğunu müteaddit defalar dile getirmeye çalıştık. Şimdi, yeni bir fon kuruyoruz. 
Bu fon, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi dışında olacaktır. Nasıl kullanılacaktır?.. 
Bir defa, bu hususta, "Mahallî idareler Fonu" diye bir fon var. Bu fonun kaynaklarını artır
mak varken, bu fona yeterli kaynakları yaratmak gibi bir yöntem varken, neden yeni bir fon 
ihdas edilme ihtiyacı içinde olunduğunu anlamamız mümkün değildir. 

Eğer bu fona gereksinim var ise, gerçekten de, maddi sıkıntıda olan belediyelere ve yeni 
kurulan belediyelere kaynak yaratmak için, Mahalli idareler Fonunun dışında yeni bir fona 
gereksinim var idiyse, herhalde, bu ihtiyacı, değerli milletvekili Sayın Bülent Çaparoğlu'ndan 
önce, Sayın içişleri Bakanının duyması gerekirdi, öyle ise, mesele önümüze, bir milletvekilinin 
teklifi olarak değil, bir hükümet tasarısı olarak gelmeliydi. 

Diğer yandan, bu kanun teklifinin adı, içeriğine uymamaktadır değerli arkadaşlarım. Ka
nun teklifinin adı yanlıştır. Bu kanun teklifinin adının "Yeni Kurulan Belediyeler ile Ekono
mik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Kanun teklifi" olarak değişmesi gerekir. 

Bir başka husus : Bütçe içinde kullanılacak bir parayı, yani bütçeden belediyelere ayrılan 
kaynağı, Meclis denetimi dışında, bütçe dışında bir fona aktarmanın manasını da anlamamı/ 
mümkün değildir. 

Gelelim, ikinci olarak, Toplu Konut Fonundan yapılan kesintiye. 
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Sevgili arkadaşlarım, bugün bir vesile ile, Plan ve Bütçe Komisyonunda da, gelen bir ka
nun tasarısı nedeniyle dile getirildi ki, Toplu Konut Fonu, başlangıçta, kurulurken, sözü edilen 
amaçlarının tamamıyla dışına doğru bir kayma göstermiştir. Bu nedenle de, iktidar partisi ve 
muhalefet partileri olarak bugün komisyonumuzun gündeminde bulunan, imarla ilgili, Toplu 
Konut Kanunuyla ilgili bir değişikliği, bir alt komisyona havale ederek, Toplu Konut Fonunun 
bugün geldiği noktadan, başlangıçtaki yarar sağlayan noktasına döndürülmesi konusunda ça
lışma ihtiyacı içinde olmuşuzdur. Bu konuda bir hatırlatma yapmama izin vermenizi rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi biz, Toplu Konut Fonu gelirlerinden yüzde 1 pay keseceğimiz 
için, Toplu Konut Fonunun ne durumda olduğunu izninizle arz etmeye çalışayım. 

2.3.1984 tarih ve 2985 sayılı Yasa ile, bilindiği gibi, Toplu Konut Fonu oluşmuştur. 1988 
yılından sonra, Toplu Konut Fonundan bütçeye sürekli kaynak aktarılmıştır. Toplu Konut Fo
nu gelirlerinin, 1988'de yüzde 30'u; 1990'da yüzde 50'si bütçeye aktarılmış; 1991 yılında da, 
Bütçe Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak ve Başbakanlığın 30 Ocak 1991 tarihli onayı ile, 
Toplu Konut Fonu gelirlerinin yüzde 60'ı bütçeye gelir kaydedilecektir. 

Bunun dışında, Toplu Konut Fonu gelirlerinin yüzde 10'u Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Fonuna; yüzde 6'sı Küçük ve Orta ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi, Tapu Kadastro tdaresi ve GAP Bölge Kalkınma idaresinin giderleri için ayrılmaktadır. 
Böylece, Toplu Konut Fonunun gelirlerinin yüzde 76'sı, Toplu Konut Fonunun kurulduğu 1984 
tarih ve 2985 sayılı Yasanın ortaya koyduğu amaca tamamen aykırı bir biçimde kullanılmaktadır. 

Toplu Konut Fonu gelirlerinden bu bahsettiğim kesintiler yapıldıktan sonra, geriye kalan 
yüzde 24'lük kısmın üçte ikisi Halkalı ve Eryaman gibi 16 bin konutluk projelere aktarılmak
tadır. Bundan sonra -dikkat buyurun, altını çizerek söylüyorum- 800 bin kooperatif ortağına, 
Toplu Konut Fonunun gelirlerinin yüzde 8'i kalmaktadır; yani, geriye kalan yüzde 24'lük kıs
mın üçte ikisi bu büyük projelere verildikten sonra, bu büyük projelerin dışında kalan koope
ratiflere -ki yaklaşık 800 bin ortağı ihtiva etmektedir- Toplu Konut Fonu gelirlerinin yüzde 8'i 
kullandırılmaktadır. 

Şimdi, bu hale gelmiş bir fondan, siz yüzde 1 daha kesinti yapacaksınız!.. Ülkenin konut 
mezarlığına dönüştüğü ortada... Konut kooperatifleri inşaata başlamış, kimisi su basmanı se
viyesinde, kimisinin kaba inşaatı bitmiş... Kooperatif ortakları, dar gelirli insanlar... Toplu Konut 
Fonundan alınacak yardımlarla ev sahibi olmak umuduyla, dişinden tırnağından artırmış, ge
lirlerinden pay ayırmış; ama bugün gelinen noktada, Toplu Konut Fonundan para alamayan 
kooperatifler inşaatlannı devam ettiremedikleri için zor durumdadırlar. Süregelen enflasyon 
nedeniyle erozyona uğramış gelirleriyle bu insanlar, artık geçimlerini sürdürmekten yoksun kal
mışlardır... Nerede kaldı ki, kooperatiflere ödentilerini sürekli devam ettirebilsinler, ödeyebil-
sinler!.. 

Şimdi, bir başka hususu belirtmek, bir başka soruyu sormak istiyorum : Eğer, Toplu Ko
nut Fonunda para varsa, yüzde Tini yeni kurulan belediyelere dağıtacağınıza, niye konut koo
peratiflerine dağıtmıyorsunuz? Türkiye'de konut açığı kapandı mı ki, 800 bin ortağı olan ko
nut kooperatiflerini ihmal ettiniz; yani, 1984 yılında, Toplu Konut Fonunu kurarken koyduğu
nuz hedeflerden vazgeçtiniz? 

Şunu da bilmiyoruz : Toplu Konut Fonunda şu anda para var mı? Yani, 1991*bütcesine 
yüzde 60 kaynak aktarılacak; ama para var mi, ne kadar para var, Toplu Konut Fonunun 1990 yılı 
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toplam gelirleri ne kadar? Plan ve Bütçe Komisyonunda yönelttiğimiz bu sorulara cevap vere
cek muhatabı o esnada bulabilmiş değiliz. Bunu da üzüntü ile söylemek isterim. 

Ayrıca, hiçbir kesinti yapılmayan 27 adet fon var. Neden onlara el atılmıyor da, Hükümet 
sürekli, Toplu Konut Fonuna d atıyor? Niye, her konuda "İmdada Toplu Konut Fonu yetişsin" 
diye düşünülüyor? Bunları da anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, öyleyse, bu fonun kurulmasına karşıyız; ama bir fon kurulacaksa, 
Toplu Konut Fonundan kaynak aktarmak; yani, bir fondan diğer fona kaynak aktarma mese
lesinin ötesinde, bu fona yeni kaynaklar ihdas etmenin yolunu aramak, en akıla ve en makul 
çözümdür. 

Bu durumda, yeni kaynak yaratmadan, ekonomik sıkıntı içinde olduğunu kendinizin de 
kabul ettiğiniz belediyelerin haklarından yüzde 2 kesiyorsunuz... Bu, belediyelere getirilen yeni 
bir kıskaçtır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda sorduğumuz bir soruya aldığımız tahmini cevapta, yaklaşık 
100 milyar lira gibi bir paranın, 1991 bütçesinde belediyelere ayrılan kaynaktan bu fona aktarı
lacağı ifade edilmektedir. Bu, büyük bir paradır. 100 milyar lira, bugün mevcut sıkıntı içinde 
olan belediyelerin hakkından alınmaktadır. 

İkincisi: Bütçeden ne kadar pay ayrılacağı yasa teklifinde belfi değil ve önümüzdeki yıl 
bütçelerinden de ne miktarda para ayrılacağının bir kriteri yok; "zamana göre mi ayrılacak, 
koşullara göre mi belirlenecek?" bunların hiçbirisi belli değil. 

Her şey yönetmeliğe bırakılmak arzusunda. Komisyonda yasa teklifi görüşülürken, ne söy
lesek, hangi eleştiriyi getirsek, "yönetmelikle çöz er iz" deniliyor. 

Bir işi yönetmelikle çözmeye kalktınız mı, o yasa, yasa olmaktan çıkar; her iktidara göre 
değişen yönetmelikler yapılarak, yasa koyucunun amacı, idare tarafından aşılmış olur; yani 
bir anlamda, yasama yetkisine, yürütmenin tecavüzü anlamına gelecek bir sonuç doğurur. 

Üçüncüsü : "Malî sıkıntı içinde olan belediyelere yardım yapacağız" denilmektedir. 
Belediyeler malt sıkıntıdadırlar, tamam; ama her belediyenin malî sıkıntıya düşmesinin 

nedenleri birbirinden farklıdır. Malî sıkıntı neden ortaya çıkmıştır? Plansız yatırımdan mı, prog- -
ramsız yatırımdan mı, israftan mı ortaya çıkmıştır? 

Ben, öyle malî sıkıntı içinde belediyeler biliyorum ki, ufacık bir kasabaya, tiler Bankasın
dan aldığı kredi ile 500 yat&klı turistik oteli dikmiş ve ne bugün, ne de ileride 5 kuruş alacağı 
mümkün görülmüyor. 

Ben, öyle malî sıkıntı içinde belediyeler biliyorum ki, her gün israf yapılıyor, gelene gide
ne en lüks yerlerde ziyafetler çekiliyor, ağırlama giderleri artıyor, işçi alınıyor, 1 yumurta 5 ki
şiye taşıtılıyor... Bunların hepsi bir gerçek. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — SHP'li belediyeler gibi mi?! 

CEMAL SEYMEN (Devamla) — Siyasî parti adını anmadan konuşuyorum sayın millet
vekilim; yani "ANAP'lı belediyeler böyle yapıyor" diye bir şey demedim, sakın yanlış anlaşıl
masın. İsrafta bulunan ve iyi yönetilmeyen belediyenin partisi mevzubahis değildir ve bizim 
için budur söz konusu olan. Objektif konuşuyoruz burada. Belediye başkanlığından gelen bir 
insan olduğum için, bu duruma yüreğim sızlıyor; israfta bulunan belediye, isterse benim par
timden olsun... 
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Efendim, arz etmeye çalıştığım gibi, plansız yatırımlar var, israf var, fazla istihdam var, 
gereksiz yere ve fiyaka olsun diye yapılan yüksek toplusözleşme var. Ayrıca, belediyelerin yö
netiminde, nüfus meselesi önemli bir faktör, kalkınmada öncelikli yöreler meselesi ayrı bir faktör 
ve yazın nüfusları çok büyük, kışın çok düşük olan belediyelerin meselesi ayrı bir faktör; yani, 
kış nüfuslarına göre tiler Bankasından ve bütçeden pay alan belediyelerin, yazın nüfus patla
ması nedeniyle hizmetlerinde ne kadar aciz kaldıkları da, sanıyorum ki, istisnasız hepimizin 
paylaştığı bir gerçektir. 

Şimdi bir başka belediyeden örnek vereyim : Ankara-Çankaya Belediyesi, Başkentin dün
yaya karşı vitrini. Bütün diplomatik rezidans Çankaya'da, bütün diplomatik kurumlar Çanka
ya'da, devlet kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı Köşkünden Başbakanlık Konutuna kadar Çanka
ya'da... Bilindiği gibi, devletin idarî binalarının Emlak Vergisi muafiyeti var, yabancı elçilik 
binalarının diplomatik anlaşmalar nedeniyle vergi muafiyetleri ve başka bağışıklıkları var ve 
Çankaya Belediyesi, Ankara'nın vitrini ve en fazla hizmet beklenen belediye olmasına rağmen, 
diplomatik bağışıklıklar ve bu saydığım nedenlerle, Emlak Vergisinden, alması gerekli geliri 
sağlayamamaktadır. Sadece Emlak Vergisi değil, onun dışında alması gereken birçok gelirleri 
de elde edememiş durumdadır. 

Şimdi biz, Çankaya Belediyesini de, çıkaracağımız yönetmelikte, ihtiyaç içindeki belediye
lerin içerisine koyacak mıyız, yoksa yönetmelikte bir nüfus kriteri mi getirilecek? "Yeni kuru
lan belediyeler" derken, sadece küçük belediyeleri düşünüp bunları göz ardı edecek miyiz? 
thtiyaç içinde bulunmanın kriteri ne? Yani, sübjektif kullanılan her mesele, her iktidarın elin
de istismar edilebilir. Bunu, dürüst bir biçimde, samimî bir biçimde itiraf etmemiz lazım. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, fonla, idarenin takdiriyle, bakanlık yönetiminin tak
diriyle, belediyelerin malî sıkıntılarına çözüm bulunması mümkün değildir; çünkü, -demin an
latmaya çalıştığım gibi- malî sıkıntı sübjektiftir; ama malî sıkıntıda vardır. Bu malî sıkıntıyı 
gidermek de idarenin takdiri veyahut da oradan buradan kesilen kırpıntılarla, toplanacak pa
ralarla oluşturulacak fonlarla mümkün değildir. 

Bir defa, çağdaş yerel yönetim istiyorsak, "Türkiye'yi, Avrupa Topluluğuna giden yolda 
çağdaşlaştırıyoruz, Batılılaştırıyoruz; Batı standartlarına göre bir Türkiye yaratmanın yolları
nı arıyoruz" diyorsanız, önce yerel yönetimleri demokratikleştirmemiz lazım. Yerel yönetimle
ri malî özerkliğe kavuşturmadan bu işi çözemeyiz, öyle ise, ne yapmak lazım?.. 

2 bin nüfuslu belediyeyle 2 milyon nüfuslu belediyeyi aynı kanunla, turistik yöre belediye
siyle kırsal kesim belediyesini aynı kanunla, yani 1930'lu yılların 1580 sayılı Belediye Kanunuy
la yönetmemiz, yönlendirmemiz, geliştirmemiz, çağdaşlaştırmamız mümkün değildir. 

önce, böyle palyatif tedbirler aramak yerine, aceleyle çıkarılmış olan, hatta "Dalan Yasası" 
olarak bilinen 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasasının ve 1580 sayılı Yasanın, gelişen ko
şullara ve günün ihtiyaçlarına göre değişmesi lazımdır. Takdir buyurursunuz, 3030 sayılı Yasa, 
fevkalade aceleye getirilerek çıkmıştır, uygulaması esnasında da, büyükşehir belediyeleriyle, bü
yük şehirdeki, metropoldeki ilçe belediyeleri arasında yetki kargaşasına yol açan, sürtüşmelere 
yol açan, hizmet engellemesine yol açan bir yasa haline gelmiştir. 3030 ve 1580 sayılı Yasaları 
süratle köklü değişikliklere tabi tutacağımız Hükümet tasarılarının Meclis gündemine gelmesi
ni bekliyor ve istiyoruz. 
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2380 sayılı Belediyelere ve ti özel idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Veril
mesi Hakkındaki Kanunda değişiklik yaparak, hem kaynakları artırmamız, hem de dağıtımı 
yeni esaslara bağlayarak düzenlememiz, akıllı çözüm olacaktır. 

Belediye sınırları ve mücavir alanlardaki yüksek değer artışı ve rantlardan, belediyeler ve 
mahallî idareler, mutlak surette paylarını almalıdırlar. 

İktidar, belediyelerin malî sıkıntı içinde olduğunu kabul ediyorsa, kapsamlı bir tasarı ha
zırlayarak önümüze gelmeliydi. Ülkenin genel ve idarî sorunlarına bu tip palyatif kanun teklif
leriyle değil, perakendeci çözüm arayışlarıyla değil, Hükümet olarak köklü çözüm arayışı için
de olmanızı, parti olarak diliyoruz. 

Üzülerek ifade edeyim ki, teklifi veren milletvekilinin.bile meseleye gereken ciddiyetle eğil-
mediği ortada ki, Sayın Çaparoğlu, bu teklifin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü gün, 
Komisyonu şereflendirmek zahmetine bile katlanmadılar. Eğer ciddî çözümler ve ihtiyaçtan 
kaynaklanan bir teklif olsaydı -yorumum odur- Çaparoğlu orada teklifine sahip çıkar ve sonu
na kadar savunurdu diyorum, öyle ise bu iş, yeni kurulan belediyelerin, kuruluş sırasında fi
nansmanını hazırlamak suretiyle seçim yatırımı amacına dönük, gündelik bir iştir. Bir genel 
seçim öncesi, bu tip seçim yatırımı yollarını aramak, hem kaynakların savurganlığı açısından, 
hem de Türkiye'nin demokratik gelişimi açısından endişe vericidir. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Seymen, rica ediyorum. 

CEMAL SEYMEN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Yeni kaynak bulamıyorsanız, Hükümet olarak bunu da açıkça ifade etmeniz lazım. Yani, 
"Yeni kaynak yaratacak imkânımız kalmadı" diyorsanız, bu bir acz ifadesidir, bunu diyeceği
nizi zannetmiyorum, yeni kaynak bulunabilir, vardır, öyleyse, yeni kaynak bularak, yaratarak, 
belediyelerin durumunu düzeltmeye bakalım. » . 

Eğer bu teklif, bizim muhalefetimize rağmen yasalaşacaksa, bu vesileyle, Grubum adına 
olumsuz oy vereceğimizi belirtiyorum; ama bir öneri olarak şunu da dilerim ki, nüfusu 10 bin
den aşağı olan belediyelerden kesinti yapılmamalıdır. 

Ayrıca, bu teklifin büyük bir ihtiyaçtan kaynaklanmadığının bir kanıtı olarak da, son olarak 
şunu ifade etmek isterim : 10 Ocak 1991 tarihinde, Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi kararı 
alınan bu teklif, neredeyse 4 ay sonra Genel Kurulumuzda görüşülüyor; o da, gördüğünüz gi
bi, gündemden üç madde atlandıktan sonra, bir rastlantı eseri ancak sıra gelip görüşülebiliyor. 
Tekliften 6 ay sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine ancak gelebilmiş. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin müzakerelerinin sürati bakımından da ibret verici bir husustur. Bunu 
da, iktidar-muhalefet ayırmadan, tüm milletvekillerinin dikkatine sunmayı görev sayıyorum. 

1991 yılında bütçeden tahsis yapılmadığına göre, bu teklifte öngörülen hususlar ve bu ya
sa teklifi kanunlaşırsa, bu kanun, içinde bulunduğumuz yıl içinde kullanılamayacağına göre, 
1991 yılı içinde bu yasadan ve bu fondan yararlanılmayacağına göre; öyleyse geliniz sayın mil
letvekilleri, değerli arkadaşımdan da rica edeyim, bu teklifi geri çekiniz ve Hükümet, malî sı
kıntı içinde bulunan ve yeni kurulan belediyelere, yeni kaynak yaratmak için, 3030 sayılı Yasa 
ile 1580 sayılı Yasada köklü değişiklikler yapmak için, muhalefetin de katkısıyla, hep beraber 
yeni bir yasa hazırlayalım ve mahallî idarelerimize elbirliğiyle gerçekten katkı yapalım. 

Sabrınıza teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Bülent Çaparoğlu, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Yeni Kurulan Belediyeler tle Ekonomik Sıkıntıda Bulunan 
Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde Grubumuzun görüşleri
ni anlatmak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla 
selamlıyorum. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; teklifin gerekçesinden ve isminden anlaşıla
cağı üzere, bu kanunla, kurulacak olan belediyelere yardım fonu iki maksada matuftur. Bun
lardan birincisi, yeni kurulan belediyelerin kuruluş safhasında ihtiyaçları olan bina, araç, ge
reç, tefriş ve taşıt gibi sabit ilk giderlerinin karşılanması için, takriben 500 milyon ile 750 mil
yon lira arasında bir yardımın yapılmasıdır. 

İkinci olarak da, kurulmuş olup da, gerek kendj gelirlerinin, gerekse devletçe verilen öde
neklerin yetersizliği sebebiyle, çalıştırdığı personelinin aylığını dahi veremeyecek durumda elan 
belediyelerimize, herhangi bir ölçüye bakılmaksızın, sırf belediye olmalarından dolayı, hiç ol
mazsa personelinin maaşını karşılayacak kadar maktu bir ödeneğin tahsis edilmesidir. Her ne 
kadar belediyeler, "mahallî idareler" diye anılsalar da, netice itibariyle devletin kamu tüzelki
şilikleridir. Devlet nasıl kendi memurunun ve işçisinin maaşını günü gününe ödüyorsa, beledi
yelerin de ödemesi gerekir. Zira, belediyeler, hizmetlerini -hiçbir zaman kendi adlarına değil-
devlet adına yapmaktadırlar. Böyle olunca da, bu kuruluşlarda çalışanların da devlet tarafın
dan asgarî seviyede gözetilmelerinden daha tabiî bir şey olamaz. Eğer, bir yerin belediye olma
sını uygun görmüşsek, kanunlarımızı, "nüfusu 2 binin üzerindeki yerleşim yerleri belediye olur" 
diye yapmışsak, o zaman, o belediyenin de, asgarî şartlarda, çalışmalarını devam ettirmesinin 
icaplarını yerine getirmeliyiz. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 1989 yılından bugüne 77 belediye kurulmuş, 
1991 yılında da 50'yi aşkın müracaat var. 1990 nüfus sayımına göre de, 200 ile 300 arasında 
yeni müracaat olacağı göz önüne alınırsa, 350 civarında yeni kurulan ve kurulacak belediyenin 
sabit ilk harcamaları için, belediye başına ortalama 600 milyon lira düşünülse, yaklaşık 200 
milyar lira sırf bu maksat için gerekmektedir. 

Diğer taraftan, halen kurulmuş olan 2 061 belediyeden -buraya dikkatinizi çekerim- yüzde 
60'ına tekabül eden 1 230 belediyenin nüfusunun 5 binin altında olduğunu ve bunların da he
men tamamına yakınının devletten aldığı yardımın dışında hiçbir gelirinin olmadığını düşü
nürsek, kendi personelinin maaşını dahi veremeyen bu belediyeler için, bu kanun teklifinin ne 
kadar haklı bir maksatla getirildiğini daha iyi anlamış oluruz. 

1 230 belediyeden bir tanesinin, yaklaşık, ortalama olarak her ay 30 milyon Türk Lirası 
sabit gideri olduğu göz önünde tutulursa, senelik sabit harcamaları yaklaşık 350 milyon liraya 
tekabül etmektedir. Bunun yarısını kendi imkânlarıyla karşılasalar, diğer yarısı için, 1 230 be
lediyenin 200 milyar gibi bir meblağa ihtiyacı olacaktır; bu da, toplam 400 milyar liralık bir 
ihtiyaç demektir. Oysaki, bu fonun kaynakları olan, toplu konut ve tüm belediyelere genel büt
çeden ayrılan paylardan kesilecek yüzde 1 ve yüzde 2'lik kesintilerden elde edilecek miktar, 
ancalc 150 milyar lirayı bulmaktadır. Bütçeden bu fon için ayrılacak 150 milyar ile, ancak bele
diyelerimizin asgarî ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yardım yapabilmiş olacağız. Dolayısıyla, geç-
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miş yıllara nazaran yüzde 150 artırılan tüm belediye gelirlerinden -ki, bu miktar bugün 10 tril
yonu aşmaktadır, yani 1991 senesinde bütün Türkiye'deki mevcut belediye gelirleri 12 trilyon 
olarak düşünülmektedir- mevcut belediyelerin yüzde 60'ını teşkil eden küçük belediyelere bu 
12 trilyon içerisinden 150 milyar ödemek çok da büyütülmemelidir. Zira, nüfusu 50 ile 100 
bin arasında olan 55 belediyenin 1 trilyona yakın geliri varken, 1 230 belediyenin ancak 400 
milyar geliri vardır. Bu dahi, bu fonun kurulmasının zaruretini göstermektedir. Bu sebepler
den, bu fonun kurulmasına karşı çıkmak, hiçbir şekilde sosyal adalet ilkesiyle bağdaşmaz. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; "Bu fon, siyasî amaçla kullanılır, ANAP'lı 
belediyeler için kullanılır" gibi bazı tereddütler de yersizdir. Zira, mevcut 1 230 belediyenin 
en az yüzde 40'ı da muhalefete mensup belediyelerdir. Teklifi verdiğimiz günden beri muhale
fete mensup birçok belediye de her gün telefon açıp, bu kanunun ne zaman çıkacağını sormak
tadır; bunu da bu arada belirtmek isterim. 

İktidarımız bugüne kadar yapmış okluğu uygulamalarda hiçbir .şekilde ayırım yapmamış
tır. Ortada olan, yukarıdan beri bahsettiğim hususlardan ve verdiğim rakamlardan dolayı bir 
adaletsizliğin olmasıdır. Bu fonun kurulmasıyla, bu çarpıklık giderilecektir. 

Şimdi, benden önce SHP Grubu adına konuşan sayın arkadaşımın bazı tereddütleri ve 
sualleri olmuştu-, onları da mümkün olduğu kadar cevaplandırmak istiyorum.. 

Belediyelerin gelirlerinin artırılması. Muhterem milletvekilleri, bizim iktidarımız, beledi
yelerin gelirlerini, geldiği günden itibaren, reform seviyesinde yapmış olduğu düzenlemelerle 
yüzde 150 artırmıştır. Size, sadece birkaç rakam vereceğim. 

Seneler itibariyle genel bütçeden belediyelere ayrılan yüzde miktarları şöyledir : 1970 yı
lında yüzde 7.2, 1979 yılında yüzde 4.1, 1984 yılında yüzde 6.4, 1985 yılında yüzde 10, 1988-1991 
yılları arasında ise yüzde 13. Dolayısıyla, belediyelerin gelirleri, zaten bizim iktidarımız zama
nında getirilen kanunlarla yüzde-150 -geçmişe nazaran- artırılmıştır. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — Niye sıkıntı var Bülent Bey? 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Devamla) — Efendim, bir sıkıntı değil, bir adalet
sizlik var, onu düzeltmeye-çalışıyoruz. Siz düşünebiliyor musunuz ki, 55 belediyenin geliri 1 
trilyon lira; 1 200 belediyenin 400 milyar lira. Bir taraftaki belediye her gün kaldırım yapar, 
yol yapar, parasını çarçur eder; öbür tarafta ise belediye kendi personelinin maaşını dahi vere
mez! Bu adalet mi efendim? 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Nüfusa göre değil mi bu? 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Devamla) — Nüfusa göre değil beyefendi, işte, o 
çarpıklığı gidermeye çalışıyoruz; getirdiğimiz teklif budur. Niye karşı çıkıyorsunuz? 

Diğer taraftan, Toplu Konut Fonundan alınan paralar, yine Toplu Konut Fonunun gayele
rine matuf şekilde harcanmaktadır. Buradan gelen paralar, yeni kurulan belediyelerin binala
rına harcanmak üzere tahsis edilmektedir. O da, zannedildiği gibi, çok büyük bir rakam değil
dir; toplasan 15 ila 20 milyar lira arasındadır. 

Sayın SHP Grubu sözcüsü arkadaşımız , "100 milyar lira mevcut belediyelerden alınacak" 
diye bir ifade kullandı. 
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Şimdi muhterem milletvekilleri, düşünün ki, yedi, sekiz büyük şehir belediyesine, 12 tril
yonluk gelirden 6 trilyon lira para harcanıyor; 1 230 belediyeye buradan 100 milyar lira para 
alınıyor... Bu çok görülüyor! Buna sosyal adalet demek mümkün değil. Yani, bu adaletsizliğin 
muhakkak giderilmesi lazımdır. 

"Malî sıkıntıda olan belediyenin israfı..." diyor. 

Evet, parası çok olan büyük şehir belediyeleri ve büyük şehirde yaşayan belediyeler israfı 
yapmaktadırlar; ama diğer belediyeler, kırsal kesimdeki belediyeler, küçük belediyeler, perso
nelinin maaşlarını dahi ödeyemiyor ki israf yapsın! Neyini israf edecek burada?.. 

Objektif kriterlere gelince : Bu, zaten şu ana kadar yapmış olduğum konuşmadan da or
taya çıkar. Biz, "malî sıkıntı" demekle, yeni kurulan belediyelerin ilk tefriş giderlerini ve mas
raflarını karşılamak istiyoruz; bu bir. 

Personelinin maaşını ödeyemeyecek derecede malî sıkıntıya düşmüş belediyeleri öncelikle 
düşünüyoruz; bu iki. 

Eğer Çankaya Belediyesi de aldığı paraları sağa sola harcayarak, hakikaten personelinin 
maaşını ödeyemeyecek duruma düşerse, ona da bu fondan yardım yapılacaktır; hiç -merak 
edilmesin. 

Belediye kanunlarında yapılan değişikliklerin yersiz olduğunu ifade etmişlerdir. 

Bu tamamen asılsızdır. Zira, birçok SHP'li milletvekili arkadaşlarımla çeşitli görüşmele
rimde, "ANAP İktidarının yapmış olduğu en büyük reformlardan birisi, hatta en büyüğü, be
lediyeler hakkında getirmiş olduğu kanunlardır" diye bizzat tarafıma ifade edilmiştir. 

Nüfusu 10 binden aşağı olan belediyelerden kesinti yapılmasını talep etmiştir sayın SHP 
sözcüsü. 

Zaten, nüfusu 10 binden aşağı olan belediyelerden kesilecek miktar 7-8 milyar liradır. Biz 
de, onlar için bu kanunu getiriyoruz; o 7-8 milyarı, 80-100 milyar olarak ödeyelim diye. O yön
de de tereddüte mahal yoktur efendim. 

Benim, Plan ve Bütçe Komisyonunda, kanun görüşülürken bulunmadığım doğrudur; fa
kat Sayın Başkanın, mazeretim sebebiyle katılamayacağımdan bilgileri vardır. Elimde olma
yan bir sebeple katılmadım; kanun teklifinin sahibiyim ve haklı olduğum gerekçesiyle de tekli
fi sundum. 

Muhterem milletvekilleri, ben bu duygularla, beni dinlediğiniz, için Grubum ve şahsım adına 
hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Durutürk. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Malatya milletvekili Sayın Bülent Çâparoğlu tarafından hazırlanan, Yeni Kurulan Be
lediyeler ile Ekonomik Sıkıntı İçinde Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında
ki Kanun Teklifi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini kısaca arz etmek üzere huzurunuz
dayım. Bu vesileyle Yüce Heyeti saygı ile selamlarım. 
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Sayın milletvekilleri, 26 Mart 1989 seçimlerinden sonra muhalefet olarak biz, belediyele
rin malî sıkıntı içinde bulunduklarını, bilhassa ufak belediyelerin Öz gelirlerinin çok az olma
sından dolayı malî sıkıntı içinde bulunduklarını birçok defa bu kürsüden söyledik. Siz de, ikti
dar olarak, her seferinde geldiniz, -ki şimdi Sayın Çaparoğlu'nun yaptığı gibi- belediyelerin 
malî sıkıntı içinde olmadıklarını, aksine, belediyelere büyük malî kaynaklar aktardığınızı, yet
kilerini artırdığınızı beyan ettiniz. Ancak, aradan iki seneye yakın bir zaman geçtikten sonra 
görüyoruz ki, iktidar partisine mensup bir milletvekili arkadaşımız, hiç değilse bazı belediye
lerin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu kabul etmektedir. Bu bir açık itiraftır. Bundan dolayı 
Sayın Çaparoğlu'na teşekkür ediyoruz. 

Sayın milletvekileri, kim ne derse desin, bugün bilhassa nüfusu 5-6 bin civarında olan be
lediyeler, sadece tiler Bankasından gelen kaynaklarla beslenmektedir. Bu belediyelerimizin hiçbir 
öz geliri yoktur. Şu anda bu belediyeler âdeta, sadece iller Bankasından gelen parayı persone
line dağıtma görevini yapan kuruluşlar haline gelmiştir. O bakımdan, mutlaka bu belediyele
rin güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor ve Çaparoğlu'na katılıyoruz. 

Ancak, 2380 sayılı Karun, Belediyelere ve ti özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirle
rinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, yani 2380 sayılı Kanun, 2.2.1981 tarihinde bir ihtilal 
hükümeti tasarrufu olarak çıkmıştır. 1984 ve 1985'te, 3004 ve 3239 sayılı Kanunlarla iki defa 
değişikliğe uğramıştır. 

Kanun ilk çıktığı anda vergi gelirlerinin tahsilat toplamı üzerinden belediyelere yüzde 10.30, 
il özel idarelerine ise yüzde 2.40'lık bir pay verilmekte idi. Ancak, yapılan iki değişiklikle, şu 
anda belediyelere 8.55, il özel idarelerine de 1.40'lık bir pay verilmektedir. 

Şimdi sormak lazım : Acaba bu belediyelerin gelirlerini, yani ufak belediyelerin gelirlerini 
-bunlar sadece tiler Bankasından aldıkları paylarla beslendiklerine göre- acaba siz nasıl artı
rırdınız? Bunun bir cevabı var mı? Nasıl artırırdınız paylarını? Yani, bir belediye düşünün ki, 
sadece tiler Bankasından aldığı paylarla zor geçiniyor, hiçbir öz geliri yok; ama siz buna diyor
sunuz ki, "Biz payları düşürdük; ama gelirleri artırdık." Nasıl bir mantık? Gerekçe olarak da 
diyorsunuz ki : "Emlak Vergisi gelirlerini bunlar topluyorlar." Gerekçeniz bu; ama nüfusu 5-6 
binin altında hiçbir belediyenin, -eğer bu belediyeler sahil kentlerinde değilse yahut da turistik 
yörelerde değilse- vergi gelirlerinin, Emlak Vergisi gelirlerinin, bu belediyelere katkı yaptığı hu
susunda, bir tek belediyenin adını söyleyebilir misiniz? Söylemek mümkün değil; hatta hatta, 
Emlak Vergilerini toplamak, o belediyelere yeni bir malî sıkıntı getirmiştir. 

O bakımdan, belediyelerin genel bütçeden aldıkları paylar azalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, kim ne derse desin, belediyeler, sadece enflasyon göz önüne alınsa 
bile, büyük bir malî sıkıntı içindedir. Çare, en kısa zamanda, belediyelerin gelirlerini yeniden; 
ama yeni kaynaklar yaratarak artırmaktır. Bilhassa 2380 sayılı Kanun, yeni baştan ve anlaşıla
bilir olarak tanzim edilmelidir. Bugün 2380 sayılı Kanunun 1 inci maddesini, okuyan kim olursa 
olsun, bir seferde anlaması mümkün değildir. Mutlaka, bu kanunun 1 inci maddesi yeni baş
tan ve anlaşılır olarak tanzim edilmelidir. Aksi halde, zaten dar olan kaynaktan bir miktar ke
serek başka belediyelere vermek ve onları güçlendirmeye çalışmak çare olmadığı gibi, aslında, 
bu, yeni bir haksızlığı da beraberinde getirmektedir. 

' Belediyelerin malî sıkıntılarını gidermek amacıyla hazırlanan bu teklif k#bul edilirse, bu 
sefer, diğer bazı belediyeler yeni sıkıntıların içine düşecektir. Kanun teklifi, 2380 sayılı Kanunda 
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mevcut Mahallî İdareler Fonu ve Belediyeler Fonuna ilaveten, Belediyelere Yardım Fonu adı 
altında üçüncü bir fonu da beraberinde getirmektedir. Bilindiği gibi, fonlar hakkında bu kür
süden menfi birçok şeyler söylenmiştir. Fon, keyfi bir uygulamayı da beraberinde getiriyor. Ayrıca, 
"yeni kurulan belediyeler" tabirinden, neden 30 Haziran 1989 tarihinin baz alındığını da an
lamak mümkün değildir. 

Bize göre, bu kanun teklifi kanunlaştıktan sonra kurulacak belediyelerde kapsama alın
malıdır. Çünkü, diğer belediyeler, yani kanun çıkmazdan evvelki belediyeler, malî sıkıntı için
deyse, zaten, bu kanun gereği olarak bundan faydalanacaktır. O zaman, 30 Haziran 1989 tari
hini baz alıp da, "bu taraftaki belediyeleri güçlendiriyoruz" demek, -daha evvel sizin televiz
yonda övündüğünüz gibi, "26 Marttan sonra 90 tane belediye kazandık"- işte onlara yeni bir 
siyasî rüşvet demektir. 

Ayrıca, "Fondan yapılacak yardımlar içişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle 
tespit edilir" denmektedir. Ancak, bu yönetmeliğin çıkması için bir süre konmamıştır. Yönet
melik çıkıncaya kadar nasıl bir uygulama yapılacağı hususu da belirsizdir. 

Bu nedenle, belediyelerin malî yönden güçlendirilmesi mecburiyetine inanmakla birlikte, 
kanun teklifini yetersiz bulduğumuzu arz eder, hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, söz istiyor musunuz? 
Başkaca söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ahmet Uncu. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin ana amacı, yeni kurulan belediyeler ile malî sıkıntı 
içinde bulunan belediyelere yardım yapılmasıdır. Burada bir hususu hemen belirtmek istiyo
rum. Yeni kurulan belediyelerin, malî yardıma ne kadar büyük ihtiyacı vardır konusunu tartış
makta fayda vardır. Yani, seçimlerle, belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri belirlenerek 
kurulan belediyenin ne kadar acil paraya ve işlere ihtiyacı vardır? 

Bu yeni kurulan belediyelerin yapması gereken ana meseleler vardır. Mutlaka önce bir be
lediye binası yapmaları lazımdır. Yeni kurulan belediyelerimiz için, içişleri Bakanlığımız ve ti
ler Bankası vasıtasıyla hazır projeler var, bunlar tatbik edilerek, belediye binaları hemen temin 
ediliyor, yani kendilerine ayrılan pay, bu binaların yapımına kafi geliyor. 

Ayrıca, yeni kurulan belediyelerin büyük kadrolara ihtiyacı yoktur. Şunu belirtmek isti
yorum : Yeni kurulan bir belediyenin, teşkilat olarak kurulmadan, kesin olarak belediye binası 
için yer temin etmeden ve iki üç yıl geçmeden, bizim anladığımız manada birtakım yatırım 
hizmetlerine ve onun için gerekli olan kaynağa gerçekten ihtiyacı var mıdır?, örice bunu tespit 
etmekte fayda var. Yeni kurulan belediye, hangi projeyi hemen hazırlayacak Jci, o proje için 
gerekli kaynağı bulsun?.. 

Bir defa, halihazır haritaların hazırlanması, imar planları çalışmaları, uzun bir çalışma 
sonunda oluyor veya herhangi bir projenin tiler Bankasında programa alınması belirli bir süre 
içerisinde oluyor. Bunu, şunun için söylüyorum : Belediyeler için kaynak mutlaka şarttır. Bugün 
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Türkiye'de bütün belediyelerimizin en büyük meselesi kaynak yetersizliğidir. Bu kaynağı temin 
edebilmek için 1981 yılında çıkarılan 2380 sayılı Belediyelere ve ti. özel idarelerine Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun önümüzdedir. Hükümet, şayet belediye 
gelirlerini artırmak istiyorsa, mevcut kanundaki şartların üstünde, genel bütçe gelirlerinden 
pay vererek, belediyelerin gelirlerini artırmış olur; ama "Yeni kurulan belediyelere yardımcı 
olacağız" diyerek, hiçbir kıstası olmayan, objektif değerleri olmayan, malî sıkıntı içinde bulu
nan belediyeleri kim tespit edecek? Hangi ölçü ile tespit edilecek?.. Bir belediyenin malî sıkıntı 
içerisinde olduğu nasıl ispat edilecek? Onun için hangi kıstaslar değerlendirilecek, belli değil. 

Kanun teklifini hazırlayan değerli arkadaşım, rakamlar konuşturarak, Türkiye'de yeni ku
rulan 350 tane belediyenin olduğunu ifade ettiler. Türkiye'de öyle bir gerçek yok, yani 26 Mart 
1989 Mahallî tdare Seçimlerinden sonra yeni kurulan belediye sayısı *70'i bile bulmamıştır. 

Ayrıca, bunun da üzerinde önemli bir olay daha var. Belediyelere ayrılan, nüfusun yüzde 
60'ına yakın kesimine ayrılan para ile nüfusun çok az kısmına ayrılan parayı mukayese ederek, 
"trilyonları, milyarları" telaffuz ederek, "trilyonlardan şu kadar para alınıp buraya verilsin" 
gibi, çok yanlış bir değerlendirmenin içerisine girdiler. Şunu apaçık söylüyorum : Yeni kurulan 
belediyelerin bir hazırlık dönemi var. Bu hazırlık dönemlerinde gerçekten acil paraya, hele proje -
için acil bir paraya ihtiyaçları yoktur. Bunun dışında "malî sıkıntı" tabiri yanlıştır. Malî sıkın
tı nasıl tespit edilecek? Hangi belediye Türkiye'de malî sıkıntı içerisinde değil? Lütfen... Bu 
sorumuza doğru cevap arıyoruz. Türkiye'de bütün belediyeler malî sıkıntı içerisindeyse, gelin 
o zaman Belediyelere ve il özel Îdarelerine-Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kındaki Kanundaki oranda değişiklik yaparak yüzde 11,12 yapalım ve böylece bütün belediye
lere yardımcı olalım. Benim esas belirtmek istediğim konu budur. Arz ederim. 

Saygılarımla. (DYP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; müzakere konusu edilen 
kanun teklifi, aslında, gerçekten Türkiye'de sıkıntı çekilen bir konuya çözüm getirmek için ha
zırlanmış; ama eksikleri çok olan bir kanun teklifi. Arkadaşımızın verdiği kanun teklifinde 
iki şey öngörülüyor \ Yeni kurulan belediyeler ile, ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan beledi
yelere yardım sağlanması. Ancak, bu kanun teklifinde fon oluşturulması konusunda düşünü
len gelirlerin kimlere ve hangi esaslara göre sarf edileceği konusunda açık bir düzenleme geti
rilmemiş, düzenlemeyi yönetmeliğe bırakmıştır. Bu da kanun tekniğine aykırıdır. Zaten öteden 
beri şikâyet ettiğimiz ve herkesin şikâyet etmesi gereken şey, mahallî idareleri, merkezî yöneti
min denetiminden mümkün olduğu kadar kurtarmaktır. Mahallî idareleri, merkezî siyasî poli
tikalar doğrultusunda yönlendirmeye yönelik merkezî yönetimin politikaları karşısında koru
maktır. Aslında kurulması düşünülen fon ile de yeni kurulan belediyelere ve malî sıkıntı içinde 
bulunan belediyelere yeni bir kaynak getirilmiyor; mevcut belediyelerin elindeki kaynakların 
bir kısmı buraya aktarılıyor. 

Değerli milletvekilleri, bugün hakikaten, özellikle nüfusu 5 binden az olan belediyeler bü
yük bir ekonomik sıkıntı içerisindeler. Bunlar, bulundukları yerde bir yol açabilmek için, o 
yolun geçeceği güzergâhın gerektirdiği kamulaştırma bedellerini temin etmekten yoksun bu
lunmaktadırlar. Yine, belirli altyapı tesislerinin yaptırılması için gereken kamulaştırma işlemine 
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girişmeleri, ekonomik sıkıntılar nedeniyle imkânsız halde bulunmakta; bu da, küçük belediye
ler ile imkânları daha büyük olan büyük belediyeler arasında çok büyük ölçüde gelişme farkı
nı meydana getirmektedir. 

Ben, aslında böyle yarım yamalak bir kanun teklifi ile buraya gelineceğine, belediyeleri 
merkezî yönetimin denetiminden kurtaracak ve eğer bir yerde gerçekten bir belediye kurulması 
gerekiyorsa, orada sağlıklı araştırma yapacak bir kanun teklifi ile gelinmesini arzu ederdim. 
Bugünkü iktidarın bir uygulaması var; 1987'de ve 26 Mart 1989 seçimlerinde hangi köylerde 
fazla oy almışsa, vefa borcunu yerine getirmek için orada bir belediye kuruyor ve birtakım kay
nakları oraya aktarıyor; sırf kendi iktidarını güçlü göstermek için, gidip oralarda seçim yaptı
rıyor. önemli olan, iktidarın, tasarruflarında hakkaniyet, adalet ve memleket gerçeklerinin bi
rinci hedef olarak seçilmesidir. 

Birçok" yerlerde görüyoruz; belediye kuruluyor; ama binası yok, yazı yazacak bir daktilo 
yok... Böyle yapılacağına, eğer hakikaten bir yere bir belediye kurulmak isteniyorsa, orada ev
vela gerekli altyapılar oluşturulmalı, belediyenin temel fonksiyonlarını yerine getirecek bir bi
na ve bu binanın içinde gerekli personel temin edilmeli ve ondan sonra orada belediye kurul
malıdır. Ben çok gördüm; gidiyorsunuz, yeni kurulmuş bir belediyeye, bakıyorsunuz, tama
men politik amaçlı olarak yapılan bir belediye teşkili. Türkiyede kamu yetkisini elinde tutan 
böyle iktidarlar, belirli objektif kriterler dışına çıkarak, kişisel, siyasal yararlar peşinde koşa
rak işlem tesis ettikleri, tasarrufta bulundukları zaman, gerçekten büyük sıkıntıya düşerler. 

Biz bir hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde kuvvetler ayrılığı prensibi vardır. Bu kuvvetler 
ayrılığı içinde yürütmenin yetkisinin sınırlarının elbette ki, kanunla belirlenmesi lazım. Bura
da belediyelere fondan birtakım paylar veriyoruz. Siyasî iktidar, bunu hangi ölçülere göre kul
lanacak? Bu hususu yönetmeliğe bırakmış; ama yönetmelik burada geçerli, düzenleyici bir iş
lem olamaz; yönetmeliği siyasî iktidar her zaman için değiştirebilir. Ayrıca, buradaki yönetme
lik Bakanlar Kurulu yönetmeliği mi veya İçişleri Bakanlığınca, bir bakanlığın bünyesi içinde 
düzenlenecek bir yönetmelik mi veyahut da Resmî Gazetede yayınlanacak türden bir yönetme
lik midir, değil midir? Bu itibarla, kanun teklifi, esas amaç itibariyle, belki bir hizmeti yerine 
getirecek bir nitelikte; ama bence, düzenlemesi itibariyle çok eksik. Bence, Komisyon teklifi 
geri alıp, eğer hakikaten sıkıntı içinde bulunan ve yeni kurulan belediyelere bir çözüm getir
mek istiyorsa, olayı enine boyuna tartışarak, bu belediyelerle ilgili gerekli düzenlemeleri sağla
yacak biçimde ele almalı ve siyasî iktidarın merkezî denetimi dışında tutacak bir şekle sokmalıdır. 

Tabiî, büyük belediyelerin gelir,kaynakları, küçük belediyelere nazaran çok fazla. 2380 
sayılı Kanunda değişiklik yapan, fon teşkili yolunda, 3239 sayılı bir Kanun çıktı, oradaki kay
nağı buraya aktarıyoruz. 

Arkadaşlar, aslında, bugün büyük belediyeler de ekonomik sıkıntı içinde. Yani, genel bir 
değerlendirme yaptığımız zaman, Türkiye'de geliri giderinden çok fazla olan aşağı yukarı hiç
bir belediye yok. Ne yapıyorsunuz? Geliri, giderini karşılamayan belediye bütçesinden bir his
se alıyorsunuz, merkezî yönetimin eline veriyorsunuz. Bu ne demektir? O belediyeye "Sen ar
tık hiçbir hizmet yapma" demektir. 

Biliyorsunuz, Anayasamıza göre, herhangi bir gider artırıcı teklifte bulunmak için, bunun 
kaynağını da göstermek lazım. Gerçi, mahallî idarelerle ilgili böyle bir Anayasal hüküm yok; 
ama bence bunu kıyası uyguladığımızda, belediyelerin birtakım gelirlerini kısıp da, buraya aktar-
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dığınız zaman, buna göre gelir ve gider bütçesini düzenleyen belediyenin, bu kanun dolayısıyla 
mahrum olacağı gelirini hangi kaynaktan ve nasıl sağlayacaksınız? Bence bunların da burada 
belirtilmesi lazım. 

Toplu Konut Fonu gelirlerinden buraya aktarma yapılıyor. Zaten vatandaşların, özellikle 
Toplu Konut Fonuna güvenerek giriştikleri, kooperatif yoluyla ev edinme faaliyeti, bugün çok 
büyük sıkıntılar içindedir. Toplu Konut Fonu, maalesef -başlangıçta şaşaalı olarak vatandaşla
ra tanıtılmasına rağmen, kooperatiflere yeteri kadar kredi verememektedir. Bugün, Toplu Ko
nut Fonuna güvenerek, kooperatifler yoluyla konut edinme girişiminde bulunan birçok yurt
taşımız, büyük bir sıkıntı içindedir. Hatta öyle olmuştur ki, birçok kooperatif, yönetim kurulu 
başkan ve üyelerinin, bir nevi maaşlarını karşılamak için uzun süre faaliyette bulunan birer 
kuruluşlar, ortaklıklar haline getirilmiştir. Eğer Hükümet,-Toplu Konut Fonunun gelirlerinin 
fazla olduğu iddiasındaysa, o zaman Türkiye'deki gerçeklerle bu bağdaşamaz. Çünkü, Toplu 
Konut Fonu, fonksiyonunu yapacak güçte değil. 

Bu itibarla, getirilen bu teklif çok eksiktir, bu eksikliklerin giderilmesi için teklifin Ko
misyona iade edilmesini istiyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısını arayın. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Şayet nazarı itibara almamışsak, söylersiniz, 

yeniden sayarız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizden önceki Başkanvekili "önceden hatırlatın" diyor da... 
0 muavin de, bu Başkan tabiî... 

BAŞKAN — Efendim, bir noksanlık olursa S kişi ayağa kalkar -İçtüzükte hüküm var-
yeniden sayarız. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ne olur beş dakika yerinizde oturun, bir dakika sonra tekrar oylama yapacağım. Yani, 
üç dakika oturun, bizi de memnun edin, rica ederim. Lehte verin, aleyhte verin; ama hemen 
fırlayıp dışarı çıkmayalım. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, Sayın Atasayan'a söyle onu. 
BAŞKAN — Onu siz de yapıyorsunuz, bu tarafa gelip bakanlarla siz de görüşüyorsunuz. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Yeni Kurulan Belediyeler İle Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç 
MADDE 1. — Yeni kurulan belediyelerin kuruluşları sırasında gerekli finansmanı temin 

etmek ve malî sıkıntıda bulunan belediyelere yârdım sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde 
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"Belediyeler Yardım Fonu" kurulmuştur. 30 Haziran 1989'dan sonra kurulan Belediyeler yeni 
kurulan belediyeler kapsamındadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

sayın üyeleri; yeni kurulan belediyelere yardım amacını taşıyan bu kanun teklifi üzerinde Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, Türkiye'de ANAP'ın son sekiz-on yıldır ekonomik politikalarını yönlendi
ren bürokratların da, artık bugün, "bütçe birliğinin bozulduğunu, Türkiye ekonomisinin kri
tik noktalara geldiğini, bundan sonra da, felaket tellallığının başladığını ve felakete gideceğini" 
açıkça itiraf ettiklerini hepimiz biliyoruz. 

Şu anda Türkiye'de yüzaltmışa yakın fon var ve bu fonların içinde öyle fonlar var ki, bir 
fonun geliri diğer fonun gideri şeklindedir; bir fonun harcaması diğer fonun geliri şekline dö
nüşmüştür; yani fonların elleri birbirlerinin cebinde hale gelmiştir. 

Mahallî idareler denince, ilk etapta, büyük harcamaları gerektiren kamu hizmetlerinin en 
iyi şekilde değerlendirilmesini amaçlayan kuruluşlar aklımıza gelmektedir. Ancak, Sayın Ça-
paroğlu'nun bu kanun teklifinde, her ne kadar yeni kurulan belediyelere yardım yapılacağı ön
görülüyorsa da, şunu açıkça sormak istiyorum : Türkiye'de, Cumhuriyetten önce, yani, 1920, 
1921 ve 1922 yıllarında kurulmuş belediyeler var ve bu belediyelerin, aradan yetmiş-seksen yıl 
geçmesine rağmen, pek çok eksiklikler içinde kıvrandıkları muhakkaktır. Şimdi, Sayın Çapa-
roğlu'nun bu kanun teklifinin ruhuna bakarsak, sanki mevcut belediyelerin bir eli yağda, bir 
eli balda, paraları sağa sola saçıyorlar, harcayacak yer bulamıyorlar ve bizde, bu dışarıya atı
lan paraları alalım, yeni kurulan belediyelere yardım şeklinde verelim gibi bir intiba var. Hal
buki durum böyle değildir. Belediye deyince, mutlaka yerel yönetim akla gelmemelidir; aksi 
takdirde son derece yanlışlık içerisinde olunur. Bugün Türkiye'de ikibinin üzerinde belediye 
var; bunların içinde kalbnmada öncelikli yöre belediyeleri var; Karadeniz'de dağ yamaçların
da belediyeler var, tç Anadolu'nun ovalarında kıyıda köşede kalmış belediyeler var, Akdeniz'
de Toros'Iarın eteklerinde belediyeler var, Ege Bölgesinin bu tip yerlerinde belediyeler var... 
Bunların durumuna bakıyoruz, otuz yıllık, kırk yıllık, elli yıllık belediyeler olmalarına rağ
men, içlerinde, hâlâ personelinin maaşını veremeyen belediyelerimiz var. Şimdi, dağ başıqda 
kamu hizmeti gören bu belediyelerden, mesela Hakkâri-Çukurca Belediyesinden, bu kanun tek
lifine göre, para keseceğiz, yani yardım alacağız ve yeni kurulan belediyelere yardım edeceğiz. 

. Muhterem arkadaşlar, bu teklif ANAP'lı itaatkâr parmaklar sayesinde geçecek, ondan 
şüphemiz yok. Kalkacak parmaklar, inecek parmaklar... Ancak, kanun, kanun olursa toplum
da saygınlık görür; aksi takdirde, kanun, kanun olmazsa, toplumda zulüm yaratır, işkence yaratır. 

Şimdi siz, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyelerden, ya da bırakınız kalkınmada 
öncelikli yörelerdeki belediyeleri, mesela, Esenboğa yolu üzerindeki -pekçok eksiği olan- bir 
belediyeden para keseceksiniz, yarın seçim amacıyla, yeni kurulacak bir belediyeye, "Efendim, 
bu seçimi ANAP kazanırsa, işte fonda hazır para var, bu parayı buraya harcayacağız" diye
ceksiniz. 
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tkibin belediyeyi cezalandırmaya hakkınız yok. Hangi partiden olursa olsun, belediye baş
kanları, yurdun en Ücra köşesinde dahi Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmekte, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin yasalarını uygulamakta ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vermek is
tediği hizmetleri, her türlü tabiat şartlarına rağmen, her türlü imkânsızlıklara rağmen ve her 
türlü zorluklara rağmen vermeye çalışmaktadırlar. Belediye başkanları, Sayın Bakanın kapısı- ' 
nın önünde para için kıvır kıvır kıvranmaktadırlar. 1 liranın marjinal değeri çok farklıdır; bi
razcık iktisattan anlayan arkadaşlarımız bilir... 1 liranın Ankara Belediyesine göre, İstanbul 
Belediyesine göre değeri başkadır; Hakkâri'nin Çukurca Belediyesine göre, Yüksekova Beledi
yesine göre değeri başkadır. Şimdi siz, oradan kesilecek 1 milyon lirayı, yarın seçim pazarlığına 
verirseniz, büyük .vebale girersiniz. Tamam, seçimi alabilirsiniz, belli bir süreyi doldurabilirsi
niz; ama bu belediye başkanlarına işkence etmeye hakkınız yok. 

Bu Yüce Meclisi kuran insanların, Meclis felsefesi için canlarını veren insanların, Meclis 
felsefesi için bir İmparatorluk yıkan insanların amacı şuydu : Toplumda keyfî idareye sön ve
rip, adaleti sağlamak. 

Sayın İçişleri Bakanına soruyorum, çıksın buraya cevap versin : Kaç belediye başkanı ka
pısında kıvranıyor? "Aman şu projem eksik, aman bu projem eksik" diye, aybaşı geldiği za
man Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün önünde kaç belediye başkanı kıvranıyor? 

Şimdi siz o projelerden kestiklerinizi seçim pazarlığına dönüştüreceksiniz. Hani paranız 
çoktu, hani Hazine dolup taşıyordu?.. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, toparlayınız efendim, rica ediyorum. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, eski belediyelerimizin, daha doğrusu, 
30 Haziran tarihinden önce kurulmuş belediyelerimizin yüzde 95'i cansuyunu İçişleri Bakanlı
ğı Mahallî idareler Genel Müdürlüğünden gelen paralardan almaktadırlar. Daha doğrusu, bu
radan gelen paralar sayesinde hizmet vermektedirler. Dağ başında hizmet veriyorlar, imkânsız
lıklar içerisinde hizmet veriyorlar;-makine, araç ve gerekli teçhizatları olmadığı halde hizmet 
veriyorlar; personelleri yok, hizmet veriyorlar, hatta ve hatta birbirlerinden ödünç personel al
mak suretiyle hizmet veriyorlar. Hangi partiden olursa olsun, bu arkadaşlarımızın bu kıt im
kânlarla yürütmeye çalıştıkları belediye hizmetlerinden kesilecek paralarla oluşturulacak bir 
fona toplanacak para, kesinkes yeni belediyelerin elde edilmesinde pazarlık gücünü oluştura
caktır, yani "ANAP'a rey verirseniz, işte paranız fonda hazır. Bu fonlardan gelecek paralarla 
biz size hizmet ederiz" felsefesini taşıyor bir., 

BAŞKAN — Onu söylediniz Sayın öztürk, "ANAP'a rüşvet olarak verilecek" dediniz, 
hatta bunları üç defa, dört defa söylediniz; süreniz doldu, toparlayınız. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Keşke on defa söylesem Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir defa söylemek mecburiyetindesiniz efendim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — İkinci bir olay : Türkiye'de bu amaçla çeşitli kurum 
ve kuruluşlar arasında, yani gerek Bayındırlık ve İskân Bakanlığında ve gerekse İçişleri Bakan
lığında aynı amacı taşıyan fonlar var. Eğer gerçekten hizmet yapılacaksa, belediyelere para ve
rilecekse, aynı amacı taşıyan fonların birleştirilerek, güçlü bir mahallî idareler fonunun oluş
turulması ve buradan para verilmesi daha doğru olur kanaatindeyim. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Başka' söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Yetersayı bulunma

dığından toplantıya 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.45 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.58 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Ertugrul özdemir (Ordu), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — 111 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3, — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler ile Ekonomik 
Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardtm Yapdmast Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri ve Han ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S, Sayısı : 504) (Devam) 

BAŞKAN — Yeni Kurulan Belediyeler ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî 
\ardım kapılması Hakkında Kanun Teklifinin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmış, 1 inci 
maddeye geçilmiş, maddenin oylanması sırasında yetersayı bulunmadığı anlaşılmıştı. Bu iti
barla, maddeyi yeniden oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Fonun Gelirleri 

MADDE 2. — Belediyeler Yardım Fonunun gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır : 
a) Her yıl Bütçe Kanununda bu maksatla tahsis edilen ödenek, 
b) 2380 sayılı "Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 

Verilmesi Hakkında Kanun"un 3239 sayılı Kanunla değişik birinci maddesine göre, Genel Bütçe 
Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı üzerinden belediyelere ayrılan miktardan kesilecek °/o 2'lik paylar, 

c) Toplu Konut Fonu gelirlerinden kesilecek % l'lilc paylar. 

Bu fondan herhangi bir amaçla kesinti ve aktarma yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

DYP Grubu adına Sayın öztürk, buyurun efendim. 
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DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; söz konusu kanun teklifinin 2 nci maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, söz konusu 2 nci madde, Belediyeler Yardım Fonunun gelir kaynaklarını 
gösteriyor. Bu gelir kaynakları üç kaleme dayanıyor : Birincisi genel bütçe, ikincisi Toplu Ko
nut Fonu ve üçüncüsü de, mevcut belediyelerden yapılacak kesintiler. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, Sayın Maliye Bakanı burada... Genel Bütçe 
gelirleri içerisinde çeşitli kalemler var. Bu çeşitli kalemler, bugün, can çekişen çiftçinin ürettiği 
tarım ürünleri üzerinden "fon" adı altında alınan çok çeşitli kesintiler, yollarda sabahlara ka
dar direksiyon sallayıp rızkını temin etmek isteyen şoförlerden kesilen cezalar ve diğer görün
mez kalemlerdir. 

Bunun yanında, genel bütçenin alternatifi olan 160 kadar fon var. Bizim genel bütçe öyle 
bir genel bütçe ki, aynı Osmanlı imparatorluğuna benziyor. Hepimizin bildiği ve ünlü bir vezi
rin dediği gibi, Osmanlı imparatorluğunu birileri içeriden, diğerleri dışarıdan yıkmaya çalış
mış; ama hâlâ yıkamamışlar. 

Bugün, Sayın Maliye Bakanı veya Türk Devletinin bütçesi veya Hazinesi, patates çiftçisi
nin parasını veremezken, bunları sokağa dökerken, sabrı taşan pancar çiftçisi bugün-yann yol
lan kesmeye kalkarken, memur inim inim inlerken... _ 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Maddeye gel... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Geleceğim efendim, geleceğim. 

... ve Maliye Bakanı, "bütçeyi 1 lira nasıl artırırım?" derken; şimdi, ANAP Grubundan 
herhangi bir arkadaşımız, güya belediyelere hoş görünmek için, grubunun da, Hükümetinin 
de fikrini almadan bir kanun teklifi veriyor ve akla... ' 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Bunu nereden biliyorsun? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Siz bilmediğiniz için biliyorum. Siz bilseniz bunu ge

tirmezdiniz. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Senin bildiğin unuttuğuna yetmez. Geri zekalı adam! 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - ANAP'tan herhangi biri eline kâğıdı kalemi alıyor, 

"Bütçe gelirlerinin yüzde yarımı, yüzde Ti, yüzde 2'si bu fona aktanlır" veya "Toplu Konut 
Fonundan şu kadar kesinti bu fona aktarılır" veya "petrol gelirlerinden elde edilecek paradan 
şu kadarı bu fona aktarılır" diye, beş dakika içerisinde, sanki bir ilkokul öğrencisini, bildiği 
üç beş kelimeyle bir ödevi yaparcasına, derhal bir fon oluşturuyor ve Yüce Meclisin huzuruna 
getiriyor. 

Ayrıca, aynı amaç içerisinde ve aynı amaç doğrultusunda, belediyelere, "fon" adı altında 
bir sürü para kesiliyor. Sizin genel bütçeniz o kadar denk mi ki yeni bir parayı da buraya kesi
yorsunuz?.. Sualimin birisi bu. 

İkinci sualim de, belediye gelirlerinden kesilecek payla ilgili. 

Muhterem arkadaşlarım, belediye gelirlerinden kesilecek pay, -açık ve kesin söylüyorum-
belediyeler arasında çok büyük ihtilaflara sebep olacaktır. Hepimiz milletvekiliyiz, parlamen
teriz. Belediye başkanları, bir hizmetini yapabilmek için, durmadan, nereden para bulacağım, 
diye arsa satarken, aracım gerecini satarken ve hatta hatta belediye binalarını satmaya karar 
verirken, tutuyorsunuz, bu belediyelerden para kesmeye kalkıyorsunuz! 
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Muhterem arkadaşlar, eğer, kanun, adalete uygun olursa kanun olur, yüzyıllarca yaşar ve 
yaşadığı müddetçe de kanun olur. Açık ve samimî olarak söylüyorum, hiçbir parti düşüncesi 
ve adı altında bunu tenkit etmiyorum; otuz yılda, kırk yılda, daha hiçbir ihtiyacını karşılaya
mayan, ancak ve ancak Ankara'dan gelecek paralarla memur maaşını verebilen, zamanında 
nüfusu 2 000 olduğu için belediye olan yerlerden kesilecek para, can çekişen bir hastadaki se
rumu çıkartmak gibi bir şey olur. 

Sayın Çaparoğlu arkadaşım şöyle çıksın, uzağa gitmesin; artık, Malatya'nın Ayvalı Bele
diyesini bıraksın, Darende Belediyesini bıraksın... 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — İkisi de ANAP'a geçti, hiç merak etme. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, zorla geçti, hiç merak etmeyin. 
Bıraksın oraları da, şu kenardaki'bdediyeleri bir dolaşsın. Bütün belediye başkanları ül

serli, parasızlıktan kıvranıyor; hangi partiden olursa olsun... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, burada, Komisyonun raporunu müzakere ediyoruz, Sayın Ça-
paroğlu'nun teklifini değil. Teklif, Komisyon raporu haline gelmiştir. Bu itibarla, muhatabınız 
Sayın Çaparoğlu değildir, Komisyondur. 

Buyurun. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, bütün belediye başkanları kıvranır
ken, -bu belediyelerin Arasında bir de hizmet yarışı var. Bugün Ankara'da, Çankaya Belediye
sinin hizmet amacıyla, dağ başında, hudutlarımızda, Torosların eteğinde veya zirvesinde, Cilo 
Dağlarının eteğinde veya zirvesinde veya Konya Ovasında, bozkırında veya Karadenizin etekle
rinde, güneydoğu'da, Harran'da hizmet vermeye çalışan bir belediye başkanımızın hizmet amacı 
aynı değil. Birisi, bulunduğu konum itibariyle daha iyi, daha lüks hizmet vermeye çalışıyor, 
diğeri de ayakta kalmak için çalışıyor- şimdi siz bu belediyelerden nasıl para kesip de, yeni ku
rulacak fona aktarıyorsunuz?.. Buna, tek kelimeyle söylenecek laf, el insaftır. 

Şimdi gelelim, Toplu Konut Fonundan kesilecek paya... 

Muhterem arkadaşlar, -Sayın Güneş Taner burada mı, bilemiyorum, belki dışarıda, 
kulistedir- Toplu Konut Fonu kıvranıyor, bitti, tükendi... Bir istihkakı bile altı ayda zor ödeyen 
Toplu Konut Fonundan kesinti yapıyoruz ve.yeni kurulacak belediyelere fon oluşturuyoruz!.. 
Bu demektir ki, yeni kurulan bu belediyelerin gelirleri de sağlam kaynaklara dayanmıyor. 

"yapacaksanız, daha doğru-dürüst bir şey yapın, hepimiz gönül huzuruyla destekleyelim; 
çünkü, bundan bütün belediyeler yardım alacak. 

Adı fon; ama, içi boş bir para kaynağı olacak, hazine olacak. Bu sebeple, Toplu Konut 
Fonundan, zaten dağılmış bitmiş bütçeden ve kıt kanaat geçinebilen, dizlerinin üzerinde zor 
duran belediyelerden toplanacak parayla, yeni kurulacak belediyeler hizmet veremez. Yani, bi
risinin gözü, diğerinin alacağı parada kalır. Bu sebeple, kurulacak olan bu fonun gelir kaynak
ları yanlıştır, eksiktir. Adı olup; ama kendisi olmayan bir fon olacaktır. Bu sebeple, bu fondan 
oluşacak paradan, yeni kurulacak belediyelere bir kuruş yardım gideceği kanaatında değilim. 
Biraz önce söylediğim gibi, bu, ancak ve ancak, yerel yönetimlerde ekseriyeti kaybeden ANAP'ın, 
muhalefet belediye başkanları üzerinde Demoklesin kılıcı gibi durup, "şu kadar keseceğim, 
bu kadar keseceğim" tehdidi ile belediye başkanlarının bileğini zorla bükerek kendisine trans
fer etme olayını getirir. 
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Şimdi, Sayın Bakana açıkça soruyorum -inşallah birazdan buraya çıkar ve cevaplarlar- Sayın 
Bakan Diyarbakır'ın Çüngüş Belediyesinden veya Lice Belediyesinden para kesecek misin, kes
meyecek misin?.. 

VEFA TANIR (Konya) — Onu sorma da, İngiliz askerleri Şemdinli Kaymakamını döv
müşler mi evvela onu sor bakalım!.. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — ... veya maaşlarını ödeyemeyip de Ankara'da kalan 
belediye başkanlarından kesecek misin, kesmeyecek misin? 

Diğer bir sorum da şu : İçişleri Bakanlığı olarak bir rapor hazırladınız mı, böyle bir rapo
runuz var mı? Yani, hangi belediyeler kendi yağları ile kavruluyorlar veya hangi belediyelerin 
gelir fazlası var ki, bunları lükse harcıyorlar. "Bu lüks harcamalara gidecek olan paraları ke
sip, yeni kurulacak belediyelere vereceğiz" şeklinde bir çalışmanız var mı, yok mu? Sayın Ba
kan, bunları şu Yüce Meclise açıkla da biz de rahat edelim... 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Yoksa, Deli Dumrul gibi, "şuradan kestim, buradan 

kesmedim" gibi... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, "toparlayınız" ifadesini herhalde hiç beğenmiyorsunuz? Ri
ca ediyorum toparlayınız efendim. Kabul ediyorum, beğenmiyorsunuz; ama, mecburum... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, böyle bir raporları var mı, yok mu 
veya İçişleri Bakanlığının bürokratları veya Bakanın veya ANAP'ın inisiyatifinde kalacak mı 
kalmayacak mı? Bunu Sayın Bakan açıklasınlar, biz de burada rahat edelim. Yoksa, bu yeni 

^kurulan fon, bütün belediyelere, mahallî idarelere haksızlık getirecek, zulüm getirecek ve key
filik getirecektir. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tünedi) — Efendim, bu teklifin 2 nci maddesinin (a) fıkrası "her yıl 

bütçe kanununda bu maksatla tahsis edilen ödenek" demektedir. 
Bir defa, bu ifade kanun tekniğine aykırıdır. 
Burada ne kadar ödenek ayrılacaktır? Mesela; sıfır ödenek ayrılırsa bu kanun uygulana

bilir mi? Burada bir miktar gösterilmiyor. Acaba bunu niye göstermiyorlar? 
BAŞKAN — Şöyle de diyebiliriz : "Bütçe Komisyonunun takdirine mi bırakacağız?" 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BÖZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz ben cevaplayacağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Efendim, malumunuz veçhile, bütçelerden ayrılacak ödenekleri Yüce Meclis takdir eder. Yüce 
Meclisin takdirinde olan bir hususu şimdiden bağlamak... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Burada kanun çıkarıyoruz... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

... ve gereğinde bu miktarın daha fazla olmasını önlemenin yanlış olacağı düşüncesiyle, esasen 
Meclisten geçeceği için, bu madde bu şekilde konmuştur ve usule de uygundur. 

BAŞKAN — Yani, demek istediğimiz, demin Sayın GEnç'in ifade ettiği şekliyle, Bütçe 
Komisyonunun raporunun Türkiye Büyük Millet Meclisindeki kabulüne göre değişebilecektir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biliyorsunuz, Genel Kurul ödenek artıramaz. Bunu, Plan 
ve Bütçe Komisyonu Başkanının da bilmesi lazım. Burada gelir artırılamaz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Plan ve Bütçe Komisyonunda artırılabilir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Komisyon Başkanının görüşüne iştirak ediyor musunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Efendim, Plan ve Bütçe Ko

misyonu Sayın Başkanının görüşüne iştirak ediyorum. 
Ayrıca, biraz önce konuşan Sayın öztürk, "Bunu, Çüngüş Belediyesinden veya Lice Bele

diyesinden kesecek misiniz?" dediler. Malumu âliniz, kanunlar, herkese, her kuruma eşit ola
rak uygulanır. Çıkacak olan bu kanunda da "bütün belediyelerden kesilecek" deniyorsa, tabiî 
ki Çüngüş de, Lice de dahil olmak üzere, bütün belediyelerden kesilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 504 sayılı Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin (b) bendinin aşağıdaki 
yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"b) 2380 sayılı Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanunun 3239 sayılı Kanunla değişik birinci maddesine göre, Genel Bütçe 
Vergi Gelirleri Tahsilatı Toplamı üzerinden belediyelere ayrılan miktardan ve 3030 sayılı Kanu
nun 18 inci maddesinin (b) fıkrası gereği büyükşehir belediyelerine verilen miktarlardan kesile
cek yüzde 2 paylar." 

Raşit Daldal Adil Erdem Baya zıt 
Niğde Kahramanmaraş 

Galip Demirel Orhan Ergüder 
Malatya İstanbul 

Bülent Çaparoğlu Hikmet Biçentürk 
Malatya İçel 

Ali Şakir Ergin Edip Uğur 
Yozgat Balıkesir 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye iştirak ediyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz bulunmadığı için iştirak edemiyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet? 

İÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Diyarbakır) — Yüce Meclisin takdirine bı
rakıyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, yine karar yetersayısı yok. 

BAŞKAN — ... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Çok yavaş bir oylama yaptık. Böylece, arkadaşlarımızın dışarıda da bulunmadığı anlaşıl

maktadır. Bu itibarla, ara versek bile, oylamada yetersayıyı yakalamak mümkün olamayacağı 
nedeniyle, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla.görüşmek için, 2 Mayıs 1991 Perşembe günü, 
evvelce alınan karar gereğince, saat 14.00'te toplanmak Üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapuna Saati: 17.17 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

111 İNCİ BİRLEŞİM 

1 . 5 . 1991 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR GNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar 
Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Pl'an ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/785) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

2'. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik. Yapılmasına Dair 3, 4, 
6, 7, 10 ve 14 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bu Kanun Hükmünde Karar
namelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /49, 
1/44, 1/47, 1/46, 1/42, 1/41) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

3. — îzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

X 4. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 
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5. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali-Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

6. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 SayıU Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi: 28.11.1990) 

7. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 8. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 9. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

11. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 12. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 
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X 13. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

14. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

15. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

16. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

17. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

20. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

22. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437)'(Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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23. — îstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

24 îçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

25. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele-
rindta Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 26. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 28. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

30." — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

31. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

32. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi: 24.10.1990) 



X 33, — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve_ Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25,10.1990) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

36. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka-
lanaa veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında" Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

37. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi i 31.10.1990) 

X 38. — Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi: 5.11.1990) 

39. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi - 8.11.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 41, — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu-



ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 45. — Yeraltı Madenlerinde işe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasalısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 46. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 47. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı: : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 48. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 49. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

51. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve" Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

52. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

X 53. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Ola-



rak Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) 
(S Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

54. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlü(rüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı v« Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

55. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

56. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, ,2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

57. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
ilçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

58. — istanbul'Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973-Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

59. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

60. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi: 28.2.1991) 

61. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

X 62. — Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

63. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapofları 
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 
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64. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

65. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

66. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

67. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

68. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (1/784) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 

69. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri-
komisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 70. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasındaki ve Ötesindeki Hava Servisleri İçin An
laşmanın, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/679) (S. Sayısı: 539) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 71. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/597) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 72. — 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası Hava Taşı-
. malarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren 
Guatemala City Protokolü, 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Pro
tokollerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/740) (S. Sayısı: 541) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 
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X 73. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 
İki Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/699) (S. Sayısı: 543) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 74. — Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve imza Edilmiş Olan Milletler
arası Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti ile italya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/755) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 76. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 77. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/664) 
(S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

78. __ Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Ku-
tay'm, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçtici 32 nci Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1991) 

X 79. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Aydın Milletvekili 
Mehmet Yüzügüler'in Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'Teklifi ve Kırk
lareli Milletvekili Gürcan Ersin'in 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkın
daki Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Tarım, Ormaû ve Köyişleri komisyonları raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı: 552) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

80. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve 4 Arkadaşının, Posta, Telgraf ve Te
lefon idaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 22.12.1941, Tarih ve 4157 
Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/377) (S. Sayısı : 555) 
(Dağitma tarihi : 26.4.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(111 inci Birleşim) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 504) 

Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kuru
lan Belediyeler ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere 
Malî Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve tçişleri 

ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlan (2/403) 

TC 
Anavatan Phrtisi 2.10.1990 
Grup Başkanlığı 
Sayı: 07-90/22 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yeni kurulan belediyeler ile malî sıkıntıda olan belediyelere malî yardım ile ilgili olarak 
hazırladığım Kanun Teklifim ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Bülent Çaparoğlu 
Malatya 

GENEL GEREKÇE 

Pek çok sayıda yörenin ilçe yapılması ve zaman içerisinde nüfus artışları sonucu bazı yer
leşim yerlerinin belediye olma statüsünü kazanması yeni belediyelerin kurulmasını gündeme 
getirmiştir. Bu kanun teklifi hem bu belediyelerin kuruluşlarında malî destek sağlamak, hem 
de halen maddî sıkıntıda olan belediyelerin sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olmak üze
re hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde de fonun genel bütçe esaslarına tabi ve böylece denetimi belli bir 
şekilde tçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması öngörülmüştür. 

Madde 2. — Fonun kaynaklarının bütçeden yapılacak tahsisat çalışan belediye gelirlerin
den ayrılacak pay ve Toplu Konut Fonundan tefrik edilecek kesintilerden meydana geleceği esasa 
bağlanmaktadır. Yeni kurulan belediyelere ve sıkıntıda olan belediyelere bütçenin yanı sıra di
ğer belediyelerin bu şekilde yardım yapması adil bir yaklaşımdır. Yeni kurulan belediye binala
rının inşaatında Toplu Konut Fonunun da katkısı makuldür. 

Madde 3. — Bu madde ile fon idaresinin esaslarını tespite tçişleri Bakanlığı yetkili kılın
mıştır. 

Madde 4 ve 5. — Yürütme ve yürürlük maddeleri. 



İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 31.10.1990 
Esas No.: 2/403 
Karar No.: 62 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun; Yeni Kurulan Belediyeler tle Ekonomik 
Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Teklif sahibi, 
Adalet, Maliye ve Gümrük ile İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda 
incelenip görüşülmüştür. 

Teklif, yeni kurulan ve sıkıntıda bulunan belediyelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla içişleri Bakanlığı bünyesinde "Mahallî idareler Yardım Fonu" kurulmasını öngör
mektedir. 

Komisyonumuz, gerekçesi doğrultusunda teklifi olumlu bulmuş; tümü üzerindeki görüş
meler tamamlandıktan sonra maddelerine geçilmesini kabul etmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesinde geçen "Genel Bütçe hükümlerine tabi" ibareleri "Fon" vasfı 
itibariyle Genel Bütçe hükümleri tabiriyle çeliştiğinden madde metninden çıkarılmıştır. Ayrıca 
maddede geçen "kurulmuştur" kelimesi ise "kurulur" şeklinde düzeltilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesinin (b) bendi; yanlış yorumlanmayı önlemek ve 2380 sayılı Beledi
yelere ve ti özel idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 
gereğince toplanıp nüfus esasına göre dağıtılacak gelirlerden kesilecek miktarı açıklığa kavuş
turmak amacıyla gerekli düzenleme yapılmış ve ayrıca "fonun" amaçları çerçevesinde kulla
nılmasına imkân sağlamak ve bu fondan başka kaynaklara herhangi bir kesinti ve aktarma 
yapılmasını önlemek için maddeye bir fıkra eklenmiş ve 2 nci madde bu değişikliklerle kabul 
edilmiştir. 

Teklifin 3, 4 ve S inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arzolunur. 

Başkan Başkanvekili 
Galip Demirci Necat Tunçsiper 

Malatya Balıkesir 

Sözcü Üye 
Hasan Çakır ibrahim Tez 

Antalya Ankara 
Fon uygulamasına karşıyım. 

Yeni Fonlara kökten karşıyım. 
Üye Üye 

Ayhan Arifağaoğlu Ali Necmettin Şeyhoğlu 
Artvin Çankırı 

Üye Üye 
Rıza Şimşek M. Kemal Duduoğlu 

Erzurum Hatay 
Fon uygulamasına muhalifim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 504) 
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Üye 
Erol Köse 
Kocaeli 

Muhalifim 

Üye 
YUmaz Sanioğk 

Ordu 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpmar 

Şanlıurfa 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Sürt 

Üye 
Aziz Bülent Öncel 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 504) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 10.1.1991 

Esas No.: 1/403 
Karar No.: 149 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu tarafından hazırlanarak 2.10.1990 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi uyarınca "İçişleri 
Komisyonu"nda görüşüldükten sonra 31.10.1990 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Yeni 
Kurulan Belediyeler ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 9.1.1991 tarihinde yaptığı 37 nci birleşiminde İçişleri 
Bakanının Başkanlığında İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkila
tı Müsteşarlığı Temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, zaman içinde nüfusu ikibini aşan yerleşim bölgeleri belediye olma statüsü
nü kazanmakta, bazı yerleşim bölgelerinin ise ilçe yapılması nedeniyle bu bölgelerde belediye
ler kurulması gündeme gelmektedir. 

Teklif ile, 
— Yukarıda belirtilen nedenlerle yeni kurulan belediyelere kuruluşları sırasında gereken 

finansmanın sağlanmasının yanısıra, malî sıkıntı içinde bulunan belediyelere de yardım temin 
edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir fon oluşturulması, 

— Söz konusu fon gelirlerine; her yıl bütçe kanununda bu maksatla tahsis edilen ödenek
lere ilave olarak Genel Bütçe Vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere ayrılan mik
tarın °/o 2'si ve Toplu Konut Fonundan % l oranında ayrılacak paylar ile de katkıda bulunul
ması suretiyle kaynak yaratılması, öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
— İçişleri Bakanlığında bu konu ile ilgili bir fon bulunduğu, ayrıca bir fon kurulmasına 

neden ihtiyaç duyulduğu, 
— Fondan pay alacak yeni kurulan belediyeler kapsamına, kanunun yayımı tarihinden 

önce ihdas edilen belediyelerin de dahil edilip edilmeyeceği, şeklindeki eleştiri ve sorulara; 

— İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan fonun yeterli olmadığı, yeni kurulacak fon ile 
hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için daha geniş imkânlara kavuşulacağı, sadece 
Belediyelere genel bütçe gelirleri tahsilat toplamından ayrılacak % 2'lik pay ile sağlanacak kay
nağın tahminen 100 milyar TL. civarında olacağı, 

— 30 Haziran 1989 tarihinden sonra kurulan belediyelerin yeni kurulan belediyeler kap
samında bulunduğu, 

şeklinde cevaplar verilmiştir. 

Bu görüşmelerden sonra, teklifin tümü benimsenerek İçişleri Komisyonu metni esas alın
mak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 504) 
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İçişleri Komisyonu metninin; 
— 1 inci maddesiyle kurulan "Mahallî İdareler Yardım Fonu"nun, Kanun teklifinin yeni 

kurulan ve malî sıkıntı içinde bulunan belediyeleri kapsaması; mahallî idareler tabirinin ise 
daha geniş içerikli olması nedeniyle Fon'un adı "Belediyeler Yardım Fonu" şeklinde değiştiril
miş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir^ 

— 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan "Mahallî İdareler Yardım Fonu" ibaresi 
1 inci maddede yapılan değişiklik doğrultusunda "Belediyeler Yardım Fonu" şeklinde redak
siyona tabi tutulmuş, (b) bendinde yer alan "2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun gereğince mevcut 
belediyelere merkezi hükümet tarafından toplanıp nüfus esasına göre dağıtılacak gelirlerden 
kesilecek % 2'lik paylar" ibaresi tatbikatta yanlış anlamalara sebebiyet verebileceği düşünce
siyle 2380 sayılı "Belediyelere ve ti özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Veril
mesi Hakkında Kanun"un 3239 sayılı kanunla değişik birinci maddesine göre, Genel Bütçe 
Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı üzerinden belediyelere ayrılan miktardan kesilecek % 2'lik 
paylar" şeklinde değiştirilmiş, maddenin son fıkrası ise; fondan herhangi bir amaçla kesinti 
yapılamayacağı hususu daha net ifade edilecek şekilde yeniden düzenlendiğinden, madde bu 
değişikliklerle kabul edilmiştir. 

— 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
— Yürütme hükmünün, yürürlük hükmünden önce yer almasının, kanun tekniği açısın

dan uygun olmadığı düşüncesiyle, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddelerinin yerle
ri değiştirilmiş, yürürlüğe ilişkin madde ise "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer" şek
linde düzenlenmiş ve maddeler bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Ayrıca Komisyonumuz, gerek yeni kurulan gerekse ekonomik sıkıntı içinde bulunan bele
diyelerin maddî imkânsızlıkları nedeniyle hizmetlerindeki aksamayı biran önce giderebilmele
ri amacıyla, İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca, teklifin Genel Kurulda öncelikle görüşebil
mesi hususunu istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 

Sözcü 
Reşit Ülker 

İstanbul 

Üye 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Üye 
Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Başkanvekili 
Hazım Kulay 

Ankara 

Üye 
Nihat Turker 

Afyon 

Üye 
Hümi Ziya Bostan 

Aydın 
Karşı oy yazım ektec 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 504) 



— 6 — 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Erdal Kalkan 

Edirne 
Muhalefetim var 

Üye 
A. Ayhan Doğan 

İsparta 
Muhalefet şerhimiz eklidir. 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

Karşı oy yazısı eklidir. 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Ali Talip Özdemir 

Konya 

Üye 
Mahmut Öztürk 

Niğde 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Zeki Çdiker 

Siirt 

Üye 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 

Üye 
İsmail Şengün 

Denizli 

Üye 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 

Üye 
Etem Cankurtaran 

tçel 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
Muh. şerhim eklidir. 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Üye 
Mustafa Dinde 

Konya 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
imzada bulunamadı 

Üye 
Birsel Sönmez 

Niğde 

Üye 
Erus Tütüncü 

Tekirdağ 
Karşı oy yazısı ekli 

Muhalefet şerhim eklidir 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Mahallî idarelerin malî imkânlarının artırılması kaçınılmazdır. Ancak, ANAP hükümet
leri uyguladıkları politikalarla, belediyeleri ciddî sıkıntılar içine sokmuştur. Belediyeleri malî 
zorluklardan kurtarmak için, köklü yasal düzenlemeler yapılması gerekirken, 2 000'i aşkın be
lediyenin yasal gelirlerini azaltan ve fon yönetimi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe 
yapma ve harcamaları denetleme yetkisini engelleyen bu teklifi doğru bulmuyoruz. 

Bu nedenle, Kanun Teklifine muhalifiz. 

Tev/îk Ertüzün Ayhan Doğan Alaettin Kurt Mahmut Oztürk 
Zonguldak İsparta Kocaeli Niğde 

KARŞI OY YAZISI 

Yeni Kurulan Belediyeler tle Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifine, aşağıdaki nedenlerle karşı olduğumuzu beyan ediyoruz. 

1. Yerel yönetimlerle ilgili önemli bir konunun, Hükümet tarafından getirilmemiş olma
sı nedeniyle, Kanun teklifi sorunu çözmeye yeterli değildir. 

2. Teklif, yeni bir kaynak yaratmamakta, transfer yaparak sorunu çözmeyi amaçlamak
tadır. Bu nedenle de bir ölçüde sorun çözerken en azından aynı ölçüde yeni sorunlar yarata
caktır. 

3. 2380 sayılı Kanun gereğince belediyelere dağıtılacak paylardan "Mahallî İdareler Yardım 
Fonu"na pay ayırmak ve bu payın dağıtımında, İçişleri Bakanlığını yetkili saymak; Anayasa
nın çeşitli maddelerine aykırılık göstermektedir. 

4. Toplu Konut Fonundan, bu yeni fona pay aktarmak da doğru değildir. Fon amaçları
na aykırıdır. 

5. Fonların kurulmasına ve işlemesine ilişkin genel endişelerimiz bu Fon dolayısıyla da 
geçerliliğini korumaktadır. 

Ali Topuz Cemal Seymen Hilmi Ziya Postacı Elem Cankurtaran 
istanbul Neşvehir Aydın İçel 

Erdal Kalkan Enis Tütüncü 
Edirne Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 504) 



— 8 — 

MALATYA MİLLETVEKİLİ M. BÜLENT ÇAPAROĞLU'NUN TEKLİFİ 

Yeni kurulan Belediyeler tle Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç 
MADDE 1. — Yeni kurulan belediyelerin kuruluşları sırasında gerekli finansmanı temin 

etmek ve malî sıkıntıda bulunan belediyelere yardım sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı bünye
sinde Genel Bütçe hükümlerine tabi "Mahallî İdareler Yardım Fonu" kurulmuştur. 

Fonun Gelirleri 
MADDE 2. — Mahallî İdareler Yardım Fonunun gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağla

nır: 
a) Her yıl Bütçe Kanununda bu maksatla tahsis edilen ödenek, 
b) Mevcut belediyelere merkezi hükümet tarafından toplanıp devredilen gelirlerden kesile

cek % 2'lik paylar, 
c) Toplu Konut Fonu gelirlerinden kesilecek % l'lik paylar, 

Fonun Kullanûtşı 
MADDE 3. — Fondan yapılacak yardımlar İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönet

melikle tespit edilen esaslara göre yapılır. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Yeni Kurulan Belediyeler İle Ekonomik Sıkın
tıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapıl

ması Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç 
MADDE 1. — Yeni kurulan belediyele

rin kuruluşları sırasında gerekli Finansmanı te
min etmek ve malî sıkıntıda bulunan beledi
yelere yardım sağlamak üzere İçişleri Bakan
lığı bünyesinde "Mahallî İdareler Yardım 
Fonu" kurulur. 

Fonun Gelirleri 
MADDE 2. — Mahallî İdareler Yardım 

Fonunun gelirleri aşağıdaki kaynaklardan 
sağlanır: 

a) Her yıl Bütçe Kanununda bu maksat
la tahsis edilen ödenek, 

b) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun ge
reğince mevcut belediyelere merkezi hükümet 
tarafından toplanıp nüfus esasına göre dağı
tılacak gelirlerden kesilecek % 2*Iik paylar, 

c) Toplu Konut Fonu gelirlerinden kesi
lecek °/o Tlik paylar. Bu fonlardan, başka kay
naklara herhangi bir kesinti ve aktarma yapı
lamaz. 

Fonun Kullanılışı 
MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Yeni Kurulan Belediyeler İle Ekonomik Sıkın
tıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapıl

ması Hakkında Kanun Teklin 

Amaç 
MADDE 1. — Yeni kurulan belediyele

rin kuruluşları sırasında gerekli finansmanı te
min etmek ve malî sıkıntıda bulunan beledi
yelere yardım sağlamak üzere İçişleri Bakan
lığı bünyesinde "Belediyeler Yardım Fonu" 
kurulmuştur. 30 Haziran 1989'dan sonra ku
rulan Belediyeler yeni kurulan belediyeler kap
samındadır. 

Fonun Gelirleri 
MADDE 2. — Belediyeler Yardım Fo

nunun gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağ
lanır: 

a) Her yıl Bütçe Kanununda bu maksat
la tahsis edilen ödenek, 

b) 2380 sayılı "Belediyelere ve İl özel 
İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanun"un 3239 sa
yılı kanunla değişik birinci maddesine göre, 
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı 
üzerinden belediyelere ayrılan miktardan ke
silecek •% 2'lik paylar, 

c) Toplu Konut Fonu gelirlerinden kesi
lecek % l'lik paylar. 

Bu fondan herhangi bir amaçla kesinti 
ve aktarma yapılamaz. 

Fonun Kullanılışı 
MADDE 3. — İçişleri Komisyonu met

ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — İçişleri Komisyonu met

ninin 4 üncü maddesi S inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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