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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak iki oturum yaptı. 
Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata, Bingöl'e tahsis edilen olağanüstü hal kadrolarına, 
Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi de, Erzincan Başbağlar Köyünde yapılan katliama,, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.• 
Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, İLKSAN[seçimlerine ve açıklanan memur maaş kat

sayısına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Nahit Menteşe cevap verdi. 
Güneydoğuda Uzun Süreden Beri Cereyan Eden Olayları Yerinde İncelemek ve Alınması 

Gerekli Tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisine ve İlgili Mercilere İletmek ve Memleketimi
zin Birlik ve Beraberliğinin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak Üzere Kurulan Meclis Araştır
ması Komisyonu (10/116) üyeliklerine, siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 

Başkanlıkça; 
(10/116) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğine seçilmiş bulunan millet

vekillerinin, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yapmak üzere topla
nacakları gün, saat ve yere, 

16.6.1993 tarihli 113 üncü Birleşimde, soru sahibinin ikinci defa hazır bulunmaması nede
niyle gündemden çıkarıldığı ifade edilen (6/302) esas numaralı sözlü sorunun, soru sahibinin 
izinli bulunduğunun sonradan anlaşılması nedeniylcgündemdeki yerini koruduğuna, 

İlişkin duyuruda bulunuldu. 
Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam - Hatip Lisesi öğret

menlerinin tayin nedenlerine ilişkin sorusuna (6/323), Millî Eğitim Bakanı Nahit Menteşe; 
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp yapılmayacağı

na ilişkin sorusuna (6/467) ve, 
Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yer alan SHP İstanbul İl Başkanlığının 

geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu
na (6/473), 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse; 
Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının Göl

başı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar plam hakkındaki iddilara ilişkin sorusuna 
(6/478), Çevre Bakanı Rıza Akçalı cevap verdi. 

(6/231), (6/232), (6/275), (6/302), (6/305), (6/306), (6/307), (6/308), (6/309), (6/325), 
(6/346), (6/348), (6/349), (6/357), (6/361), (6/365), (6/366), (6/367), (6/368), (6/374), (6/376), 
(6/377), (6/389), (6/392), (6/396), (6/400), (6/404), (6/525), (6/528), (6/415), (6/416), (6/42İ), 
(6/424), (6/425), (6/443), (6/447), (6/543), (6/462), (6/464), (6/465), (6/466) numaralı soru
lar ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/286), (6/355), (6/409), (6/410), (6/524); (6/526), (6/417), (6/419), (6/420), (6/422), 
(6/423), (6/444), (6/446), (6/448), (6/449), (6/544), (6/546), (6/547), (6/450), (6/451), (6/452), 
(6/454), (6/461) numaralı sorular; soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından; | 

(6/412), (6/530), (6/468), (6/469), (6/470), (6/471) numaralı sorular, soru sahiplerinin aynı 
birleşimde görüşülmüş sorusu bulunduğundan; 
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(6/542), (6/476), (6/477) numaralı sorular, soru sahipleri izinli olduklarından; 
(6/445), (6/456), (6/457), (6/458), (6/459), (6/460) numaralı sorular, soru sahipleri gö

revli olduklarından; , 
(6/475) numaralı soru da, soru sahibi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya 

mahsus olmak üzere; 
Ertelendi. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 
Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da (1/343) (S. Sayısı : 71),.. 
Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair (1/306) (S. Sayısı : 82), 
insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında (1/376) (S. Sayısı : 139), 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/472) 

(S. Sayısı : 221 ve 221'e linçi Ek), 
Kanun tasarılarıyla; 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet (1/324) (S. Sayısı : 134), 
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe (1/488, 2/9,2/536) 
(S. Sayısı : 283), ' 

Komisyon raporlarının görüşülmesi, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunma-
. dıklarından ertelendiler. 

Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/555) 
(S. Sayısı: 354) görüşmelerine devam olunarak, 1 inci madde üzerindeki bir önergenin oylan
ması sırasında karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 

15 Temmuz 1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.36'da son 
verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Artvinli Işılay Saygın 
Kocaeli İzmir •-,.-• 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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" II. — GELEN KÂĞITLAR 
15 . 7 . 1993 Perşembe 

Raporlar . 
1 — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiU Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi 

Grup BaşkanvekiU Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup BaşkanvekiU İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Ka
mu ve Özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletve
kili tstemihan Talay ve 4"Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma 
tarihi : 15.7.1993) (GÜNDEME) 

2. _ Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) (S. Sayısı : 357) (Dağıtma 
tarihi : 15.7.1993) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanyfekili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 128 inci Birleşimini açıyorum. 

İH.— YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da ̂ bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(İzmir Milletvekili Veli Aksoy'a kadar yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN .— Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV.— BAŞKANLIĞIN dîENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Bitlis Milletvekili ZekiErgezen'in, personel rejimiyle ilgili uygulamalara ve memur 

maaşlarına yapılan son zamlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
İsmet Attilla'nın cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır; sırasıyla Üç sayın 
Üyeye gündem dışı söz vereceğini. 

İlk olarak, personel rejimiyle alakalı olmak üzere, Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen'e 
söz veriyorum. 

Sayın Ergezen, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ergezen, moralinizi bozmuş olmayayım; ama, süreniz S dakikadır. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan 

önce, hepinizi hürmetle selamlarım. 
Millet, Hükümeti oluşturan partilere ve milletvekillerine, halkımız! adaletle ve hakkani

yetle idare etsinler, yolsuzlukları önlesinler, mazlumu ve mağduru güçlülere ezdirmesinler, hak
sızlıkları önlesınler, milleti huzur içinde yaşatsınlar, halkımızı sokaklara dökmesinler, dışarıda 
ve içeride bu milletin itibarını korusunlar diye yetki vermiştir. Dolayısıyla, Hükümete ve Mec
lise, bu görevlerini bir kez daha hatırlatmayı, görev sayıyorum. 

Seçim meydanlarında da şu andaki İktidar hep bu doğrultuda mesaj verdi; "benim köy
lüm, benim işçim, benim emeklim, benim dulum, benim yetimim" diye iktidara yürüdü. Sa
yın Demirel, geçmişte, özal'a karşı, özal'ın altı ayda bir memur maaşlarına zam yapması üze
rine, "isteyin istediğiniz kadar, koparın koparabildiğiniz kadar" sözlerini sarf etmişti. Acaba, 
Sayın Başbakan, ustasının geçmişteki, memuru teşvik edici bu cümleleri karşısında şimdi ne 
düşünüyorlar? 

Temmuz ayında memurun maaşının ikinci altı aylık bölümünün yarısı için yüzde 12 zam 
yapmak için mi milletten yetki aldılar? Efendim,,bu yüzde 12'yi, bir nevi eşelmobil sistemi 
olarak yorumluyorlar. Eşelmobil sistemi olarak yorumlayabilmesi için, Hükümetin, önce, 
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memurun şu anda geçimini sağlayabilecek seviyede maaşını yükseltmesi, ondan sonra, enflas
yon karşısında, aylık enflasyon oranına göre de zam yapması gerekir. Bugün, bir memur 2,3 
milyon lira maaş alıyor; buna yüzde 12 zam yapıyorsunuz, üç ay sonra yüzde 12'lik bir zattı 
daha yapacaksınız; bunun adını eşelmobil sistemi koyuyorsunuz. Halbuki, üç nüfuslu bir aile
nin, bugün (temmuz ayında) geçimini sağlayabilmesi için 5 milyona, beş nüfuslu bir ailenin 
de 7,2 milyona ihtiyacı vardır^ Siz, 2,3 milyonluk bir maaşa yüzde 12 zam yapıyorsunuz; bu
nun adını eşelmobil sistemi koyuyorsunuz... Buna kendinizin dahi inanması mümkün değil. 

Sayın Başkan milletten kahramanlık istemişti. Ancak, ilk kahraman olarak da dar gelirli 
memurları seçtik Vergi kaçaklarını önleyip, büyük gelir sahiplerinin pekçogunun vurgunlarına 
mani olarak Hazineyi takviye etmesi beklenirken, Hazinenin bu boşluğunun faturasını memur
ların sırtına yükleyerek adaletsizlik örneği göstermiştir. Gecekondu kiralarının bile 1 milyon 
liradan başladığı memlekette, memura yapılan bu zam, insanlarımızı âdeta sokağa dökülmeye 
teşvik etmektedir. Bugüne kadar, sokağa dökülenlerden herhalde ders alınmamıştır. 

Sayın Başbakan, hiç pazar alışverişi yapmamışa benziyor. Pazar yerlerine memurların 
18.00'den sonra uğradıkları ve geride kalmış döküntü mallan alarak çoluk çocuğunu besleme- '•' \ 
ye gayret ettiklerini lütfen bir görün. İşte onun için, bir düğünde 17 milyon liralık'elbise giye
rek ve 10 milyar liralık düğünlerde fotoğraf çektirerek devlet idare edilemez. (RP sıralarından 
alkışlar) Memurdan da, hiç mi hiç, fedakârlık beklenemez. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2,3 milyon lira maaş alan bir memurun, asgarî olarak 
1 milyon lira ev kirası verdiğini düşünün; Uç nüfuslu veya beş nüfuslu bir aile 1,5 milyon lirayla 
çoluk çocuğunun okul ihtiyaçlarını, mutfak ihtiyaçlarını, dolmuş ve otobüs parasını nasıl kar
şılayacak? Bu insanın evdeki huzursuzluğunu, Hükümeti oluşturan üyeler ve Başbakan hiç mi 
düşünmüyorlar? Çoluk çocuğunun zarurî ihtiyaçları karşısında aciz kalan aile reisinin duru
munu hiç mi deerlendirmiyorlar? Düşünün; bir öğretmen, sabah sekizden akşama kadar öğ
retmenlik yapacak, gece bir ikiye kadar da taksicilik yapacak!... Siz, bu öğretmenden öğret
menlik bekleyebilir misiniz? Haftada 72 saat ayaklarının üstünde mesai yapan polise bu zah
metinin karşılığını vermezseniz, siz* bu polisten görev bekleyebilir misiniz?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ergezen... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — 2 dakika... 
BAŞKAN — Tabiî de, arkada başka konuşmacılar da var Sayın Kazan. 
Sayın Ergezen, size 2 dakikalık süre veriyorum; lütfen toparlayın, Üzüntüm şu efendim : 

Sanki sözünüzü biz kesmişiz ve bir saygı sunmadan inme mecburiyetinde kalıyorsunuz... Lüt
fen, bunun hepsini bu 2 dakika içerisine sığdırın. 

Buyurun. 
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Türkiye'de pekçok gelir sahibinin ve işyeri sahibinin as

garî ücretliler ve memurlar kadar bile vergi verdiğini basından sık şık okuyoruz. Aynı kesimle
rin, lüks villalar ve beş yıldızlı otellerde, yurt dışı seyahatlerinde sarf ettikleri milyonlar ve mil
yarlar, bu milleti derinden yaralamaktadır. Hükümet, buraları kontrol edip devletin gelirlerini 
yükselteceği yerde, bordro mahkûmlarını âdeta açlığa sürüklemektedir. Türkiye fakir bir ülke 
değildir; ancak, adil bir düzenden insanlar mahrum edilmiştir. Bu adil düzenin sağlanması için 
de, önce, devleti yönetenler örnek olmalı; iktidarı destekleyen ve kongrelerde, bakan olacakla
rın listesini yaptığını basından okuduğumuz bugünkü işadamları ve iktidar mensupları, mille
te fedakârlık örneği vermelidirler; ancak böyle mümkün olur. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; memurların durumunu izah etmeye zamanımız kâfi 
gelmedi; ancak, yeri gelmişken, personel rejiminden birkaç örnek vermek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür 9,5 mil
yon lira maaş alıyor. Genel Müdürün makam şoförü -işçi olmasına rağmen-11 milyon lira ma
aş alıyor, genel müdürün sekreterliğini yapan lise mezunu onüç yıllık bir memur da 2,3 milyon 
lira maaş alıyor. Oysa, bir KİT'in başında bulunan genel müdür, bütün ihtiyaçları devlet tara
fından karşılandığı halde, 26 milyon lira maaş alıyor. Sözleşmeli bir ses sanatkârı, televizyon
da haftada bir sefer halkın önüne çıkıyor, 150 milyon lira maaş alıyor. Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığında sözleşmeli bir işçi, 22 milyon lira maaş alıyor. Millî Eğitim Bakanlığında onaltı 
senelik bir bekçi 2,2 milyon lira maaş alıyor. Bu adaletsizlikleri gidermek, bu haksızlıkları gi
dermek, Hükümetin görevidir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle haksız, adaletsiz ve yanlış uygu
lamalar yoktur. 

Sözlerimi bağlarken, inşallah, yakın gelecekte, işçinin, köylünün, emeklinin hakkını vere
bilecek, halkımızı huzur içinde yaşatacak iktidarların bu Mecliste görüleceği umuduyla, hepi
nizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Sayın Ergezen, teşekkür ediyorum. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI tSMET ATTÎLA (Afyon) — Cevap vermek istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• Gündem dışı konuşmayı cevaplandırmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanı 

Sayın İsmet Attila'ya söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkan, sayın mil-. 

letvekilleri; sözlerimin başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gündem dışı konuşma yapmak suretiyle bana açıklama "fırsatı veren arkadaşıma çok te

şekkür ediyorum ve bu vesileyle de, Yüce Meclisimizi bu konuda aydınlatmak istiyorum. 
Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulumuz, 13 Temmuz 1993 günü yaptığı toplantıda, 1993 yılı 

ikinci yarısında uygulanacak maaş katsayısı çalışmalarıyla iyileştirme düzenlemelerini karara 
bağlamıştır. 

3911 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulunda kabul edilen 
kanun hükmünde kararnameyle, kamu görevlilerinin hizmet tazminatları ve makam tazminat
larına artışlar getirilerek, aylıklarında iyileştirmeler yapılmıştır. İyileştirme kapsamına tüm kamu 
görevlileri dahil bulunmakta olup, ortalama artış yüzde 8 civarındadır. Bu artışlar, hizmet sı
nıflarına göre değişmektedir. En yüksek artış, hâkim ve savcılar, savunma ve güvenlik men
suplarıyla üniversite öğretim elemanları aylıklarında olmuştur. 

ikinci olarak, Bakanlar Kurulunun kabul ettiği bir kararla, 1993 yılı ikinci altı aylık döne
minde uygulanacak katsayılar tespit edilmiş ve bugünkü Resmî Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe girmiştir. J 

Bilindiği gibi, 1984 yılından bu yana, memur aylık katsayısı, altı aylık dönemler itibariyle 
belirlenmektedir. Bu defa, üçer aylık dönemler için ayrı ayrı katsayılar tespit edilmiştir. Bu esas, 
yeni bir uygulamadır. Bununla, bundan böyle, geleceğe ilişkin tahminler, yani beklenen enflas
yon esas alınacaktır. Üçer aylık dönemler itibariyle katsayı tespit uygulamasına, 1994 yılında 
da devam olunacaktır. 
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BAŞKAN —• Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum efendim; sizin sürenizi durdurdum. ., 
Değerli milletvekilleri, çok önemli bir konuda Sayın Bakan açıklama yapıyorlar. Rica edi

yorum efendim... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — İktidar dinlemiyor Sayın Başkan. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — İktidar dinlemiyor. 
BAŞKAN — Bu ikazım, bu ricam... (CHP sıralarından gürültüler) 
Değerli milletvekilleri, kimseyi tefrik ederek ifade etmiş değilim ki, bütün Genel Kurula 

söylüyorum; isim zikretmek suretiyle değerli arkadaşımızın isminin zabıtlara -bu suretle- geç
mesini arzu etmiyorum. .""•-' ..'•'•' 

Sayın İleri, rica ediyorum efendim... 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) — Bu düzenlemeler so

nucunda, birinci üç aylık dönemde memur maaşlarındaki yüzde 8'lik iyileştirme, yüzde 12'lik 
katsayı artışıyla birlikte, yüzde.21'e ulaşmaktadır. Müteakip üç aylık dönemde, uygulanacak 
maaş artışı yüzde 12'dir. Bu durumda, ikinci üç aylık dönemin katsayı artışının uygulamaya 
girdiği ekim ayında, haziran ayına göre, memur maaşlarında yüzde 35.5 oranında artış yapıl
maktadır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Buna inanıyor musunuz Sayın Bakan? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) — Birinci ve ikinci üçer 

aylık dönemlerdeki artışlarla birlikte mütalaa edildiğinde, ikinci altı aylık dönemde yapılan 
artış, ortalama yüzde 28.2'dir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Enflasyon yüzde kaç? 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Sayın Bakan, enflasyon kadar zam yaptınız mı? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) — Aylıklarda 1993 yılı 

aralık ayı itibariyle ulaşılan artış oranı, yüzde 64.7'dir. 
Bu düzenlemelerle, çalışanların yanı sıra, emeklilere de, paralel artışlar sağlanmıştır. Bu 

amaçla, tazminatlardan emeklilik keseneğine tabi tutulmakta olan kısım, yüzde 4'ten yüzde 
7'ye yükseltilmiştir. Böylece, emeklilere ilk üç ay için yüzde 17 ilâ yüzde 29, ikinci üç ayda 
ise yüzde 31 ila yüzdö 45 arasında artış sağlanmıştır. (ANAP sıralarından "Allah Allah!.." sesleri) 

' MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Söylediklerinize inanıyor musunuz Sayın Ba
kan?.. Alay ediyorsunuz! 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) — Bütün bu iyileştirme 
ve katsayı artışıyla, konsolide bütçede personel giderlerinin 164.8 trilyona, bütçe açığının ise 
115.8 trilyona ulaşması beklenmektedir. Bu durumda, 1993 yılında personel giderleri için büt
çeye konulmuş olan 145 trilyon liralık ödeneğe ilaveten, 19.8 trilyon liralık ödeneğe ihtiyaç bu
lunmaktadır. 

Birinci yarıda -bilindiği gibi- yüzde 28.5 oranında artış sağlanmıştı. Haziran ayı sonu iti
bariyle tüketici fiyatları artışı yüzde 27.7'de kalmıştır. Böylece, birinci altı ayda yapılan zam, 
dönem boyunca, hep fiyat artışlarının üzerinde seyretmiş, memur ve emeklimiz mağdur olma
mıştır. İkinci yarı için tespit olunan bu artışlarda da, memurlarımız maaşlarının fiyat artışları
nın gerisinde kalmayacağını düşünmekteyiz. 
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Memurlarla ilgili düzenlemeler, bu çalışma ve bu kararnamelerle sona ermiş değildir. Yet
ki kanunun yürürlükte olduğu süre içinde bütçe imkânları da göz önünde tutularak, iyileştir
me çalışmaları sonuçlandırılacak ve uygulamaya konulacaktır. 

v öte yandan, varsa, mevcut adaletsizliklerin giderilmesi ve dengeli bir ücret rejimi için ya
pılan çalışmalar devam etmektedir. Bütün bu çalışmalar sonucunda, adil ve dengeli bir ücret 
rejimi tesis edileceğini ve memurlarımızla, emekli dul ve yetimlerine yeterli bir hayat seviyesi
nin sağlanılacağım düşünmekteyiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
MEHMET SEVEN (Bilecik) — Memurlar bu hafta Meclise geliyor... 
BAŞKAN —Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, memur maaşlarına yapılan son zam
lara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, memur maaşlarıyla ilgili olmak üzere, Kahramanma
raş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'e söz veriyorum. e 

Buyurun. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözleri

me başlarken, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 
Memurlara yapılan zamların oranı belli, yapılan zam belli, Bakanın verdiği cevap belli; 

bunu hepimiz biliyoruz; ancak, ben bir iki konu üzerinde durmak istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, işverenlerin, sendika temsilcilerinin, siyasî parti yetkililerinin ve bütün 

çalışanların ardı ardına yapılan açıklamaları var. Hem işverenler memura yapılan zamdan mem
nun değil ve .hem memurlar hem de adı olup, kanunu olmayan memur sendikaları da şu anda 
sokakta yürüyorlar... Keşke Sayın Bakan bu açıklamalarını onların huzurunda yapabilse, on
lara götürebilseydi. 

Ayrıca, Kamu-Sen tarafından dün başlatılacak olan açlık grevi, Sayın Bakanın verdiği bir-
kısım sözler neticesinde durdurulmuştur. Ancak, bu Hükümet, özellikle bu manada da anarşi
yi teşvik etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, "şeffaf Türkiye ye, demokratikleşen Türkiye" diye radyolan açtı
rıyorsunuz; arkasından, kapısına kilit vurup onları sokağa döküyorsunuz; kanun yıllar sonra 
çıkıyor... 

Şimdi, sendikal haklar verildiğini iddia ediyorsunuz, "memura toplusözleşmeli ve grevli 
sendikal hak" diye geldiniz; sendikalar kuruldu» fiilen sokakta yürüyorlar; ama, onların bu 
hakkı yok ve kanun çıkmamıştır. 

Bize göre en büyük yanlışlık, devletin sistemi bozulmaktadır; devletin yürüyen, işlevini 
gören düzeni ve sistemi bozulmaktadır. 

Bu şekliyle, eğer kanun çıkmış olsaydı, yani seçim zamanı gerek SHP tarfından gerekse 
DYP tarafından sözü edilen grevli, toplusözleşmeli, sendikal haklarla ilgili kanun bu Meclis
ten çıkarılmış olsaydı, bugün bu tantana olmayacaktı. Niçin?.. Onlar da oturup, işçiler gibi, 
sendikal olarak haklarını sizinle pazarlık yaparak alacaklardı, bu tartışmalar da olmayacaktı. 

Biz şimdi bir bakanı heyet olarak ziyarete gidiyoruz; Kızılay'da yollar kapalı. Kim yürü
yor? Memurlar yürüyor. 

Diğer taraftan, Sayın Başbakan, bakanların bu konuda konuşmalarını yasaklamış; ayrı
ca, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yıldırım Aktuna da bizim konuşmamızı yasaklamış 
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ve diyor ki, "bu konuda bol keseden atmak kolay, gelin siz yapın" Bu, eski Başbakan Sayın 
DemirePden gelen bir alışkanlıktır. Yapamıyorsanız gidin, yapan gelsin; ama, çıkıp millete açık
lama yapmayın. Diyorsunuz ki, "siz de gelseniz, bunu yapardınız..." Biz yapamıyoruz deme
nin Türkçesi budur. 

Değerli milletvekilleri, Kamu-Sen'in açıklaması var. Kamu-Sen diyor ki, "çiçeği burnun-' 
da Hükümetin açtığı beyaz sayfalara ilk kara leke budur." Kamu-Sen Genel Başkanı Sayın Ali 
Işıklar, bu açıklamasında, gerek Devlet İstatistik Enstitüsünün gerek istanbul Ticaret Odası
nın gerekse Devlet Planlama Teşkilatının,.dört kişilik bir ailenin geçim endeksi olarak verdik
leri 6 milyon 686 bin liralık rakamı da ortaya koyarak, bunu söylüyor. Şimdi, Bakanın bu kür
süye çıkıp, buradan, memurun durumunu tekrar düzelteceği yolunda vaatlerde bulunmasını 
uygun bulmuyoruz. 

Ayrıca, Sayın Başbakan diyor ki; "biz bu katsayıyı aşağı indirerek, 4 trilyon lira kâr sağ
ladık." Bu Hükümete ben buradan sesleniyorum; Geçen sene, yüzsüzlerin 26 trilyon liralık vergi 
borçlarını affedeceğinize, alıp bunları memurlara vermeliydiniz, memurun hakkını vermeliy
diniz. Memurdan kesilen parayı nereye, kime veriyorsunuz? Onu da yine bu kürsülerden tartışUk. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet bu durumu düzeltmelidir!.. Yoksa, radyocu sokağa dö
külür, memur sokağa dökülür, kamu çalışanları sokağa dökülürse, zaten her gün onlarca şehit 
haberleri aldığımız Türkiye'de, "sokaklar yürümekle aşınmaz" hale gelmek değil, tekrar baş
ka şeyleri çağırtır. Hükümetin bu konuda alacağı tedbirleri bekliyoruz. Sayın Bakan vaadinde 
durarak, kamu çalışanları için verilecek bu gülünç rakamı düzeltecek gerçek bir rakam ortaya -
koymalıdır. Eğer, bu rakam gerçektir diyorsanız, lütfen, zamları iyi takip ediniz. Zamlar artık 
otomatiğe bağlanmıştır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şendiller, size 2 dakika daha süre veriyorum, lütfen toparlayın efendim. 
ÖKKEŞ ŞENDlLLER (Devamla)— Toparlayacağım efendim. 
Sayın Bakan, burada milleti rakamlara boğarak, verdiği zamların, enflasyonun üzerinde 

olduğunu söyledi. Esas gülünmesi gereken kahkahayla gülünmesi gereken budur. Memurlara 
enflasyonun üzerinde zam verdiyseniz, o zaman, memurlar niye sokakta; bordörlan niçin ya
kıyorlar? (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, memura verilen zamlann enflasyonun üzerinde olduğunu söyle
mek, gerçekten gülünçtür. Ya Türkiye'de yaşamıyorsunuz ya pazara gitmiyorsunuz ya bakkala 
gitmiyorsunuz ya da manava gitmiyorsunuz. Siz, önce, hangi Türkiye'de yaşadığınızın farkına ; 
varın. Lütfen, zamlara bakın; bugün aldığınızın yarın hesabını sormanız mümkün değildir. Bu 
Hükümet, kontrolü elden çıkarmıştır; zam konusunda çıkarmıştır, enflasyon konusunda çı
karmıştır; ancak, memurlara yapılan zamları da burada rakama boğarak izah etmeye çalışı
yorsunuz; bu, hakikaten gülünçtür. 

Sayın Bakanın sözlerini biz de vaat olarak kabul ediyoruz, Lütfen, memurlara yapılan zam
ları düzeltiniz. 

Ayrıca, sizden tek ricamız var : Memurlara, toplusözleşmeli ve grevli sendikal haklarını 
vereceksiniz, bunun teklifini veya tasarısını bir an önce getirin, bu Meclisten çıkaralım; yoksa, 
bu kavga devam edecektir. Eğer, bu kanunu çıkarma isteğinde samimî iseniz,.Hükümet ola
rak, iki parti olarak samimî iseniz, gelin bunu çıkaralım; memur da sizinle pazarlığını yapsın, 
işçiler gibi hakkını alabilsin, o zaman bu tartışma da gündemden çıksın diyor; hepinizi hürmet 
ve saygılarımla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Şendiller, teşekkür ediyorum. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın Bakan cevap verecekler mi? 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan bir önceki konuşmasına atıfta bulunuyorlar. 

3. — Gümüşhane Milletvekili Lütfü Doğan'm, eğitim ve insan haklarına ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 

BAŞKAN—- Eğitim ve insan hakları konusunda, Gümüşhane Milletvekili Sayın Lütfü 
Doğan; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

LÜTFÜ DOĞAN (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Büyük Millet Meclisimizin değerli üye
leri; eğitim ve insan haklarıyla ilgili birkaç cümle arz etmek üzere yüksek huzurunuza.çıkmış 
bulunuyoruz. Sözlerime başlamazdan önce, hepinizi eh derin hürmetlerimle selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği üzere, bugün, Türkiyemiz, çok ıstıraplı, sıkıntılı gün
lerden geçmektedir. Bu ıstıraplı, sıkıntılı günlerin nelerden ileri geldiği konusunda, başta Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olmak üzere, milletimizin aklı eren her ferdinin yeterince düşünmesi ve 
alınması lazım gelen tedbirlerde elden gelen katkıda bulunması, en azından, insanî borcumuz
dur. Kaldı ki, bu vatanımıza, bu milletimize, hepimizin yeri geldiğinde her şeyimizi feda etmek 
mecburiyetinde olduğumuzu, hepiniz en iyi şekilde takdir edeceğinizden eminim. 

Şimdi, bu konuya şöylece girmek istiyorum : Takriben bundan bir ay öncesine döndüğü
müzde, Erzîrıcan^nceli karayolunda 2 otobüs yakıldı, 4 masum vatandaşımız şehit edildi; Ondan 
bir süre sonra, Siirt İlimizde bir ailenin evi tarandı, masum aile fertleri şehit edildiği gibi, ayrı
ca iki aylık çocuğun da şehit edildiğini, yayın vasıtalarından dinlemiş olduk. Müteakiben, yine 
Erzircan-Erzurum yolunda 3 vatandaşımız; keza, İğdır tilmize bağlı bir karakolumuzda 6 eri
miz, 1 assubayımız şehit edildi. Daha sonra, Sivas'ta, hepimizi derinden müteessir eden acı 
hadiseler meydana geldi. Bir müddet sonra, yine Erzincanımızın Başbağlar Köyünde şu kadar 
vatandaşımız hayatını kaybetti. 

Bu acı hadiseler neyi gösteriyor? Türkiyemiz gerçekten buhranlı günler yaşamaktadır. Ümit 
ediyorum, inşallah, bu sıkıntıları, el ve gönül birliği yaptığımız takdirde geride bırakacağız. 
Elbette, bu hunharca cinayeti irtikâp eden kimseler hem maddî hem de manevî olarak hak et
tikleriyle-ümit ediyorum; inşallah-karşılaşacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda az önce şunu arz ettim: Başta Büyük Millet Meclisimiz 
olmak üzere, milletimizin her ferdine, hele, aklı eren her ferdine büyük sorumluluklar düştü
ğü, bir zarurettir. Bu memleketin evladı olma şerefine eren hiçbir insanın "bu işte benim bir 
sorumluluğum yoktur" diyemeyeceği kanaatindeyim. 

Müsaade buyurursanız, müsamahanıza güvenerek, geçmişten bir örnek vermek istiyorum 
: Hicrî 1 000 yıllarında, İstanbul'da, buna.benzer acı bir hadise veya durum meydana gelir; 
bir şekavet, bir terör durumu meydana gelir. Zamanın devlet başkanı, memleketin sorumlula
rının fikirlerini sorar; bu meyanda, zamanın şeyhülislamına da bir mektup yazar ve onların 
düşüncelerini sorarak, "bu anarşik hadiseler neden meydana geliyor, asıl sebebi nedir sizce; 
mülahazanızı zeylen bildirin" der; verilen cevap, "nemelazım" dır. O zaman, bildiğiniz tarihçi 
Hoca Sadeddin Efendi şeyhülislamdır. Devlet reisi bundan çok üzülür... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Efendim 2 dakikalık süre daha veriyorum; lütfen toparlayın. 

— 393 — 



T.B.M.M. B : 128 15 .7 .1993 0 : 1 

LÜTFl DOĞAN (Devamla) — Şeyhülislamı huzura çağırır, sebebini sorar; onun verdiği 
cevap çok önemlidir : "Hükümdarım efendim, bir ülkede herhangi bir yanlış iş meydana gelir; 
onu bilen, gören, duyanlar,'nemelazım'derler; işte sebep budur." 

Şimdi, Yüce Meclisimizin siz değerli üyelerine şunu arz etmek istiyorum : Zulüm ile bir 
katre kan yere döküldü mü, şunu bilmeliyiz : Eğer, bu faciayı önlemezi erse o, bir yıldırım ola
rak o toplumun tepesine iner. Bunu önlemenin en önemli unsuru olan insan hakları ve eğitim 
konusu üzerinde, millet olarak yeniden düşünmeliyiz. • 

Arz edeceğim birinci husus şudur : Hepinizin bildiği gibi, bizim inancımıza göre, bir insa
nın canına kıymak, bütün insanlığı katletmek gibi, ağır bir suçtur. Keza, bir insanın hayatını 
kurtarmak, bütün insanlığın hayatını kurtarmak gibidir. 

Arz edeceğim ikinci husus da şudur : Anlaşılıyor ki, eğitim mevzuunda, yeteri kadar, ev
latlarımızı, insanlarımızı yetiştirememişiz. Binaenaleyh, Sayın Millî Eğitim Bakanımızın ve eğitim 
kadrolarımızın, Diyanet Teşkilatımızın, iletişim vasıtalarımızın ve muhterem ailelerin bu konu 
üzerinde ciddiyetle durmasında zaruret vardır. Aksi halde, felaketin çok daha fazla geleceğin
den korkuyorum. Bu konuda tedbir alınmasını istiyorum. Yaşamak için hava ve su insana ne 
kadar zarurî ise, bu konunun da böyle olduğunu düşünüyor; hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ediyorum efendim. 
Gündem dışı konuşmaya cevaben, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Menteşe; buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHÎT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Gümüşhane Milletvekili Sayın Lütfü Doğan, gerçekten hepimizi duygulandıran güzel 
bir konuşma yaptılar; kendisine iştirak etmemek mümkün değildir. 

Cereyan eden hadiseler, hepimizi dilhun, etmiştir. Bahsettikleri gibi, Erzincan'daki, Si
vas'taki, Elazığ'daki ve diğer yörelerimizdeki olaylar, bizi ziyadesiyle üzmektedir. Tabiatıyla 
meseleye yâlnız bir etnik mesele olarak bakmamak lazımdır. Türkiye bir mozaik; devlet, hangi 
etnik kökenden gelmiş olursa olsun vatandaşların hepsini bağrına basmıştır; onların her biri, 
devletin her kademesinde yer almaktadır; Parlamentoda, Bakanlar Kurulunda bu ayırım ya
pılmamaktadır. Onun için, meseleye, bir etnik mesele olarak bakmamak lazım. 

T e r ö r : . •.' ; •" . . - ;..'.. 

Terörün maksadı belli. Onun için, sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi, meselenin üzerine 
elbirliğiyle gidelecektir, gidilmesi lazımdır. Esasen, devlet her şeyden güçlüdür; bu, defaatle 
söylenmektedir; ama, sonuç alınacaktır; ondan emin bulunmaktayız. 

Eğitim sistemimiz : 
Sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi, eğitim sistemimiz de elbette Anayasamızda çerçeve

lenmiştir, orada hedefler gösterilmiştir; Temel Eğitim Kanununda da gösterilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, devletin eğitim siyasetiyle ilgili mesela madde 24'te, 

"Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır" denmektedir. 
Yine, Anayasada, "Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz" denmekte

dir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim 
esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Bu esaslara aykırı eğitim 
ye öğretim yapılamaz. 
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Yine, dinî öğretim, ahlak öğretimi, Anayasa gereğidir. Yani, okullarımızda -ilkokulda, 
ortaokulda-Anayasa gereği eğitim verilmektedir; dinî eğitim verilmektedir, ahlak eğitimi veril
mektedir. Bunu titizlikle takip etmekteyiz. Sayın arkadaşımız müsterih olsunlar. 

tnsan hakları : 
insan haklan, tnsan Haklan Evrensel Beyanamesinin 26 ncı maddesinde öngörülen esas

lara uygun olarak, yine, kanunlarımız da tanzim edilmiş, tedvin edilmiştir. Bu kanunlar çerçe
vesinde, konu, hassasiyetle takip edilmektedir. 

"Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetle
re sahiptir." Anayasamızın 12 nci maddesi. 

"Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir." Anayasamızın 19 uncu maddesi. 
"Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir." ana

yasamızın 20 nci maddesi. 
"Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir." Anayasamızın 22 nci maddesi. 
"Herkes, yerleşme ve seyehat hürriyetine sahiptir." Anayasamızın 23 üncü maddesi. 
"Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir." Anayasamızın 25 inci maddesi. 

Bu hürriyetlerin zedelenmesi, üzerine toz kondurulması, katiyen mümkün değildir; ama, 
yaşama hakkına gelince arkadaşımızın söylediği gibi teröristler, muayyen bir hedefe varabil
mek için insanları katletmektedir, insanlık dışı hareket etmektedir.. Bunu, Cumhuriyet Hükü
metinin bir üyesi olarak, bir Türk vatandaşı olarak, bu kürsüden, şiddetle telin ederim. (Alkışlar) 

Bunun sonu alınacaktır değerli arkadaşlarım. Türkiye'den bir çakıltaşı vermeye kimsenin 
yetkisi yoktur; Türkiye'nin bir parçası bile kopanlamayacakür. (Alkışlar) 

Bundan, bütün vatandaşlanmız emin olmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk güvenlik 
kuvvetleri, meselenin üzerine ciddiyetle eğilmiştir. Elbette, bu insanlık dışı hareketler son bu
lacaktır. 

Bu duygularla, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım değerli arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum, 
Değerli milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1.' — Ukrayna Cumhuriyetine gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönü
şüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Gölhan'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1016) • 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından varit tezkereler vardır; okutup, ayrı ayrı bilgilerinize 
sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Temmuz 1993 tarihinde Ukrayna Cumhuriyetine gide

cek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Mehmet Gölhan'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN—Bilgilerinize sunulmuştur. 
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2. — Rusya Federasyonu ve Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Bayındırlık ve İskân 
Bakam Onur Kumbaracıbaşı'mn dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/1017) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Temmuz 1993 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu 
ve Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'-
nın dönüşüne kadar Bayındırlık ve tskân Bakanlığına Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Cumhurbaşkanı 
3. — (10/116) esas numaralı Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, komisyonun baş-, 

kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/1019) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu'da cereyan eden olaylarla ilgili 

olarak kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun Başkanlık 
Divanı seçimine dair tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Güneydoğu'da uzun süreden beri cereyan eden olayları yerinde incelemek ve alınması ge

rekli tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisine ve ilgili mercilere iletmek ve memleketimizin 
birlik ve beraberliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere kurulan Araştırma Komisyonu
muz, 15.7.1993 günü saat 14.00'te toplanmış; toplantıya katılan 7 üyenin kullandığı 7 adet oy 
pusulasının tasnifi sonucunda, aşağıda adı, soyadı ve seçim çevresi yazılı üyeler, karşılarında 
gösterilen oyları alarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. , 
Başkan : Balıkesir Milletvekili Ömer Lütfi Coşkun (7 oy), 
Başkanvekili : Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler (7 oy), 
Sözcü : Hakkâri Milletvekili Esat Canan (7 oy), 
Kâtip Üye : Van Milletvekili Fettüllah Erbaş (7 oy). Ömer Lütfi Coşkun 

Balıkesir 
(10/116) esas nolu Araştırma Komsiyonu 

Geçici Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısının (1/562) geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1020) -
BAŞKAN —Değerli milletvekilleri, Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre ve

rilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum : . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 22.6.1993 tarihli ve 101-579/05260 sayılı yazımız. 
"Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka

nun Tasarısı "nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı maddesine göre yeniden 
incelenmek üzere geri gönderilmesini arz ederim. Tansu Çiller 

Başbakan 
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BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarı, İçtüzüğün 76 ncı maddesine 
göre, Hükümete geri verilmiştir. 

5. — (10/21,47) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun gerektiğinde yurt dışın
da da çalışabilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1018) 

BAŞKAN— Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy
larınıza sunacağım : 

1 *" Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve yurttaşlarımızın karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 

sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla kurulan (10/21, 
47) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, gerektiğinde yurt dışında da 
çalışabilmesine ilişkin önerisi; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında görüşülmüş; 
ilgili içtüzük hükümlerinin yurt içi araştırmayı kapsamasına rağmen, konunun gereği ve özel
liği nedeniyle istemin karşılanmasına, ancak, gidilecek ülkelerle, gidecek komisyon üyelerinin 
sayıları ve inceleme süresinin öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edil
mesi kaydıyla Genel Kurulun onayına sunulmasına, Başkanlık Divanının 7.7.1993 tarihli top
lantısında karar verilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tezke
re kabul edilmiştir. ' 

V. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERÎLERt 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına; Genel Kurulun 20.7.1993 Salı günkü 

birleşiminde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 20.7.1993 Salı ve 21.7.1993 Çarşamba 
günkü birleşimlerde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup ayrı ay
rı oylarınıza sunacağım : • 

Danışma Kurulu Önerisi 
No : 94 Tarih :. 15.7.1993 
Danışma Kurulunun 15.7.1993 Perşembe günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Ge

nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

DYP Grubu Başkanvekili . ANA. P. Grubu Başkanvekili 
Turhan Tayan Ülkü Güney 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Ercan Karakaş Şevket'Kazan 

. * CHP Grubu Başkanvekili 
UIuç Gürkan 
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öneriler: 
1. 15.7.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan; 357 sıra sayılı 

Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka: 
nun Tasarısının, 48 saat geçmeden, Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler kısmının 11 inci sırasına; 356 Sıra Sayılı Kamu ve özel Radyo-Televizyonların 
Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifinin 12 nci sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci öneriyi okutuyorum : 
' '2. Genel Kurulun 20.7.1993 Salı günkü Birleşiminde Kanun Tasarı ve Tekliflerinin gö

rüşülmesi; 20.7.1993 Salı ve 21.7.1993 Çarşamba günkü birleşimlerde sözlü soruların görüşül
memesi önerilmiştir." 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer işler" kısmına geçiyoruz. 

VI, — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknolojive Ticaret ve Planve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) (S. Sayısı: 
59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN •— Mutat olduğu, teamüle uygun bulunduğu üzere, yarım kalan işlerden başla
yacağız. 

Birinci yarım iş, gündemin 1 inci sırasında bulunan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
teşkilatıyla ilgili kanun tasarısının müzakeresine yarım kaldığı yerden başlıyoruz. 

Sayın Komisyon hazır mı? Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bütün işler yarım.'Sayın Başkan... .'•' 
2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 
BAŞKAN — Basılı gündemin 49 uncu sırasında bulunan, Bütçe Kanununda Yer Alan Ba

zı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine 
kaldığımız yerden başlıyoruz.' 

Sayın Komisyon?.. Yok. -
Ertelenmiştir. 

3: — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 
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BAŞKAN — Basılı gündemin 55 inci sırasında bulunan, Belediye Kanununa Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 21 inci sırasında bulunan, tnsan Hakları Bakanlığının Teş
kilatına mütedair tasarının müzakeresine kaldığımız yerden başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dâir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporu' (1/324) (S. Sayısı: 134) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 22 nci sırasında bulunan, Çorum Milletvekili Sayın Cemal 
Şahin'in, Türk Kanunu Medenîsinin tadilatına mütedair teklifinin müzakeresine kaldığımız yer
den devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Burada. 
BAŞKAN — "Yokum" diyor efendim. Siz kendisinden iyi mi bileceksiniz?.. "Yokum" 

diyor. 
Teklifin müzakeresi ertelenmiştir. ' .* - .* - • 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Var olup da olmayan komisyonun iştirak etmemesi 

nedeniyle... 

6. —Ban Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 221 ve 22l'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 14 üncü sırasında bulunan, Bazı Kanun ye Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yer
den devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Yok; t 

Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) . • -

BAŞKAN — Basılı gündemin 15 inci sırasında bulunan, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Bu tasarının müzakeresi de ertelenmiştir. 
8. — Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/555) (S Sayısı•: 354) (1) 

(1) 354 S. Sayılı Basmayazı 7.7.1993 tarihli 124 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Basılı gündemin 9 uncu sırasında; yani sekizinci yarım iş, Belediye Gelirleri 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
porunun müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazır. 
Yarım işi tamamlamak cehdi niyeti ve gayretiyle başlıyoruz; Allah yardımcımız olsun. 
Değerli milletvekilleri, geçen birleşimde, tasarının 1 inci maddesi üzerinde verilen önerge

lerin aykırılığına göre işlem yapılmaktaydı. 
Bu önergelerden, 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının değiştirilmesine dair Sakarya Mil

letvekili Sayın Cevat Ayhan ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında kalmıştık, 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
önerge sahibi sayın üye, konuşmasını yapmıştı. 
Şimdi, Önergeyi, tekrar oylarınıza sunacağım. Verilen değişiklik önergesini oylarınıza su

nuyorum : önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı 1 inci maddesi beşin

ci fıkrasının aşağıdaki gibi tadilini arz ederiz. 
Beşinci fıkra : 
"Tarifede yer alan tutarlar, önceki yılda uygulanan tutarlara, bunların Devlet İstatistik 

Enstitüsü veya yerine bu görevi yürüten kurumun, aralık ayı sonunda açıklayacağı perakende 
fiyat yıllık artışı oranıyla çarpılması sonucu bulunan tutann eklenmesi suretiyle her yıl yeni
den belirlenir. Verginin belirlenmesinde 1 000 TL.-'ye kadar tutarlar atılır." 

Cevat Ayhan 
(Sakarya) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu değişiklik teklifine katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN— Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz efendim. 

' BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, değişildik önergesine katılmadı. 
önerge sahibi söz talebinde bulunuyor. 
Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan, önergesinin gerekçelerini ifade buyurmak üzere 

söz istiyorlar. 
Buyurun Sayın Ayhan: 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 

354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanununda tadilat yapan tasarının 1 inci maddesinin beşinci 
fıkrasıyla ilgili olarak vermiş olduğum önerge üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. | 

Muhterem arkadaşlar, daha önceki oturumlarda da arz ettiğim gibi, bu kanun tasarısı fev
kalade acele hazırlanmış ve fevkalade yanlış hazırlanmış. Daha önceki konuşmalarımda uzun 
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uzun anlattım; bakın burada dikkatinize arz ediyorum; karar Yüce Heyetindir 
Beşinci fıkrada getirilen çevre temizlik vergisinin her yıl artışını Vergi Usul Kanunundaki 

yeniden değerlenme katsayısına bağlanmış. Bu şudur : Vergi Usul Kanununda yapılan bir de- , 
ğişiklikle, enflasyonun yüksek olduğu dönemde bilanço esasına göre defter tutan kurumların, 
şirketlerin ve şahsî işletmelerin sabit kıymetlerini her yıl kasım veya aralık ayında Maliye Ba
kanlığının ilan edeceği bir katsayıyla çarpıp, amortisman değerlerini buna göre hesaplaması-
dır. Şimdi, bu nasıl yürüyor.. Kasım veya aralık ayında Bakanlar Kurulu bu katsayıyı tespit 
ediyor. Nasıl tespit ediyor?.. Enflasyonun 10 puan eksiğiyle tespit ediyor. Bu tasarının beşinci 
fıkrasında ne getiriliyor?.. "Maliye Bakanlığının tespit ettiği bu sayının, katsayının yarısıyla 
çarpılır" diyor. Şimdi Türkiye'de enflasyon yüzde 65 mertebesinde, buna gbre bir hesap yapa
yım ve arz edeyim. 

1 Ocak 1994'te, bu fıkraya göre belediyeler çevre temizlik vergisini hesaplarken, şimdi ko
nulacak olan rayiçlerin üzerine yüzde 27.5 zam yapabileceklerdir. Bunu nereden çıkardım?.. 
Enflasyonu aralık ayı sonu itibariyle yüzde 65 kabul edersek, bundan 10 puan düşeceksiniz; 
Vergi Usul Kanunundaki uygulamaya göre Hükümet böyle ilan ediyor yeniden değerlenme kat
sayısını, bunun da yüzde 50'sini atacaksınız, bu da yüzde 27.5 yapıyor. Yani, eğer yıl sonu enf
lasyon -inşallah temenni ederiz- yüzde 50 olursa, bu belediyelerin yapacağı zam aynı hesaba 
göre yüzde 20 olabilir. Yüzde 40 olursa, yüzde 15'e düşer. Bunun manası nedir değerli arka
daşlar?.. Koyduğunuz vergiyi her sene erite erite, iki üç sene içinde hiç müessireyiti olmayan, 
kâğıt üzerinde olan bir vergi haline getireceksiniz. Bu vergiyi niye koyuyorsunuz?.. Bu vergiyi, 
belediyeler temizlik hizmetlerini yapsın diye koyuyorsunuz, bunun için gelir temin etsin diye 
koyuyorsunuz. 

Şimdi benim verdiğim önergede getirilmek istenen şudur : Bu Hükümetin çıkaracağı ka- • 
rarnameye Vergi Usul Kanunundaki yeniden değerlendirme katsayısına bunu bağlamayın* Devlet 
İstatistik Enstitüsünün her yıl aralık ayı sonunda yayınlayacağı perakende eşya fiyatlarındaki 
yıllık artışı, artış katsayısıyla çarparak yeni verginin azamî sınırı ortaya çıksın. 

Bir diğer önergede de tartışacağım için burada detayına girmiyorum; belediyeler, isterler
se bunu sıfıra kadar indirebilir. Yani, her belediyenin çöple ilgili, temizlikle ilgili sabit yatırım
ları ve işletme masrafları dikkate alınarak bir düzenleme getirmesi lazım. Ne kadar bilgisiz 
ve beceriksizce hazırlanmış bir kanun tasarısıdır ki, daha yürürlüğe konulduğu zaman; gele
cek sene, müessiriyeti yüzde 27'ye düşüyor, yüzde 65 enflasyona göre; yüzde 40 enflasyona 
göre yüzde 15'e düşüyor; yani, hiçbir işe yaramıyor. Hani, bugün bazı vergiler vardır, 10 bin 
lira ceza öngörür; bu, adamın sigara parası bile değildir, o suçu işliyor ve seve seve o parayı 
atıp geçiyor; yani, hiçbir müessiriyeti yok. Onun için, Hükümetin bu tasarıyı geri çekip, bun
ları yeniden düzenlemesi lazımdır. Evet, muhalefet milletvekiliyim diye bu fevkalade makul 
olan tekliflerim kabul edilmiyor; ama, tasarı bu haliyle kanunlaşırsa bunun yürümediğini gö
receğiz; yalnız, ben de bu hususları zabıtlara geçirmek durumundayım. 

Muhterem arkadaşlar, ayrıca bu hususu Hükümete bağlamak yanlıştır. Hükümet, Vergi 
Usul Kanunundaki yeniden değerlemeyi kaldırır veya değiştirebilir; o zaman belediyelerin top
layacakları temizlik vergisini altüst edersiniz. Bu, düşünmeden değiştirilidiğinde neticesi hüs
ran olur. 

Yine, bunun bu şekilde düzenlenmesi, belediyelerin temizlik hizmetlerini gelecekte yine 
yapamaması neticesini doğuracaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Ayhan, size 2 dakika daha süre veriyorum; lütfen toparlayınız. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — önergemde arz ettiğim gibi, bu maddenin değiştirilmesini 

• ve bu miktarların Devlet İstatistik Enstitüsünün yıllık perakende fiyat artışlarına endekslen-
mesini istiyorum. Ayrıca, bu değişiklik -maddeyle ilgili verdiğim diğer önergeler kabul edilme
se dahi- sistemin bütünlüğünü bozmamaktadır, sistemle uyumlu haldedir; onu da arz etmek 
isterim. ^. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN—Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum :Kabul edenler... Et

meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanununun altıncı fakrasının aşağı

daki şekilde tadilini arz ederim. 
Altıncı fıkra : Yukarıda zikredilen tarifeler belediye meclisleri tarafından sıfıra kadar in

dirilebilir ve yüzde 100'üne kadar artırılabilir. 
Cevat Ayhan 

< (Sakarya) ve arkadaşları > 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, bir önceki önergenin oylamasında ço

ğunluk olmadığı halde "kabul edilmemiştir" dediniz. Bu taraf çoğunlukta idi; lütfen tekrar 
sayar mısınız? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) ̂  Geçü 
efendim. 

Değerli milletvekilleri, müsaade buyurun. Oylamanın bir yöntemi vardır, o yönteme uy
gun oylama yapıyoruz. Oylamada şu taraf mı daha çok bu taraf mı daha çok hesabı olmaz; 
kabul işareti mi çok, ret işareti mi çok;,Başkanlık onu takip eder. 
*• Sayın Komisyon, okunan değişiklik önergesine katılıyor musunuz efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka
tılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. » 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu önerge Anayasaya aykırı efendim; beledi

ye meclislerinin vergileri artırmak veya eksiltmek yetkisi yoktur. 
BAŞKAN — önerge hakkında konuşmak üzere, Sayın Ayhan; buyurunuz efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Olur mu canım; Anayasaya aykırı bir önergeyi işleme koya

mazsınız. 
BAŞKAN — Sayın Genç, böyle ciddî bir itiraz olsa,, önce Komisyondan gelir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, bu Anayasaya aykırıdır. Vergileri artırma veya ek

siltme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir; belediyelerin böyle bir yetkisi olmaz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayhan. -
CEVAT AYHAN (Sakarya)— Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 354 sıra sayılı Beledi-

• ye Gelirleri Kanunu Tasarısının 1 inci maddesinin altıncı fıkrasıyla ilgili önergem hakkında ko
nuşmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, Hükümetin teklifinin altıncı fıkrasında, belediyelerin tahsil edece
ği çevre temizlik vergisinin artırılması veya azaltılması Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. De
ğerli arkadaşım Genc'e ikazı için teşekkür ederim; bu konuda Anayasada düzenleyici ve sınır
layıcı bir hüküm varsa, tabiî, o başka bir değişiklik gerektirir; haklı olabilir; mesele hakkında 
bir şey demiyorum; ancak, ben işin prensibi üzerinde duruyorum. Eğer Anayasada böyle en
gelleyici bir hüküm varsa, onu da değiştirmek lazımdır. Neden derseniz; sebebi de şudur: Çav-. 
re temizliği, her belediyenin fizikî şartlarına göre, çevre, temizlik, katı atık ve sıvı atık için ya
pacağı fizikî yatırımın büyüklüğüne, o yatırımın işletilmesine ve çevre temizliği için çalıştıraca
ğı personelin giderlerine bağlıdır. . 

Şimdi, ben, bu tasarı müzakere edilirken, kendi seçim çevremde ve diğer çevrelerde birçok 
belediyeye, Hükümetin ve kendi hazırladığım önergeler ışığındaki metni faksla geçtim ve bir
takım belediyelerden aldığım bilgi şu: "Efendim, biz, bu kanun çıksa da çevre temizlik vergisi 
almayacağız." Ben de dedim ki, "Hükümetin istediği gibi kanun çıkarsa, siz bunu almaya mec
bursunuz; çünkü, kanun bunu emir olarak getirmiş, siz de bunu uygulamaya mecbursunuz." 

Şimdi, arz etmek istediğim şudur : Bu Çevre Temizlik Vergisinin artırılmasını ve azaltıl
masını Bakanlar Kurutuna değil de, belediye meclislerine terk etmek lazım. Bu konuda Anaya
sada bir engel varsa, gelin onuda tadil edelim; hay hay, bir şey demiyorum. Zaten bu konu 
Hükümetin programında da var, genel anlayış da bu; mahalli yönetimleri özerk hale getirelim, 
hükmî şahsiyetleri teşekkül etsin, kendi kendilerini yönetsinler, karar versinler. Mahallî yöne
timler, Türkiye'nin genel yönetimine de insan hazırlayan, yetiştiren ocaklardır; böyle görmek 
lazım. Siz, eğer bunu, böyle çıkarırsanız yanlış yapmış olacaksınız. Nitekim, bir diğer fıkrada 
do, bu verginin başka bir yere harcanamayacağı hususunda hükümler de var. Böylece, boşu 
boşuna, ihtiyacı olmayan belediyelere vatandaşı soyduracaksınız ve âdeta ingiltere'de yaşanan. 
kelle vergisi gibi, bu kanun çıkarsa, Türkiye'de de bir kelle vergisi fırtınası çıkacak ve bunun 
da altında öncelikle İktidar cenahı kalacaktır. 1994 Mart seçimlerine giderken bunu da iyi dü
şünmenizi tavsiye ederim. 

Bunun için, bu fıkranın, bu şekilde çıkarılmaması ve belediyelerin yetkili kılınması lazım. 
Ben bunları arz edeyim diye huzurunuza geldim, teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunacağım : 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bakın, Anayasada bir hüküm varsa, Anaya

saya aykırı bir önergeyi işleme koyamazsınız. Bu, Meclisin yetkisidir; Meclisin yetkisini beledi
yelere devredemezsiniz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Baş
kan, altını çizdik efendim; 73 üncü madde. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 73 üncü maddenin son fıkrasına bakın Sayın Başkan. 
BAŞKAN —- Değerli milletvekilleri,.Anayasanın 73 üncü maddesini okuyorum : 
"Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, yergi ödemekle yükümlüdür. 
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. 
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. 
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle 
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oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yap
mak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebiIir.M 

Değişiklik önergesi de şu ; "Yukarıda zikredilen tarifeler belediye meclisleri tarafından 
sıfıra kadar indirilebilir ve yüzde 100'üne kadar artırılabilir." önergeyle, bu yetki, belediye mec
lislerine verilmek istenilmektedir. Halbuki, Anayasanın 73 üncü maddesi, alt ve üst sınırlar 
arasında değişiklik yapma seyyaliyetini sadece Bakanlar Kuruluna vermektedir. 

Bu uyarılmadan sonra Başkanlığın ulaştığı kanaat, bu önergenin işleme konulmaması is
tikametindedir. 

Sayın Komisyon nasıl düşünüyor bu konuda? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Doğru dü

şünüyorsunuz Sayın Başkan; biz de katılıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, takip buyurdunuz, Sayın Komisyona "Katılmıyor musunuz, yok

sa katılamıyor musunuz? " diye bir sual tevcih etmiştik geçen önergede; aslında, bu konularda 
ihtisas komisyonu olması hasebiyle, Başkanlığı uyarması iktiza eder idi. 

Bu değişiklik önergesini işleme koyma imkânımız yoktur... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Baş

kan, ilgili Anayasa hükmünün altını çizerek size gönderdik daha önce. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 1 inci maddesi sekizinci fık

rasının aşağıdaki gibi tadilini arz ederim. 
Sezinci fıkra : 
' 'Katı atıklar için çevre temizlik vergisi su tüketim bedeliyle birlikte tarh ve tahakkuk etti

rilir ve bu bedelle birlikte tahsil edilir." 
Cevat Ayhan 

(Sakarya) ve arkadaşlar 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)— Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, demin belirtilen Anayasaya aykırılık iddia

sında, zannediyorum bir zühul var; Şu bakımdan zühul var : Bu dördüncü fıkrada, gayet açık 
olarak, kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Ku
ruluna bırakılmıştır. Sayin arkadaşımızın vermiş olduğu önergede, "Sıfıra kadar indirilir" di
ye bir kanun hükmü getirilmektedir. Dolayısıyla, sıfır, bir alt sınırdır. Böyle bir değişiklik Ana-
yasaya aykırı değildir;''bu önergenin oylanması lazımdır, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Baş
kan, bu yetkiyi belediye meclisine vermek istiyor önerge. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, gerçi, önerge hakkındaki işlem tamamlanmıştır, o konuda ya
pabileceğimiz bir şey yoktur; ancak, zabıtlarda vuzuh bulsun diye ifade ediyorum; yukarıda 
zikredilen tarifeler, belediye meclisleri tarafından sıfıra kadar indirilebilirler ve yüzde 100'e ka
dar çıkarılabilirler. Yani, taban ve tavan arastnda haraket seyyaliyeti getiriyor belediye meclis
lerine. Halbuki, Anayasanın 73 üncü maddesi, bunu, sadece Bakanlar Kurluna hasren vermiştir. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Tamam Başkan, teşekkür ederim, ben yanıldım. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kazan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Grup Başkanvekilisin... 
BAŞKAN — Sayın Genç, evet, Grup Başkanvekilidir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, o kadar açık hükme rağmen... Bir de, Sayın Başkan, 

biten şeyleri tekrar getiriyorsunuz... Lütfen... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun... Burada doğruyu bulmaya 

mecburuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Doğruyu, önceden okuyun gelin o zaman. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Gayet tabiî, Grup Başkanvekilidir ve Parlamento çalış

masına büyük hizmetleri olmuştur. Rica ediyorum... 
Sayın Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)—Muhterem Başkan, maddenin sekizinci fıkrasında, "Katı 

atıklar için çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilme
si üzerine her yılın ocak ayında yıllık tutarı itibariyle tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden 
vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan koymaya mahsus mahallerinde bir ay 
süreyle topluca ilan edilir" denilmektedir. 

Bu sistem, bu verginin tahsilini de zorlaştıracaktır. Nitekim, diğer bir fıkrada, bu verginin 
ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa tahsil edileceği ifade edilmektedir. Benim 
önergem ise, tahakkuk edecek olan bu verginin, su bedelleriyle birleşitirilip mükelleften her 
ay muntazaman tahsil edilmesini getirmektedir; ki, bu tadilat, Hükümetin teklifinin bütünüy
le de çelişmemektedir; vatandaş için de kolaylıktır, belediye için de kolaylıktır. Belediye başka
nı arkadaşlarımız, her iki gruptan, iktidar tarafından da, bunu bana defaatle ifade ettiler. Ya
ni, nasıl bir kanun hazırlıyoruz -ne kadar kötü teknisyenlerimiz ve uzmanlarımız var ki diye
miyorum, bu uzmanlar çalışkandır, iyidir; ama, siyasî otorite bunların önüne meseleyi doğru 
koymuyor demektir ki- nasıl hazırlanıyor bu?.. Hazır su tahsilatımız varken, bunu bununla 
birleştirmemiz lazım. Aslında, sıvı atıklar için onikinci fıkrada bunu getirmiş; bu fıkrada da 
aynı düzeni getirmesi lazımdı. Ben bunu teklif ettim. Takdir sizindir. 

Teşekkür ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. 
Efendim, değişiklik önergesini oylarınıza sunacağım : Değişiklik önergesini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Bir diğer önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 1 inci maddesi onikinci fık

rasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ederim. 
Onikinci fıkra : 
"Belediyeler, atık su ile ilgili olarak da katı atıklarla ilgili tarifeleri esas almak ve su tüke

tim bedelini aşmamak üzere meclislerince belirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi alırlar. 
Atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi su tüketim bedeliyle birlikte tarh ve tahakkuk etmiş sayı
lır ve bu bedelle birlikte tahsil edilir." 

< Cevat Ayhan 
(Sakarya) ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, değişiklik talebine katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN .— Buyurun Sayın Ayhan. 
ALt OĞUZ (İstanbul) — İmza sahibi olarak ben konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergede imzanız var mı efendim? 
ALt OĞUZ (İstanbul) — Var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; temizlik vergisi di

ye, aslında hayırlı hizmetlere vesile olacak bir vergiyi müzakere ediyoruz. Gönül istiyor ki, hiç 
olmazsa, böyle faydalı önergelerde ittifak edelim; ama, görüyorum ki, yine çoğunluğunuza gü
venerek, "hayır" diye reddedip, kaldırıp atıyorsunuz.. Bununla, bir yere varmak mümkün de
ğil. Bu üslup içerisinde olursanız, biz de mümkün olduğu kadar engelleriz; bundan dolayı da 
hiç reaksiyon göstermeyin; ama, hiç olmazsa anlayışlı olun. Anlayışlı olmazsanız arkasından, 
karar yetersayısı da, yoklama da gelir bu nedenle sonra gücenmeyiniz. Ondan sonra da 
"yapmayın" diyorsunuz; ama, siz biraz anlayışlı olun; bakın, faydalı teklifler getiriyoruz..... 

Değerli arkadaşlarım, şunu kabul etmek lazım ki, getirilen her vergi, bu fukara milletin 
üzerinde bir ağırlıktır, bir zulümdür. Bunu anlayışla karşılamak lazımdır. 

Belediye Gelirleri Kanununun, yani 2464'ün birçok işlemeyen ve hiçbir gelir getirmeyen 
hükümleri var. Bunların üzerinde çalışıp, mevcut, alışılmış vergileri, belli nispetlerde daha ge
lirli hale getirmek varken, maalesef, bunun üzerinde durmayıp, yeni bir istifade, yeni bir gelir 
imkânı araştırıyorsunuz ki, bunun da isabetli olduğuna inanmıyorum; çünkü, bu istifadelerin 
dengeli bir şekilde, isabetli mahallere sarf edildiğine inanmıyorum. Büyük şehirlerimizin hali
ni biliyoruz. Kültür etkinlikleri, müessiriyetler, şunu bunu yapıyorsunuz veya bir sürü yandaş
ları kadrolara dolduruyorsunuz nitekim böyle yapıyorlar. Sizi itham etmiyorum ama Belediye
lerin hali böyledir; bu tür işlerle bu paralar çarçur ediliyor. Bunda da aynı şeylerin olacağına 
inanıyorum ve bunun hayırlı bir şekilde, kendi istikametinde ve toplandığı istikamette sarf edi
leceğine de inanmıyorum. 

Bakın, İstanbul'da ortada bir İSKİ hadisesi vardır. Fakir fukarafevkalade mustariptir, el
lerinde milyonluk faturalarla yüzlerce binlerce insan ISKt'nin vezneleri önünde "Yahu, ben 
bu kadar sarf etmedim, milyonluk faturalar geldi, birtek musluğum vardır, küçücük bir evde 
oturuyorum" diye sızlanırlar. Şimdi, hem su parası alacaksınız hem atık su vergisi alacaksınız 
-böylece ikinci, üçüncü bir zulüm gelecek- ve hem de temizlik vergisi alacaksınız... Bunda da, 
yine mağdurlar ezilecektir; ama, bunun yanında varlık sahipleri yine bir yolunu bulacaklardır; 
bundan emin olunuz. 

Onun için, diyorum ki, artık bu zulüm vergilerinden vazgeçin. Bu milletin artık vergiye 
tahammülü kalmadı. Verdiğiniz nedir ki; bu milletten boyuna zorla vergi alırsınız, onu sıkıntı
lar içerisinde bırakışınız? 

Bakın, burada kolaylıklar getiriyoruz, Burada Cevat bey, iki defa kürsüye gelerek, bu tah
silatın kolaylaştırılması hususunda bir teklif getirdi, "Su parasına ilave edin, hem de munsif 
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bir şekilde ilave edin" diyorlar. Binalardan, işyerlerinden, özellikle fabrikalardan alın, özellik
le kirletenlerden alın. Ama, yine fakir ve fukara mağdur olacak ve bunun yanında da, yine 
bu vergiler israfa gidecek, yandaşların kayırılmasına gidecek, siyasî etkinliklere, kültür etkin
liklere gidecek ve yine milletimiz de bu israftan fevkalade zarar görecektir. 

Fırsat bulmuşken şunu da ifade edeyim; "İlanları, ait olduğu ilan yerinde asacağız" di
yorsunuz. Kim okuyacak?.. İçinizden birinizin, bir gün belediyeye gidip de, belediye ilan lev
hasında, belediye bugün neyi ilan etmiş acaba diye merak edeniniz oldu mu? Hiç zannetmiyo
rum. Gelin, hiç olmazsa, bunun ilanlarım da mahallinde yapın da, herkes itiraz edecek fırsat 
da bulsun. 

Bu dugyularla Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum: Değişiklik önergesini 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Değerli milletvekilleri, 1 inci maddeyle ilgili önergeler, önce geliş sıralarına göre, sonra 

aykırılıklarına göre işleme tabi tutulmuş ve önergeler üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Daha önce kabul edilmiş olan bir önerge istikametindeki değişik şekliyle maddeyi oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen ayın başında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar aduıa söz talebi var mı?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı?... Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oyunun rengini belirtmek Üzere ve aleyhte olmak kaydıyla, Sayın Gürol Soylu söz tale

binde bulunmuştur. 
Buyurun Sayın Soylu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
GÜROL SOYLU (İstanbul) —- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Toplumda gelir dağılımının hakikaten bozuk olduğu ülkelerde, vergi yasaları gündeme gel

diğinde, insan, katılması gerektiğini düşünüyor. Bir yasa, toplumun ilerisinde olmalı ki, top
lum bu yasaya inansın, gönülden gidip vergisini yatırabilsin. Şimdi belediyelerin gelirini artı
ran bu tasarıyı biraz irdeleyelim. Bu tasarı, çağın da, toplumun da gerisinde bir düşüncenin 
ürünü. • 

1580 sayılı, 1963 yılında çıkarılan bir Belediyeler Yasası var. Bu Yasa çıkarıldığından beri, 
otuz sene geçmiş. Bü yasaya o kadar yamalar yapmışız ki, geçerliliğini kaybetmiş ve belediyele
rin durumu da hepimizin gözünün önünde; belediye meclislerinin durumu da gözümüzün 
önünde. 
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Şimdi, Belediyeler Yasasını düzeltmeden, belediyelerin işlevlerini doğru dürüst kılmadan, 
belediye meclislerinin niteliklerini ve işlevlerini düzeltmeden, belediye gelirlerini artırıcı istika
mette yapacağımız her yasa, toplumun gerisinde olur, inandırıcı hüviyetini de kaybeder. 

Şimdi, şu tasarıya bakalım. Burada, "Bina gruplarını, derecelerini Bakanlar Kurulu tes
pit eder" diyoruz. Hem devleti küçülteceğiz hem ülkeyi merkezden yönetmeyeceğiz diyoruz; 
ama ne yazık ki, Hakkâri'nin bir ilçe belediyesindeki bina grubunu, derecesini Bakanlar Kuru
lu belirleyecek diyoruz. Bu halk buna inanır mı, inanıp da Hakkûrili vatandaş götürüp vergisi
ni verir mi? 

İkincisi; bu toplayacağınız yergi, harcayacağınız kâğıt kalem bedelini karşılamayacaktır, 
tahsildar ücretini karşılamayacaktır; haklı olarak da, vatandaş gidip vermeyecektir. 

Tasarı, yine başka çelişkilerle de dolu. Diyorsunuz ki, "Yanan, yıkılan binalardan vergi 
alınmayacak." Zaten verginin ana düşüncesi; çevreyi düzenlemek, temiz tutmak, belediyelere 
hizmet götürme imkânı sağlamaktır; halbuki, o sokakta en fazla çevre kirliliğini ve çöpü mey
dana getiren, yıkılan ve yanan binalar olacaktır. Bundan vergi alamazsanız, belediyenin o so
kağı temizleme imkânı olacak mı? Yine olmayacak. 

Yine çok önemli bir yanlışlık : Bu verginin uygulamasını Bakanlar Kuruluna bırakmışız. 
Şimdi, belediyeler eğer bir dönemde iktidar partisinden değilse, bunu affetmeyecek; ama ikti
dar döneminin belediyeleri, ise, bunu sıfıra indirecektir. Böyle olunca da, burada hani hizmet, 
hani vergi toplamak, hani inandırıcılık?!. 

Bu tasarıyı bu şekilde kanunlaştırmak yanlış. Eğer yasa yapmak ve vatandaşı da vergiden 
bıktırmamak istiyorsak yapılması gereken şu : Emlak vergilerini günün koşullarına uygun ola
rak yeniden belirleyelim. 

Milyarlık emlaklara çok düşük vergiler ödenmektedir ve belediyeler bunu toplamamakta
dırlar. Emlak Vergisini ödeyip ödememek vatandaşın inisiyatifine bırakılmıştır. Hatta, beledi
yeler topladıkları bu Emlak Vergilerinin yüzde 15'ini Maliyeye yatırmaları gerekirken, bunu 
da çarçur etmekte ve çoğu belediye yatırmamaktadır. Gelin, bu Emlak Vergilerinin konumu 
ve niteliğini yeniden tespit edip, günün koşullanna göre ve her yıl enflasyon oranında artacak 
niteliğe getirelim ve bunun yüzde 15'ini şu anda Maliye nasıl geri alıyorsa, yüzde 10'unu da 
Çevre Bakanlığı alsın ve Çevre Bakanlığı belediyelere yardım yapmasın. Böylece büyük şehirle
rin ve turistik yörelerin belediyelerine gerçek hizmeti götürecek çöp imha istasyonları, çöp fab* 
rikaları, hatta kanalizasyon şebekesine varıncaya kadar hizmet yapsın. Yoksa, topladığınız bu 
vergilerle bir şey elde edemezsiniz. 

Daha önce çıkarılmış olan bir otopark yönetmeliği vardı ve Otopark Vergisi almıyordu. 
Bu şekilde büyük şehirlerde trilyonlarca lirayı buluan vergiler toplandı; ama, hangi büyük şe
hir belediyesi hangi otoparkı yaptı?, İşte Ankara'nın hali, işte istanbul'un hâli!.. Ne oluyor?.. 
Belediyeler, topladıkları paraları kendi elemanlarına.... 

. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN— Sayın Soylu, oyunuzun rengini belirtmek üzere söz almıştınız; ama, galiba 

renk epeyce... 
GÜROL SOYLU (Devamla) —• Bir dakika, Sayın Başkan... Toparlıyorum. 
BAŞKAN— Peki, buyurun. 
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GÜROL SOYLU (Devamla) — Dolayısıyla, bu tasarıyı bu şekilde yasalaştırmak yanlıştır. 
Kanımca, bu tasarının Emlak Vergisiyle beraber bir bütün halinde düşünülmesi gerekir. Bu 
nedenle, bu tasarıya benim müspet oy vermem mümkün olmayacaktır; kırmızı oy vereceğim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Soylu. 
Oyunun rengi müspet olan yok galiba efendim?!.. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Var efendim, lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ben de, acaba müspet renk yok mu diyordum!.. 
Buyuruh Sayın Bal vah. (DYP sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; arkadaşlarımız 

buraya, oyunun rengini belirtmek için veya önerge üzerinde konuşmak için çıkıp konuşuyor
lar. İyi, güzel, hepsi arkadaşımız, hepsini seviyoruz; ancak, o kadar şeyler konuşuluyor ki, bu 
tutanakları biraz mürekkep yalamış bu işlerle ilgili bir insan okusa; şu Meclisin bu kürsüsün
den konuşulan şeylere bir baksanız... Ne bileyim işte, artık, hikâye kitabı mı olur, komedi kita
bı mı olur; bir şey olur yani!.. -

Ben, oyumun rengini belirtmek ve başka bir arkadaş da çıkıp burada 5 dakika, 10 dakika 
konuşuyor şu Meclisin zamanını almamak için kısaca şöyle açıklıyorum : "Kirleten öder" pren
sibiyle, belediyelerin çöp toplama hizmetlerinin, kanalizasyon hizmetlerinin daha iyi olması 
için, şu Yüce Meclis bu kanunu çıkardığı için gururluyum, sevinçliyim. 

Oyumun rengini beyaz olarak ilan ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Balyalı, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, tasarı üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarı, İçtüzüğün 118 inci maddesine göre, açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
Basılı oy pusulası bulunan sayın üyenin o pusulayı kullanmasını; basılı pusulası bulun

mayan sayın üyenin, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim çevresini, oyunun rengini yazıp, 
altını imzalamak suretiyle kullanmasını rica ediyorum. 

(Oyların toplanmasına başlandı) . 
9. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük

münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, basılı gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasında bulunan, Devlet Planlama Teşkilatı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmün
de Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hük
münde Karaname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakerelerinebaşlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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10. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl-, 
masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Karaname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN -r 3 üncü sırada bulunan, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve.Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok, 
Ertelenmiştir. 
11. —Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN — 4 üncü; sırada bulunan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun Kurulmasına 
İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
12. —• Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 

BAŞKAN — 5 inci sırada bulunan, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Ba
kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik T&pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma veTurizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
13. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 
BAŞKAN — 6 ncı sırada bulunan, ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. , V 
14. •— Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve Tarım, Orman ye Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 
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BAŞKAN — 7 nci sırada bulunan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları repolarının müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
15. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa 
Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve TUrizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) 
(S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN — 8 inci sırada bulunan, Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır değil. 
Ertelenmiştir. 
16. — Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve.îçişleri Ko

misyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı: 312) (1) 
BAŞKAN — 10 uncu sırada, Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Ka

nun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususuna oylarınıza sunacağım : Komisyon 

raporunun okunmasını kabul edenler... Okunmasını kabul etmeyenler... Okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Lütfü Esengün; buyurun efen
dim. (RP şuralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Refah * 
Partisi Grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım; hepinizi, Grubum ve şah
sım adına saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı tek maddeden ibarettir. Ancak, çok uzun zamandan 
beri maalesef kanunlaşmadı, inşallah bugün bu tasarının kanunlaşmasını görürüz. Erzurum'
da belediye otobüslerinin üzerinde "büyükşehir belediyesi" yazıyor şu anda, henüz kanun çık
madan. Bu Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının bir an ev
vel çıkarılması hararetle bekleniyor, özellikle İktidar partileri yine bu yedi ilde büyükşehir be-* 
lediyesi kurulması yolunda, Hükümetin kurulduğu günden beri propaganda yapmayı ve bir 
bakıma bu işi istismar etmeyide sürdürüyorlar. 

Kânun tasarısı, geçen sene 2 Temmuz tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Meclise sevk 
edildi. Tam bir yılı aşkın bir zamandan beri bekledi ve ancak bugün görüşme imkânı hâsıl oldu. 

(İ) 312 S. Saytlı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Bakınız, kanun tasarısı tek maddeden ibaret olmasına rağmen, İçişleri Komisyonunda her ne 
hikmetse tam sekiz ay bekledi. Şubat ayı başında, -komisyondan ümidimizi kestiğimiz için-
Erzurum İlinde, büyükşehir belediyesi kurulması yolunda bir kanun teklifi hazırlayarak Mec
lis Başkanlığına takdim ettik. 

Teklifimiz komisyona havale edilince, bu defa bizim teklifimizle Hükümet tasarısı birleş- . 
tirilmesin diye -başkaca bir sebep ben göremiyorum- alelacele Hükümet tasarısı komisyonda 
görüşülerek Meclise sevk edildi, beş aydan beri de Meclis gündeminde bekliyor ve defalarca 
öne alınmasına rağmen bir türlü görüşülemedi. 

Şu kanun tasarısı dahi Hükümete mensup partilerin, Sayın DYP'li ve SHP'li arkadaşları
mızın Meclis çalışmalarına ne biçimde, ne şekilde veya ne miktarda kaktıda bulunduğunun bir 
işaretidir. Maalesef, geçtiğimiz -geçtiğimiz diyorum; çünkü, bugünlerde Meclisin tatile girmesi 
söz konusu- yasama yılında memlekete, millete hayırlı hizmetlerin yapılmasına vesile olacak 
birçok kanun tasarısını çeşitli sebeplerle Genel Kurulda ele alma imkânımız olmadı. 

Bu kanun tasarısının da bugüne kalmasından dolayı, şu kanun tasarısıyla büyükşehir be
lediyesi olma vasfını kazanacak olan yedi tane. belediyemiz tabiatıyla büyük maddî imkândan 
mahrum kaldılar. Gelirlerden ödenecek olan yüzde 5 Mik paylar geçen yıl ödenmedi, bu sene 
yılbaşından beri ödeniyor; ama, hangi kanuna, hangi mevzuata göre ödendiğini de yine bile
miyoruz. Yılbaşından beri, İçişleri Bakanlığı, tiler Bankası, bu yedi belediyeye, büyükşehir be
lediyesi olmuş gibi ödeme yapmaktadır; ne kanunda ne diğer mevzuatta yeri olmamasına rağ
men. Bilmiyorum nasıl kitabına uyduruldu veya bundan sonra nasıl kitabına uydurulacak bu iş? * 

Geçmiş Hükümetin Sayın Başbakanı Demirel, bu yedi ilde büyükşehir belediyesi kurul
masına dair kanunu şu tarihte çıkaracağız diye -defalarca televizyonda olsun, meydanlarda olsun-
söz verdi. Bu yedi ilden birisi Erzurum, ben de o bölgenin milletvekili olduğum için ve halkı
mız tarafından da ısrarla talep edildiği için, özellikle takip ettim; bir tarihte "yılbaşından önce 
çıkaracağız" diye Sayın Demirel televizyonda söyledi gene, Erzurum'un kurtuluş günü olan 
12 Martta, meydanda, "ramazan bayramından önce büyükşehir kanununu çıkaracağız" diye 
bir bakıma müjde verdi; ama, kendisinin Başbakanlığı bitti, kendisi Köşke çıktı, hâlâ şu kanun 
çıkmadı. Hayırlı olsun; inşallah bugün çıkaracağız. 

Sayın milletvekilleri, tasarının 1 inci maddesinin birinci fıkrasıyla, Antalya, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, tzmit, Mersin ve Samsun belediyeleri hakkında 3030 sayılı Kanun hüküm
lerinin uygulanacağı ve bu merkez belediyelerin aynı isimleri taşıyan büyükşehir belediyelerine 
dönüşüceği hükmü getirilmiştir. Hükümet gerekçesinde, 3030 sayılı Kanunun 18 inci maddesi 
uyarınca, büyükşehir belediyelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden veri
len yüzde 5 nispetindeki paranın, sosyoekonomik açıdan kalkınmakta ve gelişmekte olan bu 
7 belediyenin büyükşehir belediyesi olma isteklerine sebep olduğu belirtilmiştir. Kısacası bu 
7 belediyenin büyükşehir belediyesi yapılmasındaki anasebebin, vergi gelirlerinden alınan yüz
de 5'lik pay olduğu anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, "büyükşehir" veya "metropol belediye" adı verilen uygulama, 1984 
yılında yürürlüğe giren 3030 sayıl Kanunla mevzuatta ve uygulamada yer almıştır. Bu düzenle
mede asıl belediye olarak anakent belediyesi düşünülmüş, ilçe belediyeleri ikinci planda kal
mış, anakent belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında görev ve yetki ihtilafları, kaynakların pay
laşılmasında anlaşmazlıklar,çıkmış ve bugüne kadar da bu ihtilaf devam edegelmiştir. 

Keza, yeni ihdas edilen ilçe belediyeleri anabelediyeden ayrılırken personel, araç, gereç ve 
makine paylaşımında haksızlıklar yapılmış, anabelediye elindeki personel fazlasını, verimsiz 
elemanları, işe yaramaz makineleri ayrılan belediyelere vermiş; ilçe belediyesi yeni kurulmuş 
olmasına rağmen, olumsuz şartlarla göreve başlamak zorunda kalmıştır. Bunun son örneğini 
1 Kasım seçimlerinde Bakırköy Belediyesinden ayrılan Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler be
lediyelerine karşı yapılan haksızlıklarda görmüş bulunuyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, ülkemizde yaşanan iç göç nedeniyle şehirlerin gittikçe büyümesi ve 
milyonlarca vatandaşın yaşadığı kentlerin sorunlarının çözümünde karşılaşılan güçlükler de
ğerlendirildiğinde, büyükşehir belediye sisteminin zarureti anlaşılmaktadır. Ancak, ülkemiz
deki mevcut büyükşehir sisteminin yeniden ele alınması ve yeniden yapılanması, vazgeçilmez 
bir zorunluk olarak görülmektedir. 

önemli bir şikâyet konusu da, belediyelerle ilgili mevzuatın günün şartlarına uygun olma
masıdır. 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1930'lu yılların şartlarına göre hazırlanmış, zaman için
de değiştirilmiş olmasına rağmen, ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Keza, ilk defa büyük
şehir uygulamasını getiren 3030 sayılı Kanun dahi, geçen on yıla yakın zaman içinde edinilen 
tecrübeye göre, değiştirilme durumuna gelmiştir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda de
ğişiklik yapılması yolunda da belediyelerimizden yoğun talepler gelmektedir. Bütün bu durum, 
mahallî idareler VĞ özellikle belediyelerle ilgili olarak köklü bir reformun yapılması zaruretini 
ortaya koymaktadır. 

İçişleri Bakanlığınca, belediyelerle ilgili mevzuat üzerinde bazı taslak ve tasarıların hazır
landığı ifade edilmekte ise de, ne safhada olduğu bilinememektedir. Kaldı ki, bu tasarılar da
hi, özellikle, ilçe belediyeleri tarafından eleştirilmektedir. Hazırlanan tasarıların bir an önce 
Yüce Meclise sevk edilerek yasalaşmasının zaruretine inanıyor ve yeni Hükümetten bu konuda 
gayretler bekliyoruz. 

Belediyelerimiz çok güç şartlar altında hizmet yapmak durumundadırlar. Tüm belediye
ler merkezî otoritenin vesayetinden şikâyetçidirler ve bu vesayetin kalkmasını istemektedirler. 
Keza, büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri hem büyükşehir belediyesinin hem de merkezî idare
nin vesayeti altındadır. Bu idarî ve mâlî vesayetin en alt seviyeye indirilmesi ye belediyelerin 
daha rahat ve verimli hareket etmelerini sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

önemli.bir diğer sorun ise kaynak yetersizliği ve malî kaynakların büyük kısmının perso
nel giderleriyle diğer cari harcamalara sarf edilmesi ve sonuç olarak da yatırımlara imkân kal
mamasıdır. Belediye Kanununa göre yüzde 30'u geçmemesi gereken maaş ve ücret giderleri, 
birçok belediyede siyasî maksatlarla geçici işçi itihdamı sonucu bütçenin yüzde 60'larını gö
türmektedir. 

Belediyelerin giderleri her geçen gün artmakta, kaynaklar ise bir bakıma sabit kaldığın
dan, bu kere, tiler Bankasından kısa vadeli yüksek faizli borçlanmayla finansman temini yolu
na gidilmekte; sonuçta, belediyeler borca batık duruma gelmektedirler. 

Şu anda, Ankara Büyükşehir Belediyesinin geçen haftaki gazete haberlerine göre, 4 mil
yar dolar civarında Ankara Büyükşehir Belediyesinin dış borcu mevcuttur; bir zamanlar devle
tin tüm borcu o civardaydı, bugün sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi dış ülkelere 4 milyar 
dolar civarında borçlanmış durumdadır. Birçok belediyemiz borç batağındadır ve yaklaşan be
lediye seçimleri sebebiyle de, borçlar gün geçtikçe kabarmaktadır. Bu noktada kaynaklarım en 
iyi kullanan, israftan kaçınan Refah Partili belediyeleri takdirle anmak, üzerimize bir vecibe
dir. Refah Partili belediyelerin birçoğunda, dar imkânlara rağmen, en iyi hizmetler yapılmak-1 
ta; belediyenin tek kuruşu dahi israf edilmemektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; büyükşehir belediyeleri diğer belediyelere göre malî 
yönden daha avantajlıdır. 3030 sayılı Kanunla büyükşehir belediyelerine verilen daha fazla kaynak 
ve yetki, birçok il belediyesini, büyükşehir belediyesi olmaya sevk etmekte, bu yönde haklı ta
lepler alınmaktadır. 3030 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasında, "malî durumu ye
tersiz ilçe belediyelerine büyükşehir belediyesince malî yardımda bulunulabilir" denilmekte
dir. Büyükşehir belediyelerinin ise ilçe belediyelerine yardımda bulunması,*pratikte mümkün 
olmamaktadır. Bunun için, 18 inci maddeye göre, devlet gelirlerinden sağlanan yüzde 5'lik pa
yın, Bakanlar Kurulu kararıyla, üst sınır olan yüzde 6'ya çıkarılması zaruridir. 
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Ayrıca, belediyeler, Katma Değer Vergisi muafiyet ve istisnası kapsamına alınmalı, Emlak Ver
gisi beyan dönemi iki yıla indirilmeli veya her yıl enflasyon nispetinde artırılmalıdır. Taşıt Alım 
Vergisi, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi, tapu harçları gibi bütçe gelirleri belediyelere aktarılma
lı veya her belediye doğrudan bu vergileri kendisi tahsil etmelidir. Harcamalara katılma payları 
için yeni yasal düzenlemeler yapılmalı, bu düzenlemeyle hizmetin bittiği anda bedelin tahsilini 
öngören bir yapı oluşturulmalıdır. Belediyelerde personel alımı sıkı bir disipline oturtulmalı, 
standart kadrolar oluşturulmalı ve fazla personelin, ihtiyaç duyulan diğer kurumlara atanması 
sağlanmalıdır. 

Buna ilaveten, belediye kararları sonucu oluşan rantların bir bölümünün aynî ve nakdî 
olarak belediyelere devri, iller Bankası payının yükseltilmesi, belediyelerin kullandığı enerjiye 
en düşük tarifenin uygulanması, belediye sınırı dahilindeki kum ocağı, taş ocağı ve diğer işlet
melerin işletilmesi, kiralanması ye ruhsata bağlanması gibi yetki ve görevlerin belediyelere dev- , 
ri, belediye hududu dahilindeki Hazine arazilerinin belediyeye intikali gibi uygulamalar, kısa 
vadede belediyelerimize rahat nefes aldıracak girişimler olacaktır. 

Büyükşehir belediye başkanlarının, göreviyle ilgili suçlarda yargılanıp yargılanmayacak
larına dair kararların il idare kurulu yetkisinden alınıp, Danıştaya verilmesi gerekir. Büyükşe
hir belediye başkanları hakkında da, lüzumu muhakeme veya meni muhakeme kararlarını ilk 
derecede Danıştay vermelidir. Büyükşehir belediye başkanlarımızın durumu bunu gerektirir; 
şıradan bir memur gibi il i^are heyetinin vereceği lüzumu muhakeme kararıyla adliyeye sevk 
edilmeleri sakıncalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Büyükşehir beledi
yesi haline getirilecek olan. söz konusu 7 belediyenin sınırları içinde ayrıca ilçeler 
oluşturulmayacağı" hükmü getirilmiştir. Komisyon görüşmelerinde, bu şekildeki düzenleme
nin, 3030 sayılı Kanuna aykırı olduğu ileri sürülmüş, buna karşılık da, tasarının söz konusu 
belediyelerin malî güçlerini takviye etmek amacıyla düzenlendiği, ilçe oluşturulmasının devle
te ağır bir malî yük getireceği; buna karşılık olarak da, kurulan ilçelerin göstermelik olacağı 
ve bir fayda elde edilemeyeceği görüşleri savunulmuştur. Her iki görüş de kendi açısından hak
lıdır. 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 4 üncü maddesinde açıkça,' 'büyükşehir-
lerde, büyükşehrin adıyla bir büyükşehir belediyesi, büyükşehir dahilindeki ilçelerde, ilçelerin 
adını taşıyan ilçe belediyeleri kurulur. Merkezî ilçeler, bu kanunun uygulanması bakımından 
ayrı bir ilçe sayılarak ve bu ilçenin büyükşehir belediyesi içinde kalan kısmında merkez ilçe 
belediyesi adıyla bir belediye kurulur" denilmektedir. 

3 üncü madde de ise, "kanunda geçen deyimlerden ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi 
sınırları içinde kalan ilçelerde kurulan belediyeleri ifade eder" hükmü yer almaktadır. 

Bu durumda, tasarıda söz konusu olan 7 ilde de ilçelerin oluşturulması gerekmektedir. 
v Ancak, şehir merkezinde yeni ilçeler kurmak, devlete ağır malî külfetler getirdiği gibi, bürok

rasiyi artırmakta, hizmeti yavaşlatmaktadır. Tabiî ki, Ankara, istanbul, îzmir gibi büyükşehir-
lerde ilçelerin, oluşturulması zarureti vardır. Ancak, nüfusu 1 milyonun altında olan kentler
de, tek bir ilçeyle hizmetlerin yürümesi mümkündür. 1 milyondan daha aşağıda, özellikle 500 
binin daha altında olan büyükşehir belediyelerinde, ayrıca ilçe kurulması bürokrasiyi artırmak
tan, hizmeti yavaşlatmaktan başka bir şey getirmez. Bu bakımdan, Komisyonun bu görüşüne 
katılıyoruz; ancak, 3030 sayılı Kanunda bu yolda bir an evvel değişiklik yapılması zarureti de 
vardır. Yani, şu çıkaracağımız kanunla, 3030 sayılı Kanun arasında mühim bir mübayenet ol
duğundan, bunu tez elden gidermek, 3030 sayılı Kanunda bu yolda değişiklik yapmak zarureti 
vardır. ""•• •'-,'..'•...-. • ' 
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Muhterem arkadaşlar, belediyelerimiz her yönden yardıma muhtaç haldedir, gerçek bir 
reforma ihtiyaç duyulmaktadır. Birinci Koalisyon Hükümetinin Programında, devletin yeni
den yapılanması programı içinde yeni ve kapsamlı bir yerel yönetimler düzenlemesine gidilece
ğinden, belediye meclislerinin yetkilerinin artırılarak, yerel kaynakların bir bölümünün beledi
yelere tahsis edileceğinden, belediye meclislerinde, kamu çalışanları da dahil olmak üzere, tüm 
toplum kesimlerinin temsiline imkân verileceğinden ve belediyelerimizin, halkımıza, etkin, dü
rüst ve güncel hizmet sunmaları ve en küçük beldeden en büyük kentlere kadar tüm belediyele
rin, belde sakinlerinin hayatına rahatlık ve kolaylık getirileceğinden bahsedilmiş; ancak, bu 
vaatlerle ilgili hiçbir teşebbüste bulunulmamış; belediyelerin sorunları ve halkımızın sıkıntısı 
daha da ağırlaşmış ve yine o hükümet döneminde Ümraniye'deki çöp faciası meydana gelmiş
tir. Ümraniye'deki çöp faciası, geçen hükümetin yerel yönetimlerdeki uygulamasının simgesi 
olarak tarihe geçmiştir. Yeni Hükümet Programında, eski programdaki, yukarıda arz ettiğim 
vaatler hemen hemen aynen tekrar edilmiştir. Biz, bu konularda, bu Hükümetin de esaslı bir 
hizmet yapacağına inanamıyoruz; ancak, bu yoldaki temennilerimizi, taleplerimizi tekrar 
ediyoruz. 

Bu konuda verdiğimiz değişiklik önergelerimiz kabul edildiği takdirde, kanun kapsamına 
alınacak olan diğer illerdeki belediyelerimize ve oralarda yaşayan kıymetli hemşerilerimize ha
yırlı olmasını, hayırlı hizmetler için bir vesile teşkil etmesini temenni eder, hepinizi saygıyla 
tekrar selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Esengün, hem. muhtevalı hem de çok dakik olan konuşmanızdan do
layı size teşekkür ederim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Bülent Atasayan; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; konuşmama başlamadan önce, Yüce Meclisi Grubum ve şahsım adına saygılarımla 
selamlarım. 

Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Mersin, izmit ve Samsun İllerinin büyükşehir 
kapsamına dahil edilmesine dair yasa tasarısı üzerinde partimizin görüşlerini bilgilerinize su
nacağım. , • • , • 

Türkiye'de büyükşehir belediye uygulamasının başlatılmasının mantığında, hizmetlerin ye
relleştirilmesi, yetki ve kaynakların daha alt birimlere dağıtılarak hizmette verimliliğin sağlan
ması yatar. Oysa, Hükümetin bu tasarısında amaç, belirtilen belediyelerin mâlî güçlerini tak
viye etmektir. Dolayısıyla, tasan, büyükşehir uygulamasının mantığına ters düşmektedir. 

Tasarı mentinde, "Ancak, bu belediye sınırları içinde ayrıca ilçeler oluşturulamaz. Hangi 
alt kademe belediyelerin kurulacağı, bunlara verilecek ad ile sahip olacakları nüfus ölçüleri 

- ve sınırlarının tespiti esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir" denilmektedir. Tasarının gerek
çesinde, bu husus, "büyükşehir kurulma şart ve usulleri, özellikle ilçe mülkî idaresi ve ayrıca 
ilçe belediyeleri kurmayı gerektiren sistem içinde büyük masrafa ve teşkilat karışıklıklarına ne
den olduğundan, belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunması şartı aranmaksızın yuka
rıda belirtilen 7 ilin 3030 sayılı Kanuna tabi olma imkânı getirilmektedir" şeklinde açıklanmıştır. 

Tasarıda belirtilen illerde yeni ilçeler oluşturulmasının önlenmesi, merkeze bağlı belediye
lerin iptali ve hangi alt kademe belediyelerin oluşturulacağının Bakanlar Kuruluna bırakılma
sının mantığını anlamak mümkün değildir. Bir yandan sosyal ve ekonomik gelişimi nedeniyle 
büyükşehir statüsüne kavuşturulması gereken illerde gerekil düzenleme yapılmakta, diğer yan
dan, bu illerde yeni ilçeler kurulması önlenerek, düzenleme eksik bırakılmaktadır. 
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En büyük yanlış ise, tasarıda belirtilen illerdeki merkeze bağlı belediyelerin iptalinin söz 
konusu olmasıdır. Bu belediyelerin, ilçe yapılmasa bile, muhafaza edilmesi ye paylarının öden
mesinin temini gerekmektedir. 

Kanun tasarısıyla büyükşchir statüsüne kavuşturulacak olan Antalya'da, 7, Mersin'de 12, 
Eskişehir, Erzurum ve Diyarbakır'da 2'şer, İzmit'te 14 ve Samsun'da 6 olmak üzere, toplam 
45 belde belediyesi var. Bu belediyelerin gelecekleri ne olacak? Bu mevcut belediyeler koruna
caklar mı, yoksa, partizanlığın kurbanı mı olacaklar? 

Ayrıca, tasarıda yer alan illerde, merkeze bağlı olarak kurulan, ancak, seçimleri yapılma
dığından henüz faaliyete geçmemiş olan belediyelerin durumları ne olacak? Bu belediyeler, 27 
Mart 1994 seçimlerine katılabilecekler mi? Tüm bu sorunlaraaçıklık getirilmesi gerekmektedir. 

3030 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin 
kuruluşu gösterilmektedir. Bu maddeye göre "büyük şehirlerde, 'büyükşehir' adı ile bir bü
yükşehir belediyesi, büyükşehir dahilinde ilçelerde, ilçelerin adını taşıyan- ilçe belediyeleri 
kurulur" denilmektedir. Gene, "Merkez ilçeler, bu kanunun uygulanması bakımından ayrı bir 
ilçe sayılarak ve bu ilçenin büyükşehir belediyesi içinde kalan kısmında, merkez ilçe belediyesi 
adı ile bir belediye kurulur" denilmektedir. 

Yine, aynı kanunun 3 üncü maddesinde, "Büyükşehir : Belediye sınırları içinde birden 
fazla ilçe bulunan şehirleri, 

İlçe belediyesi : Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerde kurulan belediyeleri, 
ifade eder" denilmektedir. 

Büyük şehirlerin yönetiminin günün ve geleceğin gereklerine göre ihtiyaca daha iyi yanıt 
verir bir hale getirilebilmesi için, 3030 sayılı Yasanın mutlaka bir değişikliğe tabi tutulması gerekir. 

Tekrar Hükümetin tasansına dönecek olursak, tasanda belirtilen 7 ilin malî açıdan takvi
yesinin esas alındığı bu illerde yüksek maliyet nedeniyle yeni ilçeler oluşturulamayacağı belir
tilmekte; yani, sonuçta, Antalya Belediyesinin adı Antalya Büyükşehir Belediyesi olacak; ge
nel bütçe vergileriyle tahsilattan aldığı para artacak, kanun olarak 3030 sayılı Kanuna tabi olacak. 

Büyükşehir ihtiyacı, ildeki' belediye hizmetlerinin artık merkez belediyece karşılanamaz 
bir düzeye yükselmesi, bu nedenle de, yeni hizmet merkezleri yaratılması ihtiyacından karşıla
nacak; fakat, tasarıda belirtildiği şekliyle, yeni ilçe belediyeleri oluşturmadığınız ve hizmeti il 
geneline dağıtmadığınız sürece, uygulama eksik kalacaktır. 

Ayrıca, Hükümet tarafından, tasarıda yer alan 7 ilin merkez belediyelerinin 1.1.1993 tark 
hinde büyükşehir statüsüne kavuşturulacakları yolunda bir taahhüt, zamanında verilmişti. Bu.: 
nedenle, tasarının kanunlaşmasıyla birlikte bu il belediyelerinin 3030 sayılı Kanuna dayalı ola-
rak alacakları payların 1.1.1993 tarihinden bu yana hesaplanması şeklinde geriye dönük bir 
ödeme yapılmalıdır. Hükümetin verdiği, söze istinaden, büyükşehir paylarının farklı olması ne
deniyle avans kullanan belediyelerin mağduriyetleri böylelikle önlenmiş olabilir. 

Koalisyon Hükümetinin, Türkiye'nin yerel yönetim yapılanması içerisindeki sorunlara bakıcı 
yetersizdir. Hükümet olmadan önce verilen sözlerle Hükümet sonrasında uygulamalar birbi
rinden farklıdır. Yerel yönetimlere, yerel iktidar olmanın kapısını açacağını, yerel yönetimleri 
bir bakanlık çatısı altında toplayacağını söyleyen Hükümetin, bugüne kadar yerel yönetimler 
adına atmış olduğu tek bir sağlıklı adım yoktur. 
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20 Ekim genel seçimleri sonrasında kurulan Koalisyon Hükümeti, ilk günlerin acelesiyle, 
ne işe yaradığı belli olmayan ve bugün çoktan unutulmuş plan il ve ilçe meclislerini bir Başba
kanlık genelgesine dayandırarak oluşturmaya çabalamanın ötesine geçememiştir. Tamamen göz 
boyamaya yönelik bu il ve ilçe meclislerinin ötesinde, ne yerel iktidar kavramına uygun düzen
lemeler yapılmış ne de yerel yönetim bakanlığı kurulabilmiştir. 

Türkiye'nin hem merkezî hem de yerel yönetim yapısında bugün büyük sıkıntılar bulun
maktadır. Sıkıntılar öyle bir noktaya gelmiştir ki, artık, sınırlı iyileştirme çabalarıyla bu sıkınT 

Uların giderilmesi mümkün değildir. Sorunların çok iyi tespit edilmesi ve onların tümünü kav
rayabilecek çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. Şayet bu yapılmazsa Türkiye yerel yönetim
lerinin tıkanması çok yakındır. 

Belediyeler, il özel idareler ve köyler, halen 1900'Iü yılların kanunlarıyla yönetilmeye çalı
şılmaktadır. Şayet siz, bir yandan 2000'li yılları hedefleyip diğer yandan 1930 yılının Belediye 
Kanununa bel bağlayacak olursanız, bu ülkenin gelişmesi de büyümesi de mümkün olmaz. Ni
tekim, Koalisyon Hükümetinin 20 Ekimden bu yana gösterdiği icraat bunu açıkça göstermektedir. 

Yerel yönetimler politika malzemesi olarak kullanılmayacak kadar önemli ünitelerdir. Bu 
öneme uygun politikalar üretebilmek için de,.öncelikle kafalardaki merkeziyetçi düşünceden 
sıyrılmak gerekir. Sözde yerel yönetimlerden yana düşüncede merkeziyetçi bir tavırla bu so
runların üstesinden gelmek mümkün olmayacaktır. Hükümet, merkeziyetçi bir düşünceyle ha
reket ettiğinden, elindeki kimi yetkileri yerel yönetimlere devretmekten hassasiyetle kaçınmak
tadır. Oysa, büyüyen bir Türkiye'den söz edilen bir ortamda, her şeyi merkezden yönetmeye 
çalışmak, sözü edilen Türkiye ite çelişir. Bir ülkenin büyüdüğü oranda yerelleşmesi gerekirken, 
Türkiye, aksine, merkeziyetçi bir tutuma bürünmektedir. Dolayısıyla, sorunların çözümü de 
o oranda güçleşmektedir. 

Yapılması gereken, Türkiye yerel yönetim yapısının en genel çerçevede ele alınarak, yeni
den çizilmesidir. Yerel yönetimlerin gerçek birer yönetim ünitesi haline dönüştürülmesi, yetki 
ve kaynak olarak beslenmesi, kendini üretebilen bir niteliğe kavuşturulmasının planlanması ve 
buna uygun politikalar üretilmesi gerekirken, Hükümet, karşımıza konunun sadece bir parça
sını ele alarak çıkmaktadır. Tasanda belirtilen 7 ilin büyükşehir statüsüne kavuşturulması olumlu 
bir uygulamadır; ancak, bunun ötesine geçilerek daha genel bir çerçeve içinde yerel yönetimler 
bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

Bu nedenle, Hükümetin uyguladığı yerel yönetim politikasını, daha doğrusu, politikasız
lığı şiddetle eleştiriyoruz. Şayet, Hükümet yerel yönetimler konusunda gerçekten olumlu adımlar 
atmak ve Türkiye'nin bu önde gelen sorununa gerçekçi çözümler bulmak samimiyetinde ise, 
partimizce hazırlanan yasa tekliflerine destek verir. 

Partimizce, 3030 sayılı Büyükşehir Belediye, 1580 sayılı Belediye, 442 sayılı Köy, 3360 sa
yılı ti özel tdare Kanunlarıyla ilgili değişiklik teklifleri hazırlanmıştır, tiler Bankası Yönetim 
Kurulunun Teşkilinde değişiklik yapılarak, belediyelerin kurulda daha etkin temsilini hedefle
yen 4759 sayılı tiler Bankası Kanunu Değişiklik Teklifi verilmiştir. 237 sayılı Taşıt Kanunu De
ğişiklik Teklifiyle birlikte, 2380 sayılı Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatından Belediyelere ve 
ti Özel İdarelerine Pay Verilmesi Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri üzerindeki değişikliği 
öngören ve yerel yönetimlere ayrılan payları artıran bir başka teklifimiz vardır. Bu tekliflerimiz 
dün Meclis Başkanlığına verilmiştir. 
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Partimizce üretilen çözüm politikaları, kısa vadeli iyileştirme çabalarından ziyade, Türki
ye'nin geleceğine yön verebilecek köktenci yaklaşımlardır. Partimiz, yerel yönetimleri politik 
malzeme olarak değil, birer yönetim ünitesi olarak benimsemekte ve buna uygun çözümler üret
mektedir. 

Söz ettiğim değişikliklerle hem kaynak hem de yetki ve görev dağılımı açısından yeni bir 
düzenleme yapılarak, merkez yönetim - yerel yönetim dengesinin sağlanması amaçlanmıştır. 
Ayrıca belediyelerin idarî vesayetten arındırılmaları düşünülmüştür. 

örneğin, 2380 sayılı Yasa kapsamına köyler de dahil edilerek, genel bütçe vergi gelirlerin
den pay almaları öngörülmüştür. Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından aldıkla
rı pay, yüzde 2,5'i Belediyeler Fonuna aktarılmak, yüzde 10'u da belediyelere dağıtılmak üze
re, yüzde 12,5'a çıkarılmıştır; Mahallî İdareler Fonu ise kaldırılmıştır, hatta diğer bakanlıklar
daki fonların da kaldırılması düşünülmektedir. Çünkü bu fonlar, maalesef, tamamen parti
zanca kullanılmakta, kendi belediyelerine verilmekte, diğer belediyelere verilmemektedir. Bu 
konuda Bakanlıklara iki sefer yazılı önerge ve soru vermenize rağmen, maalesef bugüne kadar 
sadece Çevre Bakanlığından cevap alabildik. 

Genel bütçe vergi gelirlerinden il özel idarelerine yüzde 2, köylere de yüzde 1 pay verilmesi 
öngörülmüştür. Ayrıca, büyükşehir statüsü dışındaki illerde toplanan genel bütçe vergi gelirle
rinin tahsilatının yüzde 5'i, yatırımlarda kullanılmak şartıyla nüfusları esasına göre it sınırları 
dahilindeki belediyelere dağıtılacaktın Bununla da belediyelerin büyükşehir olması önlenmeye 
çalışılacaktır. 

Halen mevcut olan 8 büyükşehirin toplam vergi gelirleri içindeki payı, 1991 yılı kesin ra
kamlarıyla yüzde 69,02'dir. Yani vergi gelirlerinin yüzde 69'unun yüzde 5'ini bu 8 ile dağıt
maktayız. Şimdi de 7 ilde toplanan vergi gelirleri payı ise yüzde 13,63'tür. Dolayısıyla, bunun 
da yüzde 5'i verilecektir. Yani, 15 ilin vergi gelirleri toplam payı yüzde 82,64'tür. Onun için, 
15 ilin dışında kalan 61 ilde ise vergi geliri toplam payı yüzde 17,95'i bulmaktadır. Büyükşehir 
belediyeleri ilde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden yüzde 5'Iik bir pay alacaklar, büyük
şehir ilçe belediyeleri ise, yine ilde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden -yatırımlarda kul
lanmak şartıyla-yüzde 2 pay alacaklardır. 

Düzenlemede büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerine yaptıkları malî yardımlar kal
dırılacak, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan sıkıntıya son verilecek
tir. Artık büyükşehir belediyeleri ile bağlı ilçe belediyeleri arasında, Sayın Sözen ile Sayın Gi-
rik arasında yaşanan benzer gerginlikler ve kavgalar yaşanmayacaktır ve yüzde 15'lik vergi di
liminde kalan ve şu anda verilmiş olan önergeyle Sakarya, Denizli, Trabzon, Kütahya ve Afyon 
illerinin de büyükşehir statüsüne geçmesinde..; (ANAP sıralarından "Aydın" sesleri) 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Ordu... 
BÜLENT ATASAYAN (Devamla) — Bana intikal edenler bunlar; verilen bütün önergele

rin geçmesinde, bana göre, hiçbir mahzur yoktur; çünkü, bizim teklifimizde, yüzde 17'lik pay 
alan 61 ile de toplanan vergiden yüzde 5 pay verilmesi önerilmektedir. 

Tasarıda amaç, verginin mümkün olduğunca kaynağında kullanılması ilkesidir. Yine ayni 
teklifimizde belediyelerin, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının ödenmesine 
ait bir ödeme planrçıkarılmakta ve sonraki dönemlerde bu ödemelerin sorun olmasını önleyici 
tedbirler alınmaktadır. Belediyelerin, emekli keseneği, sigorta primi, Damga Vergisi, Gelir Vergisi, 
Katma Değer Vergisi, zorunlu tasarruf kesintisi, Konut Fonu kesintisi, vergi iadesi, 
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Emlak Vergisinin büyükşehir belediyeleri ile il özel idarelerine ödenmesi gereken pay Sosyal 
"&urdımlaşma ve Dayanışma Vakfı payı, beden Terbiyesi ve spor il müdürlüğü paylarından olu-
çan borçların takside bağlanması öngörülmüştür; çünkü, maatesef, hiçbir belediye bu payları 
ödememektedir. Borçların hesabında gecikme faizleri dikkate alınmayarak, bu borçlar, tiler 
Bankasınca borçlu belediyelerin paylarından kesilerek, alacaklı kurumun hesabına yatırılacaktır. 
Ancak, borçlu belediyelerin pay kesintileri nedeniyle mağduriyete uğramamaları için aylık ke
sintinin, belediyenin aylık hisse miktarının yüzde 50'sini geçmeyecek oranda yapılması esası 
benimsenmiştir. 

Bu borçların ödenmesini takip eden dönemde, belediyelerin, çeşitli kanunlarla düzenlen
miş bulunan kesenek, prim, vergi, kesinti, pay gibi ödemelerinin süresi içinde yerine getirilme
mesi durumunda, ilgili alacaklı kurumun, tiler Bankasına başvurusunu takiben ilgili miktar
lar, belediyenin hissesinden kesilerek alacaklı kuruma ödenecektir. Bu yöntemle, sürekli sorun 
olan belediye borçları konusu da çözüme kavuşturulmuş,olacaktır. 

Hükümetin yerel yönetimlere bakışındaki yanlışlığı gösteren çok bariz bir uygulama, ilgili 
çevreleri günlerdir rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlığın sebebi, bugün uygulamadan kaldırılan 
bir genelgedir. Devlet, Maliye ve SSK'ya borcu olan belediyelerin belediye başkanlarının yurt 
dışına cilasını yasaklamıştır. Bu konuda sormak gerekir; SSK ve Maliye'ye borcu olan beledi
yelerin belediye başkanlarının yurt dışına çıkışını engelleyen bir mantık, yerel yönetimlere ne 
verir, ne kazandırır? Her ne kadar, ilgili genelge, tepkilerin neticesinde uygulamadan kaldırıl
mış olsa da, gündeme gelmesi dahi, Hükümetin büyük ayıbıdır. Yerel yöneticisini, hayalî ihra
catçıyla bir tutan Hükümetin bu tavrını şiddetle protesto ediyoruz. Genelgenin kaldırılmış ol
ması, bir ayıbı en azından daha büyümeden önlemiş oImasına.karşın, SSK'nın, ilgili alacakla
rından dolayı belediyelerde giriştiği haciz işlemleri halen büyük bir ayıp olarak devam edip 
durmaktadır. Bu hacizlerin kaldırılması için de, Hükümetin bir an önce bir genelge çıkarması 
veya SSK Kanununda bir değişiklik yapması gerekir. 

Bugün, belediye başkanlan, belediye saymanları SSK borçlarından dolayı hadte tehdidi 
altındadır. Belediyelerde haciz işlemleri bizzat yaşanmaktadır. Bu, belediyelerin değil, Hükü
metin yanlışıdır. Sorun, ancak kalıcı çözümler üretmekle giderilebilir. 

Benden önce konuşan sayın arkadaşımız da, benim burada bahsettiklerime değindiler; ama,' 
tavsiye niteliğinde değindiler. Biz ise onun değindiklerinin tamamını hazırlayıp, dün 4 büyük 
kanun ve 9 yerel yönetimlerdeki kanun değişiklikleri teklifi olarak Meclisimize verdik. Şayet 
desteklerseniz, aynı sizin arzularınız şu anda tasdik olur kanaatindeyim. 

Şayet, Hükümet, yerel yönetimler alanında ciddî ve olumlu adımlar atmak samimiyetini 
gösterecekse, burada kısaca değindiğim kanun tekliflerine destek verir ve samimiyetini göste
rir; aksi takdirde, yirmi aydır hiçbir şey yapmayan bu Hükümetin yerel yönetimlere bakış açısı
nın menfi olduğu kanaati bizde hâsıl olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Size 1 dakika daha veriyorum; ama, lütfen toparlayın. 
Buyurun efendim. 
BÜLENT ATASAYAN (Devamla) — Yapılması gereken, yerel yönetimlerin bir bütün ola

rak ele alınıp gerekli düzenlemelere tabi tutulmasıdır. Yerel yönetimlerin, iyileştirilme çabaları
na değil, topyekûn yeniden yapılanmaya ihtiyacı vardır. Yerel yönetimler, Türkiye'nin çehresini 
değiştirecek özellikte ünitelerdir. Bu özelliklerine uygun olarak gerekli değişikliklerin en kısa 
zamanda yapılması gerekir. Verdiğimiz kanun tekliflerinin tüm üyelerin verecekleri önergelerle 
de.iyileştirilerek, bir an evvel yasalaşması gerektiğine inanmaktayız. 
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Bütün bunlara rağmen, bu tasarıya parti olarak müspet oy kullanacağımızı bildirir; İz
mit, Antalya, Erzurum, Diyarbakır, Samsun, Eskişehir, Mersin illerinin ve verilen önergelerle 
kabul edilecek diğer illerin büyükşchir oluşlarının yöre halkına hayırlı olmasını dilerim. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Atasayan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, bundan önce müzakereleri ikmal olunan ve açık oylarınıza sunulan 

tasarıya oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı? Yok. 
Oylama işlemi nihayete ermiştir. 
Kupaları kaldıralım ve sayımlarını yapalım. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Şimdi, müzakereye konu tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına, Sayın Dinçer. 
Sayın Dinçer az, öz ve veciz konuşmakla malum ve müsellemdir. Bu tasarının görüşmeler 

rini bitirelim diye gayret ediyoruz. Takdir sizin efendim. 
Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ALİ DlNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum. 
öncelikle, büyükşehir olma durumunda olan, tasanda adı geçen Antalya, Diyarbakır, Er

zurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun kentlerinin büyükşehir statüsüne kavuşmaların
dan kıvanç duyacağımızı, mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin kalkınmışlığı, o ülkenin kentleşme oranıyla ortaya ko
nuyor. En gerçekçi ölçütlerden biri bu. Hemen hemen bütün kalkınmış ülkelerde nüfusun yüz
de 80'den fazlası kentlerde yaşıyor. Teknolojinin giderek gelişmesiyle nüfusun büyük çoğunlu
ğu da servis sektöründe çalışıyor ve o ülkçler, bu iki ölçütle (kentleşme oranı ve servis sektö
ründe çalışanların oranıyla) gelişmiş ülkeler diye nitelendiriliyor. 

Bizim ülkemizde de hızlı bir kentleşme var. Elbette, kentleşmeyi, gelişmeyi savunmak, des
teklemek durumundayız. Yalnız, kentleşmenin de sağlıklı olmasını göz önünde tutmak önemli 
bir görevi ""'• • ;.• ' • . 

Ülkemizde kentleşme, kentlerle ilgili mevzuat, yönetim modelleri, maalesef, çarpık. Şim
di, 3030 sayılı Yasaya göre, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Sam
sun, büyükşehir olacak. 3030 sayılı Yasanın hazırlandığı günlere bakalım. Kentlerimizin ana
tomisi çıkarılmadan, analizi yapılmadan, son derece hızlı bir şekilde, parmak hesabına dayalı, 
3030 sayılı Yasa hazırlandı ve bazı kentlerimiz büyükşehir haline geldi. Elbette, nüfusu 100 bi
ni, 200 bini, 300 bini, 500 bini aşan şehirleri 1580 sayılı Kanunda tarif edilen tek bir belediyey-̂  
le yönetmek mümkün değil. Bunların parçalanması gerekiyor, dünyadaki deneyler bunu gös
teriyor; ama bunları parçalarken, alt belediyeleri, büyükşehir belediyesi yapısına, metropol be
lediye yapısına sokarken çok ciddî değerlendirmeler yapmak gerekirdi. Var olan 1580 sayılı Ya
sanın yürürlükte olduğunu da düşünüp, yasal modeli, idarî modeli daha dikkatli kurmak gere
kirdi. Gelişigüzel bölünmeler yerine rasyonel bölünme çizgileri ortaya konabilmeliydi. 

•> Şimdi var olan büyükşehir belediyelerinin altındaki alt belediyelere bakıyorsunuz, kimisi 
30^*0 bin nüfuslu belediye, kimisi 1 milyonun üzerinde nüfuslu belediye. Bunun doğru olma
dığı görüldü, bazı alt belediyeler, büyük belediyeler, örneğin İstanbul'daki Bakırköy Belediyesi, 
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daha sonra parçalanmak durumunda kalındı. Çok önceden çok daha ciddî çalışmayla bu ek
sik giderilebilirdi. Bakırköy'de giderildi de her yerde giderildi mi? Benzer daha pek çok eksik 
var. Bu kurulacak belediyeler de bu eksiklerle karşı karşıya olacağı için bunları anlatma ihtiya
cını hissediyorum, örneğin, ciddî eksiklerden birisi, 3030 sayılı Yasada, alt belediyelerle bü
yükşehir belediyesinin yetki ve sorumluluk-çizgilerinin tam belirlenmiş olmamasıdır. 1580 sa
yılı Yasayla çakışan, çatışan pek çok konu var. O nedenle -hepimiz yaşıyoruz- bu iki yasanın 
uygulamasından kaynaklanan alt belediyelerin kendi aralarında, alt belediyeler ile büyükşehir 
belediyeleri arasında dünyanın sorunu ortaya çıkıyor. Şu ânda belediyeler; imar planı uygula
maları açısından olsun, altyapı projelendirmeleri açısından olsun, çevre sorunlarını çözmeyle 
ilgili çalışmalar açısından olsun, ulaşım master planlarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar açı
sından olsun, Emlak Vergisiyle ilgili, belediye gelirleriyle ilgili başka tahsilat çalışmaları açı
sından olsun, pek çok sorunla karşı karşıyadırlar. Bu tasarıyla, yeni büyükşehir belediyesi ha
line gelecek olan belediyeler de, maalesef, bu sorunlarla karşı karşıya olacak. 

O nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde ciddî bir konu var. Çağdaşlaşan Tür
kiye'de, gelişen Türkiye'de yerel yönetimlerimizi, belediyelerimizi tüm Türkiye'nin sathını kap
sayacak şekilde yeni yasal modellere, idarî modellere kavuşturmak durumundayız. Biz böyle 
davranmazsak, şehirlerde çarpık gelişmeyle belli yerlerde çağdaş ölçülerin üzerinde nüfus biri
kimi ve sağlıksız kentleşme önlenmez. Şu gerçek açık ve nettir ki, nüfusu 2 milyonun, 3 milyo
nun üzerinde büyük kent oluşması, çağdaş kentçilik anlayışına aykırıdır. Diyeceksiniz ki, Londra 
gibi, New-York gibi, Tokyo gibi nüfusu 10 milyonlara varan gelişmiş ülkelerin şehirleri var. Zan
netmeyin ki onlar, o şehirlerin şimdiki ölçülerinden mutlular..Onlar da şehirleşmeyle ilgili ilk 
dönemlerdeki çarpık kentleşmeden, büyük kentlerde hızlı nüfus birikiminden dolayı bu kong-
lemeralann oluştuğunu ve büyük sorunlarla yaşama durumunda olduklarını biliyorlar ve "Keşke 
bu kadar büyük olmasaydı" diyorlar. Fakat, belli sayıda böyle çok hızlı büyüyen, rasyonel öl-
çünüa üzerine taşan kentlerin getirdiği sorunları görünce, bu ülkeler önlem aldılar. Benzer şe
kilde çok büyük hale gelebilecek başka kentlerin büyümemesi için kent planlamasına yeni bir 
anlayış getirdiler, o da uydukent anlayışı... Çok hızlı büyüme ihtimali olan büyük konglemera-
Iar haline gelme, megapoller haline gelme ve sorunlar yaratma ihtimali olan yerleşim alanları
nın etrafında 70-80, bazen 100-150 kilometreye varacak mesafelerde 100 bin, 150 bin, 200 bin, 
300 bin nüfuslu uydukentler yaratmaya başladılar. Bu üydukentleri de anamerkez kentle toplu-
taşım ağıyla ilişkilendirdiler. Bu böyle olunca, belli yerlerde çok büyük nüfus yığılmalarıyla 
sorun yaratan çarpık kentler yerine, ülke sathına yayılan bir kentleşme olayı gerçekleştirdiler. 
Şimdi, pek çoğumuz Batı ülkelerini, Avrupa ülkelerini gördü, hatta, artık köylerde yaşayan 
insanlarımız dahi dış ülkeleri görme, oradaki kent yapılarını somut bir şekilde algılama şansı
na sahip oldu. Hepimiz de ne diyoruz : Almanya'nın bir taraftan girip öbür tarafından çıkın
caya kadar kırsal alan-kentsel alan farkını anlayamıyorsunuz; çünkü, her yerde kent altyapısı 
var; çünkü, her yerde belediye hizmetleri var. Bu şekilde, bütün yurt sathına yayılan bir beledi
ye yapısını bizim de şimdiden düşünmemiz, gerçekleştirmeye çalışmamız gerekiyor. Aslında 
bu konuda toplumumuzun deney birikiminde, geçmişinde yararlanabileceğimiz örnekler de var. 
Nasıl Fatih Sultan Mehmet'in Orman Kanunu, hâlâ Osmanlı İmparatorluğunun, özellikle Av
rupa" topraklarındaki ülkelerde geçerli ise -yararlı olduğu için muhafaza etmişler- ve orman 
kanunlarında, bu kanunu ilk koyan Fatih Sultan Mehmet'e şükran cümleleri varsa, gidin ba
kın, 1860-1870'li yıllarda, Mithatpaşa'nın, Rusçuk merkezi Tuna Valiliği sırasında, yaptığı ça
lışmalardan dolayı da Mithatpaşa ile ilgili pek çok köşe görüyorsunuz, büst görüyorsunuz, 
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anıt görüyorsunuz. Çünkü orada numune devlet çiftliklerini kurmuş, ilk defa sanat okullarını 
kurmuş, Ziraat Bankasını kurmuş, tarım üretim kooperatiflerini kurmuş, Emniyet Sandığını 
bile kurmuş; bütün bu kuruluşlarda Mıthatpaşa'ya şükran köşelerini görmeniz mümkün. 

Mithatpaşa'nın valiliği sırasında yaptığı bir başka çalışma da, Tuna Vilayeti sınırları için-. '.-* 
de -bugün toprakların bir kısmı eski Yugoslavya sınırları içinde, bir kısmı Bulgaristan, bir kıs
mı Romanya sınırlan içinde, - hemen her yerde, befediye hizmetlerini tüm vilayet sathına ya-

> yan bir model kurmuş. 3-5 bin nüfuslu bir merkez köyün etrafında 15-20 diğer kırsal yerleşim -
alanını bir belediye sınırı yapmış; belediye sınırı bitiyor, belediye sınırı başlıyor. Merkez köyde 
görevli olan koca muhtar, 15-16 yerleşim biriminin tüm seçmenleri tarafından seçiliyor ve o 
İçendi meclisiyle birlikte tüm yerleşim birimlerine belediye hizmeti götürüyor. Ayrıca, o mer
kez köyün etrafındaki, oraya bağlı, oradan belediye hizmeti alan yerleşim birimlerinde de muhtar 
seçimi var; ikisini "muhtar" ve "koca muhtar" diye ayırmış. Merkez köyün, ayrıca bir de ken
di muhtarı var. O bölgeye gittiğiniz zaman, bütün bu belediye yapıları içinde Mithatpaşa'nın 
resmini, büstünü görmeniz mümkün; hem de bunlar Türklere karşı en sert politikaların izlen
diği dönemlerde dahi muhafaza edilmiş. 

Şimdi, bizim geçmişte buna benzer rasyonel modelleri kuran büyüklerimiz var, onlardan 
kaynaklanan deneyimlerimiz var. Biz, şu andaki konumumuzu da dikkate alarak, buna benzer 
şekilde -büyük şehirleri de ilgilendiriyor- belediye yönetim sinırlarını tüm yurt sathına yayan 
yeni bir yerel yönetim modeli oluşturmak durumundayız. Burada, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde halkın oylarıyla görev yapan parlamenterlerin önemli görevlerinden biri bu olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte nasıl 3030 sayılı Kanun çalakalem hazırlandıysa ve ona 
dayalı da büyükşehirler çalakalem kurulduysa, anladığım kadarıyla, bu yeni büyükşehir bele
diyeleri de şimdi aynı şekilde kuruluyor. 

Aslında, köyü ilçe yapmak "yaptım" demekle olmaz, "ilçeyi vilayet merkezi yaptım" de
mekle ilçeyi vilayet merkezi yapamazsınız. Bunun koşulları vardır, bunun gerekleri vardır; bunlar 
yerine getirilirse bu işler olur; ama, salt seçmene selam ve oy kaygısıyla yapılırsa -ilçe yapılan 
yerlerin kaderinin pek değişmediğini biliyoruz, görüyoruz, il yapılan yerlerin de kaderinin pek 
değişmediğini biliyoruz- sadece şimdiki gibi il sayısı ve trafikteki plaka sayıları artmış olur. 
Sadece "büyükşehir yaptım" demekle de olmaz. Bir büyükşehir yapısının, Türkiye'de tüm yurt 
sathına yayılması gereken yerel yönetim yapısının genelini düşünmek gerekiyor. Ayrıca, özelin
de bazı kentleri büyükşehir yaparken, onların özelliklerini de dikkate almak gerekir, her biri 
için ayrı alt modeller geliştirmek gerekir. 

Şimdi, İstanbul'u büyükşehir saymak yanlış, artık orası metropol değil, megapol. Hiç va
kit geçirmeden dünyanın önemli bir bölge merkezi olan istanbul için özel bir model geliştirme
liyiz. İstanbul, Karadeniz Bölgesiyle, Balkanlarıyla, Ortadoğusuyla 600 milyona yakın insanın 
yaşadığı bir büyük bölgenin başkenti oluyor. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde sahip olduğu konuma yeniden geliyor ve bugün, 10 milyon civarın
da insan yaşıyor, hızla da nüfusu artıyor. Biz, birçok eksiğiyle burada 3030 sayılı Yasayı uygu
lamaya çalışıyoruz; birçok eksikle, yanlışla malul olan 3030 sayılı Yasayla İstanbul'u yönetme
ye çalışıyoruz. 

Şimdi, aynı 3030 sayılı Yasayla Eskişehir'i-, İzmit'i, Mersin'i, Samsun'u, Antalya'yı, Di
yarbakır'ı ve Erzurum'u yöneteceğiz. Bunların hepsi birbirinden farklı özellikleri olan kentler. 
Hemen şimdi, şu anda var olan kentlere bakalım: Antalya, îzmit, Mersin ve Samsun kıyı kentleri. 
Bunlardan özellikle İzmit'in, Mersin'in ve Samsun'un liman kapasiteleri çok yüksek; deniz 
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ulaşımıyla çok yakından ilgileri var. Bu özelliklerini dikkate alarak, bunlarla ilgili belki de ayrı 
bir model kurmak gerekiyor. Antalya, liman özelliği fazla olmayan; ama, turistik özelliği olan 
ve Türkiye'de turizm açısından deniz kıyısında çok önemli bir kent. Antalya'yı salt var olan 
bugünkü kent lekesiyle alıp da, büyük kent yapmanın fazla bir anlamı yok. Belki bazı yetkiler 

v biraz artacak veya gelir artışı söz konusu olacak; ama Antalya'nın o güzelim kıyılarını ağırlıklı 
ölçüde kamu kullanımına, turizme tahsis edip, hatta var olan kent lekesini bile ona tahsis edip, 
Antalya'nın arkalarım da düşünerek, neredeyse ovanın tümünü düşünerek Antalya'ya çok ge
niş bir yerel yönetim modeli getirmek gerekir. 

Antalya'yı bilen arkadaşlarımız anımsayacaklardır. Antalya'nın arkasında son derece ve
rimli tarım arazilerinin olduğu bir ova var. Bu ova şimdi talan ediliyor; sanayi tesisleri kurula
rak yahut yeni bazı yerleşim yerleri açılarak. 

Hemen deniz kıyısında olan bu bölgede aslında iklim daha zor, sürekli 365 gün yaşamak 
için. Halbuki, Antalya Ovasını, Tbros Dağlarına doğru geri geri.geldiğiniz zaman, 2, 3,4 seki 
ile karşılaşıyorsunuz. En arkadaki seki deniz kıyısındaki şehre oranla, denizden ikiyüz küsur 
metre daha yüksekte ve, bu bölgelerde hava daha mülayim, bir nevi alt yayla iklimine sahip. 
Tarımsal arazi değeri açısından değeri düşük olan bu yerlerde, yani Antalya büyükşehrinin 50, 
60, 70 veya 80 kilometre gerisinde rahatlıkla ufak ufak uydu kentler düşünmek mümkün. Ge
ne Antalya Kentini, salt turizm fonksiyonlu, servis şektörlü fonksiyonlu düşünmek söz konu
su olabilir. Çok daha akılcı, verimli, etkin bir modeli, bütün Antalya Ovasını, Antalya'nın çev
resini bütünüyle düşünerek, tümünü kent altyapısına kavuşturmayı planlayarak, tümünü bele
diye hizmetlerinden yararlanacak şekilde düşünerek ortaya koyabilirdik; ama hayır, hepsi ay
nı; "Antalya'yı da büyükşehir yaptık" diyoruz ve "Antalyalılar çok mutlu olacak, biz de bu
nun, toplayabildiğimiz kadar parsasını toplayacağız''diye düşünüyoruz. 

Diyarbakır, bir kara kenti, büyük bir kara bölgesinin merkezi. Onun da kendine özgü so
runları var; yarın GAP Projesi nedeniyle çok önemli bir sanayi merkezi, ticaret merkezi, eği
tim, kültür merkezi olmak durumunda. Şimdiden, Diyarbakır'ı buna göre düşünmek lazım. 
Yine GAP bölgesinde çok önemli bir yerleşim yeri olacak olan Şanlıurfa'yı da, geniş hinter-
landıyla planlamak durumundayız, modele dahil etmek durumundayız. Bü projenin ne kadar 
önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. 60 milyar dolara yakın para harcayacak olan Türkiye, bu 
projeye şimdiye kadar milyarlarca dolar harcadı, bundan sonra da harcayacak. Hiç olmazsa, 
bu bölgesel entegre kalkınma projesini, kent merkezleriyle, kasaba merkezleriyle, metropolle-
riyle hep birlikte, çağdaş bir şekilde planlayabilelim; kendine özgü, onun sorunlanna çözüm 
getirecek bir modele kavuşturalım. Böyle, çalakalem, aceleyle, zaten eksikleri olan 3030 sayılı 
Kanuna dayalı olarak büyükşehir belediyesi yapmakla yetinmemek durumundayız. 

Aslında, hızla gelişen pek çok kent var ülkemizde. Böyle çalakalem yapmayalım bu işi, 
burada bırakmayalım, parça parça da yapmayalım; mümkün olduğu kadar genişletelim. Tür
kiye'yi hepimiz tanıyoruz; burada sayılan Antalya'yı, Diyarbakır'ı, Erzurum'u, Eskişehir'i, İz
mit'i, Mersin'i, Samsun'u da biliyoruz -yasaya dahil olanları- ama, biz Kahramanmaraş'ı da 
biliyoruz, Şanlıurfa'yı da biliyoruz... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Denizli?.. 
ALİ DtNÇER (Devamla) —Dediğim gibi, her bakımdan, GAP Projesi için önemli kent- ' 

ler. Niye bunları dahil etmeyelim? Bunlar da ileride büyüyecekler, özellikle, GAP Projesi adım 
adım geliştikçe bu kentler de hızla gelişecek. Çarpık gelişeceğine, belki, eksikleriyle birlikte 
3030 sayılı Kanunla, bazı katkılar olur, daha az çarpık gelişirler. 
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Denizli'yi niye düşünmüyoruz?.. Denizli, Ege Bölgesinde, hepimiz biliyoruz ki, kendi gi-
rişimcileriyle, Gaziantep'e, Kayseri'ye Eskişehir'e, Çorum'a benzer bir şekilde, son derece hızlı 
gelişen bir kent... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN •— Sayın Dinçer, kaç saniye istiyorsunuz efendim? 
ÂLÎ DÎNÇER (Devamla)'— 1 dakika yeter efendim. 
BAŞKAN — Toleransta Sayın Dinçer'i geçmek istiyorum da onun için soruyorum. 1 da

kika süre istediler, ben 2 dakika veriyorum; buyurun. * 
ALİ DlNÇER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Çok önemli gördüğüm için süreyi aştım; rahatsız ettiysem kusura bakmayın, özür dilerim. 
Bu kentlerin çok hızlı gelişeceğini, yarın nüfuslarının milyona dayanacağını bilelim. 
Aynı şekilde Afyon, aynı şekilde Kütahya, belli hinterlandı olan, gelişecek yerler. 
Karadeniz'de Ordu, Trabzon, Samsun'la birlikte gelişme trendi olan, hele hele Karadeniz. 

Ekonomik İşbirliğini göz önüne aldığımız zaman,' önemli kentler. 
Adapazarı, hemen İzmir'in arkasında, geniş, büyük bir potansiyeli olan kent. 
Manisa, İzmir'e çok yakın; fakat, ayrı bir kent olarak hızla nüfusu artan, gelişen, sanayi

leşen, kalkınan bir kent. ' 
Balıkesir aynı şekilde, Sivas aynı şekilde. 
Çorum... Belki yadırgayacaksınız; ama, Çorum da, Denizli'ye benzer özellikleriyle, İçendi 

girişimcisiyle çok hızlı gelişen bir şehir. 
Aydın'ı, Van'ı, Elazığ'ı Edirne'yi... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Malatya, Malatya... 
ALÎ DlNÇER (Devamla) —• Elazığ olduktan sonra, elbette Malatya'nın da, birbirine biti

şik kentler olarak, ileride büyük kent yapılarına ulaşacağını düşünelim, çıkarmışken bunları 
da çıkaralım. 

CENGİZ ALTINKÂYA (Aydın) — İsparta'yı unuttun. 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Bunların hepsini rasyonel ölçülerde söyledim, ülkemi tanı

yan bir insan olarak söyledim. İsparta'yı saymamamın nedeni kasıtlı değildir; ama, İsparta'yla 
Manisa'yı kıyaslayamazsınız. Malatya'yı ek olarak söyleyen arkadaşıma katılıyorum; benim 
verdiğim listede Malatya eksikti; ama, Malatya da, Elazığ gibi, Denizli gibi, Çorum gibi bü
yük kent yapısına hızla giden, sanayileşen, kalkınan bir yer. 

ALI UYAR (Hatay) -— İskenderun'u gördünüz mü Sayın Dinçer? 
ALİ DlNÇER (Devamla) — İskenderun da vilayet merkezi olmak kaydıyla, elbette.;. Şu 

ana kadar yapmaları gerektiği halde yapmayanlar utansınlar... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçer. 

, Efendim, Çorum'dan bahsettikten sonra süre verilmez mi; buyurun efendim, buyurun efen
dim... (Alkışlar) 

ALİ DİNÇER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bütün bunları söylerken bir amacım 
var : Biraz egzejere ederek sorunların ne Icadar önemli olduğunu göstermek istiyorum. Kentleşme 
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olayı, yerel yönetimler modeli çok önemli. Bu eksik yasalara rağmen, eğer bu büyükşehir uy
gulamalarını genişletirsek, yurt sathında çok daha geniş bir kamuoyu oluşur; belki bu büyük
şehir modelinin de rasyonel hale getirilmesine katkıda bulunur. 

Biraz önce söylediğim gibi, benim rüyam hepimizin rüyası olmalı, hepimizin isteği, dü
şüncesi olmalı. Ben, Türkiye'ye Edirne-Kapıkule'den giren turist, Cilvegözü'nden, Habur'dan, 
Gürbulak'tan çıkıncaya kadar kent altyapısına kavuşmuş bir ülkeden geçsin istiyorum. O n& 
denle, bu kadar geniş kapsamlı bir modeli, sizlerin huzurunda, biraz vaktinizi de alarak anlat-
ma durumunda oldum. 

Beni sabırla dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN— Sayın Dinçer, teşekkür ediyorum. 

8. — Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 354) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli milletvekili, 354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının açık oylama sonuçlarını açıklıyorum : Açıkoylamaya 
202 sayın üye iştirak etmiş, 168 sayın üye kabul, 30 sayın üye ret, 1 sayın üye çekinser istika
mette oy kullanmış, 3 oy geçersiz sayılmıştır. Bu suretle, bahse konu tasarı kanunlaşmıştır; ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

16. —r- Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Thsarısı ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarının görüşmelerine devam ediyoruz. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi var. 
Sayın Dumankaya, vaz niı geçtiniz efendim? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul),— Vazgeçmedim, niye vazgeçeyim?.. 
BAŞKAN — Soruyorum efendim. Zaten, salt günü soruları cevaplandırılmadı Sayın Du-

mankaya'nın. 
Buyurun Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli, milletvekilleri; tabiî, Sayın 

Başkan espri yaptı, dedi ki: "Konuşmaktan vaz mı geçtin?" Haddi zatında haklı; çünkü "re
form Hükümetiyim" diyen bu Hükümet, reformlar konusunda aynen şöyle diyordu : "Biz re
form Hükümetiyiz, reformlara bütünsel açıdan yaklaşmamız gerekiyor; hepsi bir zincirin hal
kaları. Onun için, her alanda çağa ayak uydurmamız, her alanda eksikleri gidermemiz gerekiyor." 

Biraz önce oylama neticesi belli olan Belediye Gelirleri Yasası malul çıktı. Bu yasanın tat
bikatı zor, bir maddelik yasaydı. Şimdi geldik buna, bu da bir maddelik yasa tasarısı. Bunlarla 
reform olmaz... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Bu Hükümetin teklifi değil bu tasarı. " • 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)— Birinci Koalisyon Hükümeti Programında, "yerel 

yönetimlere büyük önem vereceğiz. Kent meclislerini kuracağız" deniyordu. Onları bıraktık, 
v onlardan vazgeçtik; hiç değilse, Anavatan Partisi tarafından hayata geçirilen, Avrupa ülkele
rinde de uygulanan, modern şehircilik anlayışına uygun büyükşehir sistemindeki tatbikattan 
doğan noksanları bugüne kadar gidermiş olsalardı, biz onları da reform sayacaktık. 
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Anavatan Partisi iktidara geldiğinde, yaptığı birçok yeniliklerin yanında, 3030 sayılı Yasa
yı, yani Büyük Şehirler Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Yasayı getirdi. Bu yasa, yeni bir 
yaşa idi, tatbikatta noksanları ortaya çıkacaktı ve nitekim tatbikatta noksanları ortaya çıkmış
tır; ama, bu Koalisyon Hükümeti bugüne kadar bu noksanları giderecek hiçbir tedbir almamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bülent Atasayan bir paketten bahsetti. Bu paketle buraya ge
linip, önce bu noksanları gidermek gerekir. Gönül bunu arzu ediyor. Bakınız, 3030 sayılı Yasa
nın noksanlarına. Birinci noksan şudur, tlçe belediyeleriyle anakent belediyesi arasında sür
tüşmeye konu olan birçok madde vardır. Anakent belediyesinin meclisi, seçilmiş kişilerden de
ğildir; encümen üyesi, seçilmiş kişilerden değildir. Yani, Meclis, görevini, seçilmemiş kişilere 
vermiştir. Bu bir noksanlıktır. V 

tlçe belediyelerinin bütçesi tasdik edilmek için anakente gönderiliyor, tasdik ediliyor. On
dan sonra, ilçe belediyelerinde fasıldan fasıla aktarma yapıldığında, bu da anakent belediyesi
ne gidecektir. Burada da büyük bir noksanlık vardır, bürokratik zorluklar vardır. 

"Anaarterleri, anakent belediyesi yapar" deniyor 3030 sayılı Yasada. Anaarterin nerede 
başladığını, nerede bittiğini tarif etmiyor. Anaarteri yapmak için de, İmar Kanununun 18 inci 
maddesine göre istimlak gerekiyor, istimlakleri ise, ilçe belediyesinin yapması lazım. 

Bu anaaf terlerin temizliğini anakent belediyesi mi yapacak, yoksa ilçe belediyesi mı yapa
cak? O konuda da noksanlıklar vardır. 

Şimdi, onlar dururken, Türkiye'de -arkadaşlar saydılar- işte şuraları büyükşehir belediye
si yapacaksınız... Buraları büyükşehir belediyesi yapmadan evvel, bu noksanlıkları gidermek 
için en az 10-11 kanunda değişiklik yapılması lazım. Anavatan Partisi Grubu olarak bu deği
şiklikler üzerinde çalışmalarımız bitmiştir. "Reform yapacağım" diyerek buraya gelen Hükü
met, bizim yaptığımız değişiklikleri örnek alarak, hiç olmazsa onlardan istifade ederek, bu de
ğişiklikleri yaptıktan sonra sayılan vilayetleri anakent belediyesi yapsın. 

İkinci bir konu : Gelir bakımından da bazı sıkıntılar vardır. Bu vilayetlerin anakent bele
diyesi olmasını istemekteki gayeleri, gelirleri artırmaktır. Gelirlerinin artması için bunu isti
yorlar. Eğer biz, Belediye Gelirleri Kanununda yeterli değişikliği yapmış olsaydık, hiç kimse 
bu değişikliği istemeyecekti. — 

Fazla zamanınızı almamak için, kurulacak,-bu anakent belediyelerinin ülkemize hayırlı 
olmasını dilerken, çok acil olarak da bu değişikliklerin Metisimize gelmesini temenni ediyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya, teşekkür ediyorum. * 
Başka söz talebi yok. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

: Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, izmit, Mersin ve Samsun beledi

yeleri hakkında 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu illerin mer
kez belediyeleri aynı isimleri taşıyan büyükşehir belediyelerine dönüşür. 

Ancak bu belediye sınırları içinde ayrıca ilçeler oluşturulmaz. Hangi alt kademe belediye
lerinin kurulacağı, bunlara verilecek ad ile sahip olacakları nüfus ölçüleri vesınırlarımn tespiti 
esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
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BAŞKAN—Madde üzerinde gruplar adına söz talebi yok. 
Kişisel söz talep eden Sayın Rüştü Kâzım Yücelen?.. Yok. 
Değerli milletvekilleri, 1 inci madde üzerinde verilmiş 18 tane değişiklik önergesi var; an

cak, Yüce Heyetin malumu bulunduğu üzere, her fıkrada 4 önergeden fazlası için işlem yap
mamız mümkün değil. Yalnız, Sayın Komisyon, bu önergeleri alır, aynı istikametteki talepleri 
tek önerge haline dönüştürebilirce, işleme konurken Başkanlık dikkate alacaktır. Eğer, birleş-
tirmezse, her bir fıkra için 4*ten fazla önergeyi işleme koymamız mümkün değildir. 

Evet, Sayın Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, aynı 

mahiyette iseler bakalım, birleştirdim. 
BAŞKAN — Efendim, farklı illerin büyükşehir belediyesi haline dönüştürülmesi talep edi

liyor. Diyelim ki, bir önergede Adapazarı denmişse, bir başka önergede Afyon denmiş, bir başka 
önergede Ordu denmiş; böylece önerge sayısı artmış. Eğer Komisyon olarak, bunları mesela, 
Ordu, Afyon, Amasya şeklinde tek önergeye dönüştürebilirseniz, biz işleme koyma imkânına 
malik oluruz. Yoksa, aykırılığına göre ve geliş sırasını da esas almak suretiyle, 4 önergeyi işle
me koyacağız. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, Ko
misyon olarak birleştirilmesini değil de, eğer önerge sahipleri Önergelerini alıp, birleştirip tek 
önerge halinde verirlerse, katılırız; aksi takdirde, Komisyon olarak bu önergelere katılmamız 
zaten bahis konusu değil. 
• •. BAŞKAN— Efendim, önerge sahipleri böyle bir çalışmayı hemen yapabilecekler mi? 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Komisyon katılacaksa, 10 dakika ara verelim, he
men birleştiririz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, öner
geler baklanda benim düşüncemi sormadınız, önergeler hakkındaki düşüncemi sormadığınız 
için şu anda söylemem mümkün değil. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi işleme koymadık ki zatı âlinizin fikrini sorayım. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Onun için, benim şu 

anda bilgi beyan etmem mümkün değil diyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon arzu etmiyorsa, böyle bir çalışmaya kendini hazırlıklı 

görmüyorsa, biz 4'ten fazla önergeyi işleme koymayacağız; daha doğrusu koyamayacağız. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — 4'ten fazla önergenin 

işleme konulmaması konusunda yapacağınız işleme katılıyorum. 
BAŞKAN —Peki. * 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, tahmin ediyorum bu 18 önerge birinci fıkranın 

değiştirilmesiyle ilgili; ama, bizim önergemiz fıkra ilavesiyle ilgilidir. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, başka önergeler de var, o ayrı; yani bir fıkra ilavesinden kastı

nız, bir il ilavesi ise... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bizimkinin 18 önergenin haricinde olması lazım. 
BAŞKAN — O başka efendim, o ayrı, o önerge ayrı işlem görecek Sayın Aşık. 
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EYÜK AŞIK (Trabzon) — Efendim, önergemiz ikinci fıkradan sonra yeni bir fıkra ilavesi 
şeklindedir. - _ . 

BAŞKAN— Efendim, bendenizin... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN— Buyurun... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Böyle bir uygulamaya girdiğiniz takdirde burada bu

lunan sayın milletvekilleri, milletvekilliğinin icabı olarak, Meclis çalışmalarına yeterli katkıyı 
sağlamamış olacak. 4 arkadaşımızın önergesi işleme konunca 14 arkadaşımızın önergesi işle
me konmayacak. Bu şekilde, kanunun sağlıklı çıkması için yanlış bir yol izlenmiş olacaktır. 
Çalışma saatimizin bitimi yaklaşmıştır. Bir imkân tanınırsa, arkadaşlarımızın müşterek olan 
önergeleri gelecek oturuma kadar düzeltilebilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, zatı âlinizin çok iyi bileceği ve hatırlayacağı gibi, 13.6.1985 

tarihli birleşimde bu konuda bir usul tartışması açılmış ve bir fıkra için 4 önergeden fazla önerge 
verilmemesi hususu kabule şayan bulunmuştur. Bu bir uygulamadır, başka türlü uygulama yap
mamız mümkün değildir ve bu tasarıyı katkılarınızla çıkaralım diye gayret ediyoruz. 

MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Sayın Başkan, benim arzım yanlış değerlendirildi. 
Biz, "bu tasarı çıkmasın" demiyoruz; aksine, tasarının çıkması için katkıda bulunuyoruz. Sa
yın milletvekilleri, kendi vilayetleriyle ilgili taleplerde bulunmuşlardır. Bazı arkadaşlarımızın 
talepleri işlem görecek, bazı arkadaşlarımızın talepleri hiç işlem görmeyecektir. Bu, eşitlik il
kesine uygun değildir. Böyle bir sıkıntıda, Başkanlık Divanının kolaylık sağlaması lazımdır. 
Çalışma süremizin bitimine 35 dakika kalmıştır. Grup başkanvekilleri de anlayış gösterirse biz 
bunları tek bir önerge haline getirebiliriz. Zaten Komisyonun ifadeleri de o yöndedir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Hayır efendim, be
nim kanaatimi Sayın Kalemli nereden bilecek? 

MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Efendim, öyle söylediniz. Biraz önce "önerge sahip
leri önergelerini birleştirirse" diye beyanınız vardı. 

BAŞKAN — Bir temennide bulunuyor. 
İÇtŞLERt KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Hayır efendim; ben, 

"Komisyonumuzla ilgili değildir" dedim, önerge sahipleri önergelerini alsınlar kendileri bir-
leştirsinler. 

MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Efendim, biraz'önce öyle söylediniz "Komisyonu
muzla ilgili değildir" dediniz ama, "önerge sahipleri birleştirirse" diye beyanınız da var. Za
bıtlarda kayıtlı beyanınız. ••';',. .•'.',-. 

İ Ç İ Ş L E R İ K O M İ S Y O N U BAŞKANI İ S M A İ L KÖSE (Erzurum) — Efendim, ben , 
" y a p a r l a r s a " dedim. Bu, Komisyonumuzla alakalı değildir; önerge sahipleri önergelerini geri 
alsın, kendileri birleştirsin. 

MUSTAFA K A L E M L İ (Kütahya) — Tamam, ben de b u n u söylüyorum. Yani beyanınızı 
inkâr m ı ediyorsunuz? 

B A Ş K A N — Sayın Kalemli, beyanınız zabıtlara geçmiş ve mesele anlaşılmıştır. 
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Şimdi, birinci fıkrayla ilgili olarak, geliş sırasına göre, ilk 4 önergeyi okutup işleme koyacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 312 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Kalkandelen Kâzım Dinç İbrahim Artvinli 
Kocaeli Kocaeli Kocaeli 

Alaettin Kurt Şevket Kazan Turhan Tayan 
' Kocaeli Kocaeli Bursa 

- Cavit Çağlar Ercan Karakaş \- . Ali Oğuz 
Bursa İstanbul İstanbul 

Ek madde (Üçüncü fıkra olarak) : . 
Kocaeli il merkezinde toplanacak vergi gelirlerinden büyükşehir belediyesine ayrılacak olan 

payın yüzde 40'ı merkez belediyeye, diğer yüzde 60'ı nüfusları oranı göz önünde tutularak il 
sınırları içindeki diğer belediyelere dağıtılır. Belediyeler ortak projelere aldıkları pay oranında 
katılırlar. 3030 sayılı Kanunun diğer hükümleri tzimt Büyükşehir Belediyesi dışındaki Kocaeli 
belediyelerine uygulanmaz. 

Gerekçe : 
İçişleri Komisyonu raporunda ifade edildiği gibi; büyükşehir olması düşünülen 7 ilde, bi

riken altyapı sorunlarının çözümü, mevcut tiler Bankası kaynaklarıyla imkân ve ihtimal dahi
linde olmadığından; adı geçen belediyelerin malî kaynaklarının artırılması zaruret haline gel
miştir. Malî kaynak artırılmasının amacı; adı geçen şehir ve çevresinde insan hayatını kolaylaş
tıracak tedbirlerin alınmasını temin etmektir. Amaç bu olunca; kanun tasarısında ifade edildi
ği gibi, İzmit'in de diğer şehirlerimiz gibi yalnız merkez ilçede oluşan büyükşehir durumu, ka
nunun amacıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Diğer şehirlerde merkez ilçede alınacak ted
birler amaca uygun sonuçların teminini sağlayabilecektir. Ancak, Kocaeli'de çevre sorunları 
itibariyle, kaybolan körfezin etrafında sıralanmış olan; Karamürsel, Gölcük, İzmit, Körfez, Gebze 
gibi, sadece tabelayla birbirinden ayrılan kasabalardan, yalnız birinde alınacak tedbirler, o yö
rede amaca uygun hizmeti sağlayamayacaktır. Çünkü; Karamürsel, Gölcük, Körfez, Gebze'de 
denize atılan sanayi atıkları, İzmit Merkez Belediye hudutlarında ne tedbir alınırsa alınsın, İz
mit sahilini kirletecektir, İzmit merkezinde ne türlü tedbir alınırsa alınsın, Körfez'deki PET-
KİM, TÜPRAŞ, İGSAŞ, Gebze'deki Atabay, Çolakoğlu, Polisan ve haddehaneler ile diğer il
çelerdeki birçok fabrikaların bacalarından çıkan gazlar İzmit'in üzerine çökecektir. 

Ayrıca; İzmit'teki Yuvacık su projesi, evsel atıkların toplanıp tasfiye edileceği (1970'Ii yıl
ların kanalizasyon projeleri), Körfez'in iki yakasında Karamürsel'den Gebze'ye kadar uzanan 
projelerdir. O halde; büyükşehir imkânlarından sadece İzmit merkez ilçe değil, Kocaeli beledi
yeleri tümüyle yararlanmalıdır. Yöredeki amaca uygun hizmetin verilebilmesi, tüm belediyele
rin hukukî şahsiyetlerini korumak şartıyla, kaynaklarının artırılmasını teminen Kocaeli'de top
lanan vergilerin yüzde 40 payı İzmit Merkez Belediyesine, diğer yüzde 60 pay Kocaeli'de kurul
muş ve kurulacak belediyelere nüfusları oranında dağıtılmasıyla mümkün olacaktır. Aksi hal
de; İzmit için kullanılacak her kuruş israf edilmiş olacaktır. Kirlenen bir gölün, bir kısmının 
kirli, bir kısmının temiz tutulması mümkün olmadığı gibi; İzmit çukurundaki hiçbir altyapı 
problemini ayrı mütalaa etmek mümkün değildir. Fıkra kanuna bu amaçla ilave edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 312 sıra sayılı Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkındaki 
Kanun Tasarısının adının "Sekiz tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun" olarak 
ve 1 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.. 

Hasan Korkmazcan Mehmet Gözlükaya Orhan Ergüder 
Denizli Denizli tstanbul 

Haluk Müftüler Mustafa Balcılar Mehmet Keçeciler 
Denizli Eskişehir Konya 

tbrahim özsoy Süleyman Hatinoğlu 
Afyon ' Artvin 

"Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, tzmit, Mersin ve Samsun belediyeleri 
hakkında 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu illerin merkez bele
diyeleri aynı isimleri taşıyan büyükşehir belediyelerine dönüşür" 

Gerekçe : 
Denizli tlimiz de gerek nüfus bakımından gerekse sınai ve iktisadî gelişmişliği bakımın

dan bu tasarıyla büyükşehir yapılan illerimiz gibi gelişmiş illerimizden biridir. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim... 
Sayın Kalemli, bir yoklama talebiniz vardır. Tabiî, takdir buyurursunuz ki, oylama saf

hasında... 
MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) - - Gayet tabiî efendim, ben de öyle yazdım zaten. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diğer önergeleri okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 312 sıra sayılı Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkındaki 

Kanun Tasarısının adının "Sekiz tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun" olarak 
ve 1 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yılmaz Hocaoğlu • Murat Başesgioğlu Mustafa Kılıçaslan 
Adana Kastamonu Sakarya 

Ersin Taranoğlu İsmail Sancak Cevat Ayhan 
.Sakarya tstanbul Sakarya 

Abbas tnceayan Yüksel Yalova Yusuf Pamuk 
Bolu Aydın tstanbul 

"Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, tzmit, Mersin, Sakarya ve Samsun belediyele
rihakkında 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu illerin merkez 
belediyeleri aynı isimleri taşıyan büyükşehir belediyelerine dönüşür." ,J 

Gerekçe : 
Sakarya İlinde, esasen, merkeze dahil olmak üzere halen Adapazarı, Serdivan, Arifiye, 

Esenler, Güneşler, Yazlık, Çaybaşı, Yeniköy adlarıyla ayrı ayrı belediyeler bulunmaktadır. 
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Bunlar birer caddeyle birbirlerinden ayrılmış olup, yeni belediyelerin kurulmasını gerek
tirmemekte olan Sakarya İlimiz esasen büyükşehir belediyesi durumundadır. Nüfus oranı, bu 
kanunla büyükşehir statüsüne getirilen bazı illerimizden daha fazladır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 312 sıra sayılı büyükşehir belediyesi kurulması hakkında kanun tasa-
nsının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Hamdı Eriş İbrahim özsoy Süleyman Hatinoğlu 
Ankara Afyon Artvin 

Emin Kul . Gürhan Çelebican 
İstanbul İstanbul 

MADDE 1. — Antalya, Afyon, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Mersin ve Samsun Bele
diyeleri hakkında, 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu merkez 
belediyeleri aynı isimleri taşıyan büyükşehir belediyelerine dönüşür. 

Ancak bu belediye sınırlan içinde ayrıca ilçeler oluşturulmaz. 
Gerekçe: Afyon merkezi ve 1 ile 3 kilometre içinde 7 belediyeyi kapsamaktadır. Bu belde 

/belediyeleriyle merkez belediye arasında devamlı bir mücavir alan ve belediye hizmetleri yö
nünden devamlı bir sorun mevcuttur. Bu sorunlar yüzünden, gerek Afyon Belediyesi gerekse 
7 belde belediyelerinde hizmetler koordine edilmediği için başarılı olamamaktadır. 

'.".' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

- Görüşülmekte olan 312 sıra sayılı "Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında" 
Kanun Tasarısının isminin "Bazı İllerde BUyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında" Kanun 
Tasarısı olarak değiştirilmesi ve 1 inci maddenin Birinci Fıkrasında zikredilen belediyelere Ma
nisa Belediyesinin de eklenmesi suretiyle değişiklik yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

Akın Gönen Ümit Canuyar Ayvaz Gökdemir 
Manisa Manisa Gaziantep 

İbrahim Halil Çelik . Muhammet Kaymak Yahya Uslu 
Şanlıurfa Adana Manisa 

Tevfik Diker Necmettin Cevheri Turhan Tayan 
Manisa Şanlıurfa Bursa 

Cemal öztaylan 
Balıkesir 

Gerekçe : 
Hükümet tasarısında büyükşehir yapılması istenen yedi il yurdumuzun çeşitli bölgelerin

de gelişen, büyüyen kentlerdir. 
_ . . • / • 

Manisa İlimiz ise Türkiyemizin ve Ege Bölgesinin gelişmiş âdeta İzmir Büyükşehir Bele
diyesiyle birleşmiş ve gelişme potansiyeli olan bir yerleşim merkezidir. 

Sanayi ve tarımın birlikte Türkiye'de en modern tarzda uygulandığı ve ihraç potansiyeli 
olarak bazı ürün ve mamullerde âdeta tekel durumundadır, Türkiye'nin en modern organize 
sanayilerinden birisi ilimizdedir ve nüfus patlaması yaratacak tarzda gelişmektedir. 
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İzmir'in büyükşehir olması, İzmir'e haklı olarak, 3030 sayılı Kanunun tanıdığı birçok im
kânı birlikte getirmektedir. Manisa ile birleşmiş durumda olan bu ilimiz bu imkânlarla en iyi 
hizmet verme potansiyelini kullanırken, âdeta bıçakla kesilmiş gibi Manisa Belediyesine bu im
kânların verilmemiş olması, büyük sıkıntı ve maddî imkânsızlıklar yaratmaktadır. 

Hizmet akışının, bu birbirleriyle entegre olmuş, âdeta yekvücut hale gelmiş Manisa İli
mizde de tıpkı izmir'de olduğu gibi, kesintisiz sağlanabilmesi için ve hizmet gereksiniminin 
zarurî bir sonucu olarak büyükşehir statüsüne kavuşturulmasında kesin zaruret vardır. 

Takdirlerinize sunarız. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkan, aynı konuda bizim de önergemiz vardır. 

Bendeniz de bu önergeye katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Faruk Saydam, okunan önergeye katılmışlardır efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, bizim de aynı konuda önerge

miz vardır, ben de katılıyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Halil Çelik, bu önergeye ka

tılmışlardır. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bu önergede zaten imzam var efendim. 
BAŞKAN — Efendim, katılıyorum diye bir ifadede bulundunuz; tabiî imzanızı tahkik im

kânım olmadığı için... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İmzam var, yürekten katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Çelik, şimdi hangi önergede hangi sayın üyenin imzası var bunu be

nim hemen tespit etmem mümkün değil. Zatı âliniz kalkıp "katılıyorum" diye işaret buyuranca... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Buna yürekten katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, hiç kimse ciğerden katılmıyor ki, herkes yürekten katılıyor bu işe. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 312 sıra sayılı "Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında"' 
Kanun tasarısının isminin, "Bazı İllerde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında" Kanun 
Tasarısı olarak değiştirilmesini ve 1 inci maddenin birinci fıkrasında zikredilen belediyelere Şan
lıurfa Belediyesinin de eklenmesi suretiyle değişiklik yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

Necmettin Cevheri 
Şanlıurfa 

Ayvaz Gökdemir 
Gaziantep 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Cemal öztaylan 
Balıkesir 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Şevket Kazan 
/ Kocaeli 

Aydın Mırkelam 
Şanlıurfa 

Abudrrezzak Yavuz 
Şanlıurfa 

Fevzi Şıhanlıoğlu 
Şanlıurfa 

Seyit Eyyüpoğlu 
- Şanlıurfa 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Cafer Keseroğlu 
Sinop 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Sedat Edip Bucak 
Şanlıurfa 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Turhan Tayan 
Bursa 

Şeref Erdem 
Burdur 

Sefahattin Karademir 
Kahramanmaraş 
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Akın Gönen 
Manisa 

Fethullah Erbaş 
Van 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Ali Dİnçer 
Ankara 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Tevfik Diker 
Manisa 

Hüsamettin Özkan 
İstanbul 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Baki Durmaz 
Afyonî 

Gerekçe : ' 
Hükümet tasarısında büyükşehir yapılması istenen yed il yurdumuzun gelişen ve büyüyen 

yerleşim merkezleridir. Şanlıurfa İlimiz ise Türkiye'nin en büyük projesi olan GAP'ın kalbidir. 
Gelişen Türkiye'nin en büyük projesinin gerçekleştiği yörede ekonomik kültürel, sosyal ve nü
fus bakımından tasarıdaki illerden geri kalır tarafı yoktur. Hatta Ortadoğunun turizm, kültür 
ve ekonomik yönünden daha ileridir. Bu nedenle Şanlıurfa Belediyesinin de tasarıda bahsedi
len gerekçeler çerçevesinde büyükşehir olması lazım gelmektedir. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, önergeye ben de katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Altınkaya, bu okunan önergeye iştirak buyurdular efendim. 
Sayın milletvekilleri, yoklama isteyen arkadaşlarımızın yoklama talep hakları mahfuz kal

mak kaydıyla, Sayın Divan üyesinin 18 adet olan bu Önergeleri oturduğu yerden okuyabilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 312 olan Yedi tide Büyükşehir Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı kapsamına 

1 inci maddenin birinci fıkrasındaki Samsun kelimesinden sonra, Kütahya kelimesinin ilavesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Orhan Ergüder 
. İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

AHMET DERİN (Kütahya) — Sayın Başkan, önergeye katılıyorum. 
BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye Sayın Ahmet Derin iştirak etmiştir. 
H. CAVİT ERDEMİR (Kütahya) — Sayın Başkan, önergeye ben de katılıyorum. 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Ben de katılıyorum efendim. . 
BAŞKAN — Sayın Cavit Erdemir ve Sayın Dinçer önergeye iştirak ettiler efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 312 sıra sayılı "Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 
Kanun Tasansı"nın 1 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkranın eklenmesini Yüce Meclisin tak
dirlerine arz ederiz. 
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Lütfü Esengün Ahmet Dökülmez Ahmet Remzi Hatip 
Erzurum Kahramanmaraş Konya 

Hasan Dikici - Abdülatif Şener 
Kahramanmaraş Sivas 

Ek fıkra : "Bu belediyelerden kalkınmada öncelikli yöre sayılanlardaki mükellefler hak
kında büyükşehir olmadan mütevellit vergi, resim ve harçlarda ek külfet getiren hükümler uy
gulanmaz ve kalkınmada öncelikli yöre olmaktan ötürü sağlanan bilumum indirim, muafiyet 
vesair menfaatler aynen devam eder." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -

Görüşülmekte olan 312 sıra sayılı Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 
Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin birinci fıkrasında zikredilen belediyelere Kahramanmaraş 
Belediyesinin de eklenmesi suretiyle değişiklik yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

Hasan Dikici * İsmail Coşar 
Kahramanmaraş Çankırı 
Hüseyin Erdal * Ali Oğuz 

Yozgat İstanbul 
Halit Dumankaya Cevat Ayhan 

İstanbul Sakarya 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Gerekçe : 
Hükümet tasarısında büyükşehir yapılması istenilen yedi il yurdumuzun gelişen yerleşim 

merkezleridir. Değişiklik teklifimizdeki Kahramanmaraş coğrafî Ve fizikî durum, taşıdığı eko
nomik ve kültürel şartlar bakımından tasarıdaki illerden geri kalır durumda değildir. Bu iti
barla Kahramanmaraş'ın da büyükşehir belediyesi olması gerekmektedir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, önergeye katılıyorum. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, önergeye katılıyorum. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, önergeye katılıyorum. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, (önergeye katılıyorum. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)— Sayın Başkan, önergeye katılıyorum. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, önergeye katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Kazan, Sayın Ali Oğuz, Sayın Recep Kırış, Sayın Salih Kapu-
suz, Sayın-Cevat Ayhan okunmuş bulunan Önergeye katılıyorlar. 

Sayın Elkatmış bir defa katılmıştınız efendim, sağlam olsun diye ikinci kez mi katılı
yorsunuz? 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)— Evet.' 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

_ • • . • . > , . . . , 
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İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ahmet Feyzi Inceöz 
Tokat 

.• Fethullah Erbaş 
Van 



T.BM.M. B : 128 15 . 7 . 1993 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 312 sıra sayılı "Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında" 
Kanun Tasarısının isminin "Bazı tilerde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında" Kanun 
Tasarısı olarak değiştirilmesini ve 1 inci maddenin birinci fıkrasında zikredilen belediyelere Si
vas, Kahramanmaraş ve Van belediyelerinin de eklenmesi suretiyle değişiklik yapılmasını say
gıyla arz ederiz. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Abdüllatif Şener 
Sivas e 

Fethullah Erbaş 
Van 

Gerekçe : . 
Hükümet tasarısında büyükşehir yapılması istenilen yedi il yurdumuzun gelişen ve büyü

yen yerleşim merkezleridir, ancak değişiklik teklifimizde bahsolunan Van, Sivas ve Kahraman
maraş dahi bulundukları coğrafî ve fizikî durum, taşıdıkları ekonomik ve kültürel şartlar ba
kımından tasarıdaki illerden geri kalır durumda değillerdir ve bu üç il belediyesinin de tasarı
daki belediyeler için arz olunan gerekçeler çerçevesinde büyükşehir olması lazım gelmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 312 sıra sayılı Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 
Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. -

Turhan Tayan 
Bursa 

Ali Eser 
Samsun 

Aydın Güven Gürkan 
tçel 

Abdullah Kınalı 
•;/, Hatay 

Turgut Tekin 
Adana 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

trfettin Akar 
Muğla 

"Bu belediyelerin sınırları içinde yeni ilçelerin oluşturulması, alt kademe belediyelerinin 
kurulması ve bunlara verilecek ad ile sahip olacakları nüfus ölçüleri ve sınırlarının tespiti esas
ları Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu alt kademe belediyeleri 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı 
Kanunla ilçe belediyelerine tanınan görev, hak ve yetkilere sahiptir." ' 

Gerekçe : 
Tasarının ikinci fıkrasında kurulması öngörülen alt kademe belediyelerinin görev, hak ve 

yetkilerinin açıklığa kavuşturulması amacıyla bu önerge hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 312 sıra sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cüm
lesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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"Ancak bu belediye sınırlarıiçinde yaşayan nüfus 300 00'i aşmadıkça ayrıca ilçeler oluş
turulmaz." 

Hasan Korkmazcan İbrahim özsoy Rüştü Kâzım Yücelen 
Denizli Afyon tçel 

Süleyman Hatinoğlu Faruk Saydam 
Artvin Manisa 

Gerekçe : 
Mersin tli gibi büyük iller, ilçe oluşturulmadan tek ilçe gibi yönetilemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1/420 sıra sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ilk cümlesinde sıralı illerin sonuncusunu teş

kil eden ' 'Samsun* • tünden sonra "Aydın" kelimesinin eldenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
Gerekçe: ' 
Binlerce yıllık tarihiyle, kültürel değerleriyle, coğrafî yapısıyla, 17 ilçesinden birçok ilçesi

nin il düzeyinde olmasıyla, ekonomik potansiyeliyle ve yine turizmde sahip olduğu kapasite
siyle Aydın İlimizin, yasanın konulmasıyla güdülen amaçları öngördüğü her koşula sahip ol
duğu ortadadır. 

Yüksel Yalova Safder Gaydalı 
Aydın Bitlis 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Nevşat özer 
Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 312 sıra sayılı, Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkındaki 
Kanun Tasarısının 1 inci madde ikinci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

A, Mesut Yılmaz Eyüp Aşık Fahrettin Kurt 
Rize Trabzon Trabzon 

Ali Kemal Başaran Rüştü Kâzım Yücelen Yaşar Eryılmaz 
Trabzon tçel Ağrı 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Madde 1, fıkra 3 — Ayrıca Trabzon ili merkez ilçesiyle bu ile bağlı Yomra ve Akçabat 
ilçe belediyeleri birleşerek 27.6,1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine uygun büyükşehir 
belediyesi statüsüne alınır. Bu üç ilçe belediye hudutları arasında kalan Yomra Kaşüstü, Trab
zon merkez Çağlayan, Akoluk Yıldızlı, Söğütlü, Kavaklı, Danca, Akçakale ve Mersin kasaba 
belediyeleri ilgili ilçe belediyesine bağlı şube haline getirilir. V 

Gerekçe : 
Trabzon ilimizde gerek nüfus bakımından ve gerekse sınai ve iktisadî gelişmişliği bakı

mından bü tasarıyla büyükşehir belediyesi yapılan illerimiz gibi gelişmiş illerimizden biridir. 
Ayrıca belediye hizmetlerinin bütünlüğü açısından böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığina 
312 sıra sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederiz. 

Bahri Kibar Bülent Atasayan Murat Bâşesgioğlu 
Ordu Kocaeli Kastamonu 

Elaattin Elmas Kadir Ramazan Coşkun Şükrü Yürür 
İstanbul İstanbul Ordu 
Ali Er * Faruk Saydam . Mehmet Keçeciler 

tçel Manisa Konya 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

"Madde 1. — Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, tzmit, Mersin, Ordu ve Samsun 
belediyeleri hakkında 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu merkez 
belediyeleri aym isimleri taşıyan büyükşehir belediyelerine dönüşür." 

Gerekçe : 
Ordu Belediyesi maddede zikredilen belediyelerle aynı niteliklere sahiptir. Ordu Belediye

si, büyükşehir belediyesi olmayı haketmiştir. Çevre sahil ilçelerle birleşme noktasına geldiğin
den bugün için büyükşehir görünümündedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 312 sıra sayılı Kanunun 1 inci maddesinde aşağıdaki değişikliğin ya

pılmasını arz ederiz. 

Cengiz Altınkaya Halit Dumankaya Bülent Atasayan 
Aydın - İstanbul Kocaeli 

Faruk Saydam Rauf Ertekin * 
Manisa Kütahya 

Madde 1. — Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin, Samsun, Aydın, Ma
nisa belediyeleri hakkında 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu 
illerin merkez belediyeleri aynı isimleri taşıyan büyükşehir belediyelerine dönüşür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1/420 sıra sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ilk cümlesinde "Samsun belediyesi" ibare

sinden sonra "Bitlis" İli kelimesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Gerekçe : Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu bu ilimiz henüz altyapısını dahi tamamla

yamamıştır. Güyenlik nedeniyle de ilin nüfusu kırsal alandan gelen vatandaşlarla hızla artmak
tadır. Ekonomik gelişmesiyle de büyükşehir olarak daha fazla pay alabilmelidir. 

Bülent Atasayan Halit Dumankaya Edip Safder Gaydalı 
Kocaeli İstanbul Bitlis 

Şükrü Yürür 
Ordu 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kabil, Sayın özer, Sayın İbrahim Halil Çelik, Sayın Kul, 
Sayın Altınkaya, Sayın Arslan-önergeye iştirak ettiklerini belirtiyorlar. 
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OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Aynı soyadını taşıyan arkadaşlar var, sonra isimler 
zabıtlara yanlış geçebilir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, aralarında anlaşırlar. 
NECMt HOŞVER (Bolu) —- önerge Ordu ile ilgiliyse ben de iştirak ediyorum Sayın Baş

kan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —- Sayın Hoşver önergeye iştirak ettiler. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ordu ise iştirak ediyor Sayın Başlajn. 
BAŞKAN — Efendim, bir sayın üye Ordu mudur, değil midir, takip buyuramadı da, onun 

takibini de bendenize yüklüyorsa, bu iş çok zor Sayın Aşık... 
Değerli milletvekilleri, 1 inci madde ile ilgili ne kadar önerge gönderilmişse, hepsi geliş 

sıralarına göre okundu. Birinci fıkrayla ilgili önergelerin 4 tanesi geliş sırasına ve aykırılığına 
göre işleme konacak. Takip eden fıkralarla ilgili önergeler, tabiî sırası ve yeri geldikçe ayrıca 
işleme konulacaktır. 

Şimdi, süre uzatımı için oylarınızı istirham edeceğim. Ancak, Sayın Kalemli ve arkadaşla
rının yoklama talebi vardır. Yoklamaya başlarsak, yoklamanın bu çalışma süresi içerisinde ta
mamlanması mümkün olamayacağından, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini 
görüşmek için 20 Temmuz 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.51 

- - 4 3 8 — 
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Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına 
verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

, . 

•.. ; '.• 

' " : :
; • • ; • • 

ADANA 
UğurAksöz 
Bekir Sami Daçe 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ülutürk 
Gaffar T&kın 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 

\ AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğtu 
İrfan Köksalan 
Mehmet Seyfi Oktay 
O Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Dursun Yangın 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Ali Karataş 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoglu 

AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Batyali 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sarili Sözat , 

BARTIN 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

:450 
:202 

'": 168 
: 30 * 
: 1 
: 3 
:245 
: 3 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
BeytuIIah Mehmet Gazıoğlu 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
Â. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Cemal Şahin 

. Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
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ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gözdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Ali Uyar 
Z5PAETA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL * 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogoncan Akyürek 
İmren Aykut 
Nemi Çağan 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
Tunca Toskay 
İZMİR 
Halil Çulhaoğlu 
İsmet Kaya Erdem 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen ." 
Atilla Mutman 

Mehmet Özkan 
Işılay Saygın . 
Rıfat SerdaroğTu 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış -
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner . 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KMIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz ; 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz. 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker V 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Akın Gönen-
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MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA ,-"• 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Erman Şahin 
ORDU 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA-
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyasÂktaş^ 
İrfan Demiralp 
Âli Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Tkşar Topçu ' 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak , 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ülusoy 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Âltıner 
Güneş Müftüoğlu 
Necdet "Yazıcı 
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ADANA 
İbrahim özdiş 

ANKARA 
Âli Dinçer 
Mehmet Sağdıç 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 

BARTIN 
Hasan Akyol 

BAYBURT 
Bahaddin Elçi 

BOLU 
Abbas tnceayan 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütcan 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılınç 
Kemal Tabak 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

(Reddedenler) 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Şinasi Yavuz 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 

İZMİR 
Timur Demir 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici . 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

(Çekinser) 
İSTANBUL 

Halit Dumankaya 

(Geçersiz oylar) 

KOCAELİ 

Halil İbrahim Artvinli 

(Oya katılmayanlar) 

AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür ' , ' ' 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan _ 
Orhan Kilercioğlu (B.) 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Yücel Seçkiner 
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KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçaslan 
ŞANLRJRFA 
Eyyüp Cenap Gülpınar -
TRABZON 
Eyüp Aşık 
VAN • 

. Fetullah Erbaş 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 

Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 

ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Bay kal 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon (B.) 
Hasan Namal 
AYDIN 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun (B.) 
Ömer Lütfı Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
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BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu -._-...' 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezten 
BOLU 
Avni Akyol 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Kadri Güçlü 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
ÇANKIRI 
tlker T\ıncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (t.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Âksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara (1.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 

Aydın Güven Gürkan 
M. İstemi han Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Algan Haçaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi tşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel , 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Ersin Faralyalı (B.) 
İlhan Kaya 
Cemal Tercan 
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KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
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Yedi tide Büyükşehır Belediyesi Kurulması Haklanda Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/420) 

• • T. C. . ' , : •: ' ."•'• 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 2.7.1992 

Sayı : B.02.0.KKG/101-379/05345 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 2.7.1992 tarihinde kararlaştırılan "Yedi İlde Bü-
yükşclıir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. . 
Süleyman Demîrel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

3030 sayılı Büyükşehır Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 18 inci maddesi uyarınca, büyükşehir bele
diyesinin bulunduğu il merkezinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerin
den oranı Bakanlar Kurulunca % 6'ya kadar çıkarılabilecek bir pay verilmekte olması sosyo
ekonomik açıdan kalkınmakta ve gelişmekte olan Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, 
izmit, Mersin ve Samsun belediyelerinin büyükşehir olma isteklerine sebep olmaktadır. 

Büyükşehır kurulma şart ve usulleri özellikle ilçe mülki idaresi ve ayrıca ilçe belediyeleri 
kurmayı gerektiren sistem içinde büyük masrafa ve teşkilat karışıklıklarına neden olduğundan 
belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunması şartı aranmaksızın yukarda belirtilen yedi 
ilin 3030 sayılı Kanuna tabi olma imkânı getirilmektedir. 

' İçişleri Komisyonu Raporu ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/420 '•' 22.2.1993 
Karar No. : 32 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 2.7.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Yedi İlde Büyükşehir 
Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı" 17.2.1993 tarihli, İçişleri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları 
temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda incelenip görüşülmüştür. 
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"Tasan ile Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, tzmit, Mersin ve Samsun belediyeleri
nin büyükşehir belediyelerine dönüşmesi öngörülmekte ancak, bu belediye sınırları içinde ay
rıca ilçeler oluşturulamayacağı hüküm altına alınmaktadır. Tasarı üzerindeki görüşmeler sıra
sında, sözkonusu düzenlemenin 3030 sayılı kanuna aykırı olduğu, büyükşehir belediyesi sınır
ları içinde ilçeler oluşturulması gerektiği düşünceleri ileri sürülmüş, bunlara verilen cevaplarda 
düzenlenmenin, sözkonusu belediyelerin malî güçlerini takviye etmek amacıyla düzenlendiği, 
ilçe oluşturulmasının devlete ağır bir malî yük getireceği buna karşılık olarak da kurulan ilçe
lerin göstermelik olacağı bu nedenle de maliyet-fayda denkleminin fayda aleyhine bozulacağı 
belirtilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan bu tartışmalardan sonra, tasarı olumlu bulunmuş ve mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının birinci maddesinde geçen "İzmit" belediye, "Kocaeli" ise il adı olduğundan 
uygulamada meydana gelecek ikilemi gidermek amacıyla, madde redaksiyona tabi tutularak 
"illerin" sözcüğü madde metninden çıkarılmış ve 1 inci madde bu haliyle, yürürlük ve yürüt
meye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
İsmail Köse 

Erzurum 
Kâtip 

Kadir Bozkurt 
Sinop 
Üye 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 
' Üye 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Üye 
Mehmet özkaya 

Gaziantep 
Üye 

Ahmet Bilyeli 
tçel 

Üye 
Salman Kaya 

Ankara 

Sözcü 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 
Üye 

Güler İleri 
Tokat 
Üye 

Mustafa Dursun Yangın 
Ankara 

Üye 
Nazmi Çiloğlu 

' Bolu 
• Üye 

Hannan özüberk 
Gaziantep 

Üye 
Abit Kıvrak 

Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 312) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Yedi İlde Büyükşchir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun beledi-
yeleri hakkında 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu illerin mer-

, kez belediyeleri aynı isimleri taşıyan büyükşehir belediyelerine dönüşür. 

Ancak bu belediye sınırları içinde ayrıca ilçeler oluşturulmaz. Hangi alt kademe belediye-
lerının kurulacağı, bunlara verilecek ad ile sahip olacakları nüfus ölçüleri ve sınırlarının tespiti 
esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan , ' 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. İnönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

/ . Tez 
Devlet Bakanı 

, Prof. T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallt 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. E. İnönü 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ,ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceylıun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
V M. Kahraman 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
, Adalet Bakanı 

M. S. Oktay 
İçişleri Bakanı 

/ . Sezgin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

S. Oral 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Prof. O. Kumbaractbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

Y. Idpçu 
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E. Faralyalı 
Turizm Bakanı V. 

D. E Sağlar 
Çevre Bakanı 

B. D. Akyürek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yedi İlde Büyükşchir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun Bele
diyeleri hakkında 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu merkez be
lediyeleri aynı isimleri taşıyan büyükşehir belediyelerine dönüşür. ' 

Ancak bu belediye sınırları içinde ayrıca ilçeler oluşturulmaz. Hangi alt kademe belediye
lerinin kurulacağı, bunlara verilecek ad ile sahip olacakları nüfus ölçüleri ve sınırlarının tespiti 
esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir. ' 

MADDE 2. —Tasarının 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigor
ta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 
1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ye Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. —Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. ~ Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) . 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 SayılrKanun Hükmyünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar* Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plân ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) • ' . - • • - • < 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma larihi: 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 2.7.1993) 

10. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

XII . — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kânunu ve Gayrimen
kul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sa
yılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/516, 1/531) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 18.5;1993) 

12, — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

13. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife veTeşkilaü Hakkında Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sa
yısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

14. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

15. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

16. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

17. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 18. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi • 16.2.1993) 

19. —İstanbul Milletvekili Orhan Ergilder'in Özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

. 20. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı : 
167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

21. — insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi : 
30.6.1992) 

22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

23. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül? 
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti il& Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 27. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Damıtma tarihi ; 28.9.1992) 
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X 28. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

29. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Pro
tokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) . 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi :. 11.1.1993) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 
' . X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve ̂ Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağılma tarihi : 26.1.1993) 

35. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 36. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) ' . • • 

X 37. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1995) 

X 38. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 39. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile, Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16,2.1993) 
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X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları4 (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki ilişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı-"ve' 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, iyi Kom
şuluk ve işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 45. — 1972 Konteynerlerle ilgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 46..— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) ' 

48. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 49. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5ı 1992) 

50. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı: 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) < 

51. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

52. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/l 1 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 
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53. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 54. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

55. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

56. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 57. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

58. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş,-Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

59. —. Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ye Soşyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

60. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

61.—Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

62. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

63. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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64. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

65. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da-

t ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

66. —Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

67. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'iri, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

68. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

69. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanyekiIIeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 

. Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

70. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

71. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 üncü Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) ' 
: 72. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

73. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

74. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

75. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü* 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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76. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

77. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka-
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

79. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra ve 
îflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili; Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve tflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

80. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

81. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

82. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ye Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 5.10.1992) 

83. -— istanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
298 İ Sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aylcın Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler 
ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı:: 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

85. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

86. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5> Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

87. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı :. 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

88.:— Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 
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89. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

90. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

91. — içel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî ida
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin ikinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve içişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

92. —- Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve içişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma târihi : 5.11.1992) . 

93. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

94. — izmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhaoğlu'nun izmir ilinde Güzelbahçe Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436,2/435,2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağitma tarihi : 6.11.1992) ; 

95. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

96. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu ismail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı î 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

98. —. 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair,2.7.1992 Tarihli 
ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

99. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 ar kadısının 3194 Sayılı imar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

100. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı: 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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101. — Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet -
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı^ 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 102. — Ankara Üniversitesinin 1968,1969,1970, 1971,1972,1973, 1974,1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap. Kanunu Tasarıları ile Bu Yıl
lara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 
1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 3/130, 3/131, 
3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

104. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 11.1.1993) 

105. r - 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru- . 
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

107. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini De'ğiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) * 

110. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) 

111. -— Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) ' 

112. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa iki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 
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113. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

114. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (0 Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

115. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtıma tarihi : 25.2.1993) 

116. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sioortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

117. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

118. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

119. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kânun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

120. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

121. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usûlüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 
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125. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43,3/44, 3/45,3/46,3/47,3/48,3/132,3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

126. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

127. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ye Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : ,2.4.1993) 

128. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) 

131.— Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) 

132. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

X 133. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) • • . 

X 134. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) 

X 135. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

136. — Samsun Milletvekili tlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 137. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi : 
İ2.4.1993) 



; • : - • : , . ; v - ; ' . : " • - • ; . •- - ; . :
: ' ; ; • " • ' 7 : : . ' : ; \ . \ • . • / • • ; . ; . - ; . • " - -

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 138.—Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Su
lak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 
331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

139. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) "(S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

140.— Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

141.—2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı'•: 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

142 — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S.' Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

143. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 
345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

J44. — Harp AraÇ ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sa
nayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

145. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

146. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnceleme
lerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/421) (S. 
Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

147. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Kara
deniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1993) ' 

148.— Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

149. — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve 7269 
Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar
dımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 

: Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) (S. Sayısı: 351) (Da
ğıtma tarihi : 24.6.1993) 

150. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1993) 

151. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/538) 
rs Savısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 
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(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


