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Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin Önergesi ve Mec
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Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanlan Işın Çelebi, ismet 
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve 
Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 
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de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
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_Sax£a_ 
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Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) 
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3. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya'nın acil destek progra
mına alınmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevhe
ri'nin yazılı cevabı (7/6429) 

4. .- Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, KKTC'nin Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi öğretmeni ihtiyacı ile imam-hatip lisesi yctersizlijğine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6548) 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya Serbest Bölgede bazı 
firmalara verilen çalışma ruhsatlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6571) 

6. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Merkez Atatürk İl
kokuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı Cevabı 
(7/6634) 

7. - Elaziğ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Karakocan İlçe
sine bağlı bazı köylerin okul sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nev
zat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6636) 

8. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesi 
Merkez ve Payamlı Köyünün ilkokul ve lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6637) 

9. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'a bağlı bazı yerleşim 
birimlerinin okul sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/6638) 

10. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Sivrice'ye bağlı ba
zı köylerin ek derslik ve lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6640) 

, 11. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Palu'daki bazı köy
lerin ek derslik ve lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nev
zat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6641) 

12. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Maden-Tekevler. 
Ameran Mezrası İlkokulunun derslik ve lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6643) 

13. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Dicle Üniversitesinde mey
dana gelen bazı olayların basına yansıtılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişle
ri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6644) 

14. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, İzmir Kemeraltı Agora Bölgesine 
ve kongre turizminin geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İrfan Gür
pınar'ın yazılı cevabı (7/6677) 

15. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 211 sayılı İç Hizmet 
Kanununun 70 inci maddesinden yararlanacak personel ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/6741) 
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. I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller, Adalet Bakanlığının son zamanlarda avukatlar

la ilgili bir kısım uygulamalarına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, bugünlerde ilan edilmesi beklenilen hububat fiyatla

rına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri; 
İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, toplusözleşmeler ve işçi sorunlarına ilişkin gündem dışı 

konuşmasına da, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçc; 
Cevap verdiler. 
Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'a, 

dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in, , 
Bosna-Hersek ve Hırvatistan'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, dönü

şüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın, 
Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı Ercan Karakaş'a, dönüşüne kadar, 

Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'a dönüşüne ka

dar, Sanayi ve Ticaret Bakam Hasan Akyol'un, 
Portekiz'e gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan'a, dönüşü

ne kadar. Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in, 
Hollanda'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

Onur Kumbaracı başı 'nin, 
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ve, 
Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in atandığına, 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 
Dışişleri Komisyonu Başkanlığının, Komisyon Başkanlığı seçimine ilişkin tezkeresi; 
Tokat Milletvekili Güler İleri'nin, KİT Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 259 

uncu sırasında yer alan 838 Sıra Sayılı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin, bu kısmın 33 üncü sırasına alınmasına ilişkin Danış
ma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın Yunanistan'a yapacağı resmî ziyarete katılacak milletve
killerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi için yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı an
laşıldığından; 

31 Mayıs 1995 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 16.17'de Birleşime son verildi. 
Mustafa Kalemli 

Başkanvekili 
İlhan Kaya Cengiz Üretmen 

İzmir Manisa 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkam ekili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER: İJhan KAYA (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

— — — m ; ;;, 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşimini açıyorum. 

H . - Y Ö K L A M A 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.' 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. -

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
L- İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem 'in, Bakanlar Kurulu kararıyla milletvekillerinin yurt 

dışında görevlendirilmelerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevhe-
ri'nin cevabı 

BAŞKAN - Birinci sırada, İzmir Milletvekili Sayın Kaya Erdem, Anayasanın 82 nci madde
sine istinaden, Bakanlar Kurulu kararıyla milletvekillerinin yurtdışında görevlendirilmesine ilişkin 
düşüncelerini Yüce Meclise arz edecekler. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Erdem, bir dakika efendim... 
Muhterem milletvekilleri, hem takipte hem dinlemekte Başkanlık Divanı olarak güçlük çekti

ğimi ifade ediyorum hem de Bakanlar Kurulu sırasından şimdi gelen bir müracaatı dikkatlerinize 
sunuyorum. Aynı şekilde, Bakanlar Kurulu sıralarından, bu gündemdışı konuşmalara cevap vere
cek sayın bakanlar da dinlemekte güçlük çektiklerini ifade ettiler. Onun için, hem aralarında yük
sek sesle konuşmak isteyen arkadaşlarımızı biraz daha dikkatli olmaya davet ediyorum hem de sa
yın Bakanlar Kurulu sıralarının meşgul edilmemesini rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Erdem. 
İSMET KAYA ERDEM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın 82 nci 

maddesi gereğince, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlarla birlikte yurtdışına gidecek milletve
killeriyle alakalı düzenleme hakkında bazı görüşlerimi ve uygulamada hatalı gördüğüm noktalan 
Genel Kurula arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış ilişkilerini düzenleyen 3620 sayılı Ka
nun, bir milletvekilinin yurtdışına gidişinin veya heyet halinde gidişin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının ve siyasî parti gruplarının yerecekleri kararla gerçekleştirilmesini öngörmekte
dir. Burada dikkat edilecek husus, heyetin, siyasî parti gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisin
de temsil edildiği milletvekili adedi göz önüne alınmak suretiyle teşkil edilmesidir. 19 uncu Yasa
ma Döneminde, bugün geçerli olan oran -ki, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tespit 
eder- şudur: Eğer, 1 kişi gidecekse, Doğru Yol Partisi; 2 kişilik bir heyet ise, Doğru Yol Partisi ve 
Anavatan Partisi; 3 kişilik bir heyet ise, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve Cumhuriyet Halk 
Partisi, 5 kişilik bir heyet ise, Doğru Yol Partisi 2, Anavatan Partisi 1, Cumhuriyet Halk Partisi 1 
ve Refah Partisi 1. 
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Burada önemli olan konu şudur: Hangi milletvekillerinin gideceğini siyasî partî  grupları belir
ler, bunları Meclis Başkanı Genel Kurula arz eder. Bu milletvekillerinin harcırahları, her türlü mas
rafları Yasama Organı tarafından ödenir. Hükümetin, bu görevlendirmede hiçbir yetkisi bulunma
maktadır. Her türlü karar, Yasama Organınca verilmektedir; zaten, kuvvetler ayrılığının bir gereği 
de budur. 

Yukarıda açıkladığım durum dışında, hükümetin veya yürütme organın, milletvekillerini yurt
dışına gönderme imkânı var mıdır? Milletvekillerinin, yurtdışına, hükümetçe gönderilmesi konu
sunda Anayasamız çok tahdit edici hükümler getirmiştir. Anayasamızın bu hükümleri getirmesinin 
başlıca nedeni de, denetim görevi olan milletvekillerinin, yürütme organının, bir nevi ekonomik 
imkânlar sağlanmak suretiyle onların emrine geçmesi veya denetim görevini arzu edildiği şekilde 
yapamamasını önlemek içindir. Anayasamız, bu konuda çok kıskanç davranmıştır. Özellikle, Ana
yasanın 82 nci maddesini okumak istiyorum: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme or
ganının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı, resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirile
mezler." Bunun tek bir istisnasını getirmiş; "Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere, Ba
kanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır." 

Anayasanın gerekçesine baktığımız zaman... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edin efendim. 
İSMET KAYA ERDEM (Devamla) - . . . bu istisna hükmünün, çok hassas olarak tespit edildi

ğini görüyoruz. Milletvekillerinin, uluslararası temaslar yönünden, uluslararasında kurulacak ko
misyonlara iştirakini sağlamak için böyle bir istisna hükmü getirilmiştir, Bu bakımdan, 1961 Ana
yasasında getirilen bu hüküm, bugüne kadar-19 uncu Döneme kadar- nasıl uygulanmıştır? Bu hü
küm, Cumhurbaşkanı ve Başbakanla beraber bakanların gönderilmesi konusunda ve onun dışında, 
çok az ve istisnai olarak uygulanan bir hüküm olmuştur. 

19 uncu Yasama Döneminde, bunun, çok geniş olarak ve hatta, bakanların, yurtdışı seyahat
lerine iştirak edecek milletvekillerinin oluşturacağı heyetin, kanunumuza aykırı olarak, siyasi par
ti gruplarının Meclisteki milletvekili adetlerine bağlı kalınmadan tespit edildiğini görüyoruz. Örne
ğin, 5 kişilik bir heyet gidecekse; bu heyetin, 4 milletvekili Doğru Yoldan, 1 milletvekili SHP'den 
tespit edilerek oluşturulmasıyla kanunumuzun ve İçtüzük hükümlerinin dışına çıkıldığını görüyoruz. 

Hatta, bunda o kadar ileri gidilmiş ki, Mecliste okunan ve tarafınızından kabul edilen şöyle bir 
karar da var: Bulgaristan'ın Kırcalı Belediyesine hibe edilen ambulansın teslimi için, milletvekili
nin, Hükümetçe görevlendirildiğine dair bir Bakanlar Kurulu kararı, Türkiye Büyük Milllet Mecli
sine gelmiş, kanaatimce, Meclis Başkanının, bunu, Hükümete iade etmesi lazım geldiği halde, Ge
nel Kurulda okutulmuş,ve kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, milletvekilleri, Hükümetin emrinde bir memur değildir. Yürütme orga
nı, milletvekillerine, Anayasamızın 82 nci maddesine göre, buna benzer, hiçbir görev veremez. Bu 
uygulama dışında, şu hususu bilgilerinize arz etmek istiyorum: Ülkemizin millî menfaatları gerek
tirdiğinde veya milletvekillerinden müteşekkil bir heyetin, bakanların yurtdışı temaslarına iştiraki 
zorunlu görülüyorsa, Anayasanın 82 nci maddesini zorlayarak, milletvekillerini hükümete bağımlı 
kılacak bir uygulama yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hak
kındaki 3620 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, siyasî parti gruplarına düşen üye adedine 
göre, parti gruplarınca seçilen milletvekillerinden oluşan bir heyetin, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin kendi hür iradesine dayanarak aldığı bir kararla, Cumhurbaşkanı, Başbakan veya bakanların 
yurtdışı gezilerine iştirak etmesi mümkündür ve bunun daha uygun olacağı şüphesizdir. 
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Bu takdirde, heyetin teşkili ve seçilecek üyeler yürütme organınca değil, Türkiye Büyük Mil
let Meclisince belirlenir, seyahat harcamaları Türkiye Büyük Millet Meclisince ödenir ve milletve
killeri hükümete değil, Meclis Başkanlığına bağlı olurlar. 

Anayasanın 82 nci maddesi gereğince, Bakanlar Kurulu kararıyla milletvekillerinin, yurtdışın
da görevlendirilmeleriyle ilgili tekliflerin, Meclis Başkanlığınca, Anayasanın 82 nci maddesine uy
gunluğu tetkik edilerek Genel Kurula sunulmasını, yürütme organının -hükümetin- milletvekille
rinin kendi emrinde çalışan bir memur olmadığı anlayışı içinde hareket etmesini, Meclisin saygın
lığı ve itibarı bakımından zorunlu görmekteyim. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
• BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyurun. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Türkiye Büyük Millet Meclisimizin eski Başkanı Sayın Kaya Erdem'in, milletvekillerinin 
yurtdışı gezileriyle ilgili -görevden ziyade yurtdışı gezileriyle ilgili- gündemdışı konuşmalarına, 
değerli görüşlerine kısaca cevap arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, Sayın eski Başkanımızın, 19 uncu Döneme kadar 
olan uygulamalarla,.bu dönemdeki farklılıklar arasında yaptığı mukayeseye fazla girmek istemiyo
rum; ama, geçmişte yapılan uygulamalar da, çok uzun bir mazinin içerisinde değil, hatırdadır. Ba
tıl makûsun aleyh olmaz. Eğer, geçmişte bir yanlışlık varsa, bu, bugünkü yanlışların emsali veya
hut mazereti olmaz düşüncesinden hareketle, Sayın eski Başkanımızın saygı duyduğum görüşleri
nin, düşüncelerinin diğer kısmına geçeceğim. 

Aslında, bu konuşmanın cevabı Hükümetçe değil de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğınca verilmelidir. Hükümet, şayet herhangi bir düzenleme içerisinde, Sayın Başkanın işaret ettiği 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyelerinin, siyasî parti gruplarının kuvvet oranları içerisinde 
tespit edilmesi esasına dayanan uygulamaya uygun olup olmadığını takip etmek ve 3620 sayılı Ya
saya göre, milletvekillerine verilecek harcırahı tespit etmek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının görevidir. Ancak, ben, kısaca şu cevabı arz etmek istiyorum. Sayın eski Başkanımızın izin 
ve müsamahalarıyla katılamadığım görüşleri şudur: Milletvekillerinin, yürütme organının tertip et
tiği bir göreve veya bir dış seyahate katılmış olmakla, yürütme organına bağımlı hale gelmiş ola
cakları görüşüne, ben, Değerli eski Başkanmızm müsamahalarına Sığınarak, katılamadığımı ifade 
etmek istiyorum. Zaten, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde yıpratıcı birtakım görüşlerin ve
yahut spekülasyonların yapıldığı bir dönemde, kendi kendimizi, bir seyahate katılmış olmakla, bi
ze bu seyahati tertip edenlerin idaresine veyahut iradesine bağımlı hale gelmiş kabul etmememiz 
gerekir şeklindeki düşüncelerimi, Yüce Meclise arz ile, Sayın eski Başkana, Sayın Başkanlığa ve 
Yüce Heyete saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem milletvekilleri, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri'nin cevabî konuşmaların

da yer alan bir cümlesinden hareketle bir açıklama yapmak istiyorum: Sayın Cevheri, bu gündem
dışı konuşmaya -kendi anlayışına göre- Hükümetin değil, Meclis Başkanlığının bir cevap arz et
mesi gerektiğini ifade ettiler; düşüncelerine katılıyorum. 

İki nedenle konuşma imkânı bulamadım: Birincisi, bu gündemdışı konuşmaya konu teşkil 
eden karar, dün oylama aşamasında idi. Oylamasına geçtiğimiz bir konuda, Meclis Başkanlığı ola
rak, görüş bildirme durumunda olamazdık. İkincisi, geçen hafta yapılan oturumda -eğer yanılmı
yorsam Sayın Vefa Tanır'm başkanlık ettiği oturumda- Sayın Erdem, yine böyle bir konuda yerin-' 
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den itirazını kayıtlara geçirdiler ve Sayın Tanır, bu itirazı dikkatle not ettiklerini, Meclis Başkanlık 
Divanına götüreceklerini zabıtlara geçirdiler. Bu iki nedenden dolayı Başkanlık olarak bu konuş
mayı cevaplandırmak durumunda olmadık. 

Bilgilerinize arz ederim. 

2. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Gübre Fabrikasının düşük kapasiteyle 
çalıştırıldığına ilişkin gündemdışı konuşması 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci konuşma, Sayın Ahmet Cemil Tunç'un. Sayın Tunç, Elazığ 
Azot Gübre Sanayii hakkında konuşacaklar. 

Buyurun efendim. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Güney

doğu Anadolu Projesi, Dicle ile Fırat Irmaklarının aşağı kesimleriyle bunlar arasında kalan alanı 
kapsayan barajlar, hidroelektrik santralları, sulama tesisleri, tarımsal tesisler gibi hizmetleri içeren 
bir projedir. 

Bölgedeki ekonomik ve sosyal yaşamı büyük ölçüde etkileyici bir özellik taşıyan ve uygula
maya geçildiğinde bütün kesimler için itici bir güç oluşturacak olan GAP, 7'si Fırat havzasında, 
6'sı da Dicle havzasında yer alan 13 büyük projeden oluşmaktadır. 

GAP devreye girince sulu tarım alanı ikiye katlanacak, yani GAP'ın devreye girmesiyle, 1 693 
027 hektar arazi sulu tarıma geçmiş olacaktır. Nadas olayı.belki tamamen ortadan kalkacak, bölge
nin ürün deseni de değişmiş olacaktır. Proje devreye girdiği takdirde, yılda iki ürün, hatta zaman 
zaman üç ürün elde edilmiş olacak; bu ise, hektar başına, 1,5 ton gübre tüketimini gerektirmektedir. 
Haliyle Türkiye'nin gübre tüketiminde en az yıllık 2 milyon ton gübre fazlasına ihtiyaç olacaktır. 

Son yıllarda âdeta fiilen uygulanan "üretme dışarıdan al" politikası gübre sektöründe de ken
disini göstermiştir. Bu politika, gerek devlet sektöründe gerek özel sektörde üretimden hızlı bir 
uzaklaşmayı ne yazık ki, beraberinde getirmiştir. Globalleşme, dışa açılma, serbest piyasa ekono
misi gibi kavramların arkasına sığınarak, sanayileşme âdeta engellenmeye çalışılmaktadır. 

Bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin, gübre ihtiyacını hâlâ ithalle karşılaması gibi bir lüksü olma
malıdır. Sağlıklı bir tarım politikası izlenmek isteniyorsa, her türlü tarımsal girdinin Türkiye'de 
üretilmesi, kullanılması yolları araştırılmalı vebulunmalıdır. Gübre sektöründe ithalatçıları zengin 
etme yerine; köylüyü ve üreticiyi zengin etmenin yolları bulunmalıdır. Kısa vadede mevcut üretim 
merkezlerinin kapasitelerinin artırılması, tam kapasite çalıştırılmaları, yeni üretim merkezlerinin 
kurulmasıyla ancak mümkün olacaktır. 

Günümüzde özelleştirme adına birçok, üretim merkezi âdeta çürümeye terk edilmiştir. 
"KİT'ler devletin sırtında kambur, her yıl şu kadar zarar ediyor, satılması lazım" yaygaralarıyla, sa
tışa mazeret aramak için, âdeta zarar ettirilmiş ve bunlar, bir yerde, tabiri caizse, ölüme terk edil
mişlerdir. . 

İşte, bu KİT'lerden, bu üretim merkezlerinden biri de, Elazığ Gübre Sanayi Anonim Şirketi
dir. 1990 yılında kurulmuş çağdaş teknolojiye sahip bu üretim merkezi, 1994 yılında, ancak 8 bin 
ton üretim yapabilmiştir; bu üretim miktarı, kapasitesinin, ancak yüzde 4'üdiir. Üretimini engelle
yici hiçbir teknik sorunu olmayan fabrika, 1994 Haziranından beri çalışmamaktadır; sadece, Ba
kanlıktan "hammade" ve "üret" emrini, komutunu beklemektedir. Fabrika, 1990 yılında, bir Alman 
firması tarafından çağdaş teknolojiyle donatılmıştır. Garanti testlerini yüzde 115 kapasiteyle ger
çekleştiren bu tesis, 1990 yılında, kapasitesinin yüzde 14'ü, 1991 yılında yüzde 22'si, 1992 yılın
da yüzde 18'i, 1993 yılında yüzde 15'i... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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AHMET GEMÎL TUNÇ (Devamla) -"... 1994 yılında da ancak, yüzde 4'ü oranında çalışmış
tır. Ne yazık ki, hiç kimse, kalkıp "neden, bu tesis, bû şekilde çalışmaktadır" diye düşünme zahme
tine bile katlanmamıştır. 

Elazığ Gübre Sanayii tesisi çok önemli bir tesistir; Türkiye'nin en kaliteli gübresi bu fabrika
da üretilmekte; üretim esnasında, üç dört saat zarfında, başka bir gübrenin üretimine geçüebilmek-
tedir. Türkiye'de, bu kabiliyette, başka bir tesis bulmak mümkün değil. Bölgemiz için, çok önem
li bir ticaret ve istihdam kaynağıdır ve bir başka özelliği de, GAP'a çok yakın bir fabrika olması
dır. Elazığ Gübre Sanayiinin kapasitesi 2 bin ton/yıldır; bu miktar, GAP ile gelecek olan yıllık 2 
milyon tonluk gübre tüketiminin yüzde 10'u demektir; bu payın gözardı edilmemesi gerekir. Ham
madde kaynağına uzaklığı 530 kilometredir. 200 bin tonluk hammaddenin 65 bin tonu kireçtaşıdır 
ve bu, mahallinden temin edilmektedir. 

Sonuç olarak; Elazığ Gübre Sanayiinde, gerek işçiden memura, mühendisten üst düzey yöne
ticilere kadar tüm çalışanlar, gerek fabrikanın bulunduğu Sivrice İlçesi halkı ve tüm Elazığ halkı, 
bir yıla yakın süredir fabrikalarının çalışmamasından mustarip ve endişelidirler. Halk, yetkililerden 
ilgi ve hammadde beklemektedir. Fabrika çalışanları, halkın."fabrika neden çalışmıyor" sorusuna 
verilecek cevapta güçlük çekmektedir., 

Yüzmilyarlarca lira yatırım yapmışsınız, bir tesis kurmuşsunuz; her yıl, bu tesiste çalışan işçi
lere 45 milyar lira ücret ödeyeceksiniz; yine, fabrikada çalışan memurlara her yıl 23 milyar lira ma
aş ödeyeceksiniz ve yine, bu fabrikanın yıllık başka giderlerine 25 milyar lira ödeyeceksiniz; yani, 
yaklaşık olarak yılda 100 milyar lira para vereceksiniz; ama, sadece hammadde olmadığı için -baş
ka hiçbir mazeret söz konusu değil- fabrikayı çalıştırmayacak, çürümeye terk edeceksiniz. 

Benim ve hemşerilerimin, bu hususu anlamakta güçlük çektiğimizi ifade etmek; Sayın Hükü
metin bu husustaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum ve Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum; Sa
yın Başkana da teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tunç. 
3. -İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'hin, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından 31 Mayıs'ıh 

"Dünyada Sigarasız Gün" olarak ilan edilmesine ilişkin gündemdışı konuşması ve Sağlık Bakanı 
Doğan Baran'in cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı, üçüncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı, 31 Ma
yıs 1995 gününün, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından "Dünyada Sigarasız Gün" olarak kutlanması 
hasebiyle, Meclise hitap etmek istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Akarcalı. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, saygılarımı sunarım. • 
Bugün, sigarasız gün, sigara içmeyelim günü; ama, bu demek değildir ki, geri kalan 364 gün 

içelim; inşallah, geri kalan 364 gün içmeyenler de çoğalır. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de yapılan araştırmaya göre, yılda 160 bin vatandaşımız, siga

radan dolayı hayatını kaybetmekte; bu rakamın büyüklüğü, Türkiye'nin sigara konusunda ödediği 
bedeli göstermektedir; ancak, geleceğe yönelik rakamlar, maalesef daha da kötü. Artan nüfusla bir
likte, sigara içimi ilkokul yaşındaki çocuklara inmiş durumda; özellikle, gecekondu semtlerinde ve 
kırsal kesimde, o yaştaki çocukların daha serbest yaşamalarından yararlanmaları, bunu oluşturmak
ta. Öte yandan, genç kızlarımız, yani müstakbel annelerimiz de, sigaraya fazlasıyla ilgi duyar du
ruma geldiler. 
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Değerli arkadaşlarım, gençliğini korumak için, 1970 yılında Amerika, Türkiye'de afyon eki
mini yasaklattırdı. Afyon üreticisi, ağzına bir parça afyonu -esrar olarak, uyuşturucu olarak- koy
muyordu; ama, Amerikan Kongresi, kendi gençliğini korumak için, meseleyesahip çıktı ve Türki
ye'deki afyon üretimini yasaklatma durumuna geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisinden de bugün, 
gençliği zehirleyen -çoğunluğunu Amerikan şirketlerinin pazarladığı- bu sigara konusunda, ben
zer bir duyarlılığı istemek hakkımızdır diyorum. 

Bugün, bütün dünyada, yani, Türkiye'yi kıyaslayabileceğimiz ülkelerde yasaklanmış olan rek
lam kampanyalarını, en ilkel şekilde, Amerikan sigara şirketleri, Türkiye'de yürütmektedir değer
li arkadaşlarım. Dünyada kesinlikle yasaklanmış olan reklam türü, bire bir denilen, gençlere beda
va sigara dağıtarak onların sigaraya alışmasına imkân veren bu reklam türü, Türkiye'ye eşdeğer bü
tün ülkelerde yasaklanmıştır; ama, bugün, maalesef, bizdeki mevzuat yetersizliğinden ya da mülkî 
amirlerin duyarsızlığından dolayı, bu yabancı sigara şirketleri, bilaistisna bütün üniversitelerin kan
tinlerinde, lise öğrencilerinin gittiği lokallerde, güzel giyinmiş genç kızlara çoğu zaman bedava si
gara dağıttırmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, buna duyarsız kalmak, gerçekten son derece üzücüdür. İnanıyorum ki, 
Hükümet, kanun çıkarmadan, mevcut mevzuat aracılığıyla, gençlere yönelik bu uygulamayı rahat
lıkla durdurur; çünkü, bu şirketlerin Türkiye'deki temsilcileri, bu konuda, kendilerine yönelik it
hamlara cevap bile vermeyerek, vicdansız olduklarını ispat etmişlerdir; dolayısıyla, bu vicdansız
lara karşı yapılacak en iyi uygulama, Türk Devletinin, Türk idaresinin kendi mevzuatı çerçevesin
de olabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, şunu belirteyim: Amerikan sigara şirketlerinin reklamı karşı
sında, Tekel çaresizdir. Tekelin çaresizliği demek, Türk tütününün gittikçe ortadan kalkması, daha 
az kullanılması ve yerini Virginia tütününün almasıdır. Dolayısıyla, hiç reklam yapamayan Tekele 
karşın, milyarlarca dolar reklam yapan bu şirketlerin aşırı reklam kampanyaları dengelendiği tak
dirde, Tekel, bu haksız rekabetten kurtulmuş olacaktır. 

Rekabetin neden haksız olduğu konusuna gelince: Yabancı sigara şirketleri, Türkiye'deki rek
lamlarını, Türkiye'de elde ettikleri kârlardan değil, Türkiye'de rekabeti yok etmek için dışarıdan 
getirdikleri paralarla da yapabilmektedirler. Bu şekilde, yabancı sigaralar lehine, pazarda tekel ya-
ratılabilmekte ve yerli üretici silinme durumuna gelmektedir. 

Hükümet açısından, sigara geliri de aldatıcıdır; yani, denebilir ki, bugün, gerek tekel ürünle
rinden gerekseyabancı sigaradan elde edilen vergiler, bütçede önemli bir rakam oluşturmaktadır. 
Biraz önce verdiğim rakamı dikkate alırsanız, Türkiye'de, 160 bin kişinin sigaradan beş, on, yirmi 
sene daha erken öldüğünü, bunun maliyetinin de daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Bunun ya
nında, yalnız ve yalnız sigaradan kaynaklandığı artık ilmen tespit edilmiş olan akciğer kanserinin 
tedavisi, onbin sigara içenin yarattığı gelirden belki daha fazla masraf oluşturmaktadır. 

Sözlerimi şu şekilde bitirmek istiyorum: Devletin görevi, yalnız hastalanan insanı tedavi et
mek değil; özellikle, gençliğini, her türlü zararlı alışkanlıktan korumaktır. Bu zararlı alışkanlıkla
rın başında sigara gelmektedir. Sigaranın, diğer kötü bir yanı da, içkiye geçişi kolaylaştırmaktadır. 
Çok sigara içen gençler, genç yaşta içkiye de alışmaktadırlar, başka bir deyişle, gençler arasında, 
içki içme alışkanlığının en kısa yolu sigaradan geçmektedir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İsanbul) - Neden?.. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) - Bu hususta, görevini ihmal eden müessese de TRT'dir. 

TRT, kanunların kendisine görev olarak verdiği, halkı, gençliği uyarma konularını -hele son yıllar
da sigarayı- tamamen unutmuş görünmektedir; hatta ve hatta, bu konuda yapılmış olan uyarıcı 
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programları ya programından çıkarmaktadır ya da bu programları hiç izlenmeyen saatlere koymak
tadır. Buradan TRT'ye sesleniyorum; bu yaptığınız, Türk Milletine, Türk gençliğine karşı çok bü
yük bir suçtur; bunun hesabını bugün de verirsiniz, yarın da verirsiniz. TRT'nin başındaki T'ye la
yık olarak, Türkiye'nin, Türk milletinin televizyonu ve radyosu olduğunu hatırlayacağına inanamı
yorum; ama, bunu, en azından, kendisine hatırlatacak bakanlar ve milletvekilleri olduğuna inanmak 
istiyorum. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Tekel Bakanı ne diyor acaba? 
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran; 

buyurun efendim. 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)-Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul 

Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın, 31 Mayısın, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından "Dünyada 
Sigarasız Gün" olarak kutlanmasıyla ilgili konuşmasına cevap, vermek üzere huzurunuzdayım; bu 
vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sigara, bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de yaygın olarak kullanılan zararlı bir 
alışkanlık maddesidir. Önemli bir halk sağlığı sorunu ve önlenebilir hastalık sebebi olan sigara kul
lanımı, ülkemizde, gelişmiş ülkelere oranla maalesef oldukça fazladir. 

Türkiye'nin yarıdan çoğunun çocuk ve erginlerden oluşmuş genç bir nüfusa sahip olduğu dü
şünülecek olursa, bu genç nüfusun, çok fazla değil, bir on yıl içerisinde, ülke geleceğini elinde tu
tan bir güç olacağı söylenebilir. Bu nedenle, sağlığa zararlı alışkanlıkların en başında gelen ve 
gençlik çağında, özenti, merak gibi nedenlerle sigaraya ve özellikle risk çağındaki gençlerimizle 
çocuklarımızın başlamasını önlemek, Bakanlığımızın olduğu kadar tüm kuruluşların da görevidir. 

Önümüzdeki yıllarda, doğal olarak, şimdiki genç nüfusun yaşlanmasıyla, sigara ve sağlık ko
nusu daha da büyük önem taşıyacaktır. Bakanlığımız, özellikle gençleri hedef alan ve gençlerde si
gara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili verilerin toplanmasını amaçlayan ve tüm Tür
kiye'yi kapsayacak olan bir araştırma başlatmış bulunmaktadır. Çalışmanın anket uygulamaları ta
mamlanmış olup verilerin değerlendirilmesine devam edilmektedir. Araştırmalardan alınacak so
nuç ışığında, hem Dünya Sağlık Örgütü hem de ülkemizdeki tüm resmî ve özel kurum ve kuruluş
larla işbirliği halinde organize çalışmalara gidilecektir. 

Dünya Sağlık Örgütü de sigarayla mücadeleye önem vermiş ve bu mücadelede uluslararası 
önemli bir rol üstlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün önerisiyle, bu yılki 31 Mayıs, Dünyada Siga
rasız Günde, sigarayla mücadelenin ekonomik yönü ana tema olarak seçilmiş ve tüm dünya ülke
lerinin dikkati de bu konuya çekilmiştir. 

Bakanlığımız, sigarayla mücadelede kendisine önemli görevler düştüğünün bilincindedir. Ni
tekim, Anayasanın 58 inci maddesinde "devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu madde
lerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbir
leri alır" amir hükmü bulunmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımızca yayınlanan bir genelgeyle, yataklı tedavi kurumları ve Devlet Demir 
Yollarına ait ekspres ve mavi trenlerin kapasitesinin yüzde 70'inde, kompartımanlı vagonların yüz
de 50'sinde, banliyö trenlerinin ise tamamında sigara içilmesi yasaklanmış olup, Radyo ve Televiz
yonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun 22 nci maddesinde de "alkol ye tütün ürünle
ri reklamlarına izin verilemez" şeklinde yasaklayıcı düzenlemeler getirilmiştir. 

Bunun dışında, komisyonda görüşmeleri yapılan tütün ye mamullerinin zararlarının önlenme
sine dair yasa teklifi de, gündemde yerini alacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisince görüşülecek
tir. 
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Biz, Bakanlık olarak, ayrıca, günün mana ve önemini bildiren genelgeleri, bakanlıklara ve il
gili valiliklere de göndermiş bulunuyoruz. 

Sigarayla mücadelede sektörlerarası işbirliğin mutlaka gerekli olduğu inancıyla, bana konuş
ma fırsatı veren değerli arkadaşım Sayın Akarcalı'ya huzurunuzda teşekkür ediyor; saygılar sunu
yorum. (DYP, CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşmalar ve cevapları tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İzmir Milletvekili Timur Demir'in, (6/1619) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/478) 
BAŞKAN - "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında, sözlü soru önergesinin geri ve

rilmesine dair bir tezkere vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tariş Genel Müdürlüğüne atanan Cihan Altınöz hakkındaki, Sanayi Bakanı tarafından cevap
lanmasını istediğim yazılı soru önergeme süresi içinde yazılı olarak cevap gelmediği için, sorumun, 
sözlü soruya çevrildiği tarafıma bildirilmiştir. Kanımca cevaplandırılmak istenmediğinden zorunlu 
olarak sözlü soru gündeminden 745 inci sıraya konmuştur. Mevcut gündemle de cevaplanması 
mümkün olmayacağından 6/1619 esas nolu bu sözlü sorumun gündemden çıkarılmasını delaletle
rinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Timur Demir 

İzmir 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
2. - Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın Yunanistan'a yapacağı resmî ziyarete katılacak mil

letvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1863) 
BAŞKAN - Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş tezkeresi okunmuş, 

oylamasında kalınmıştı. Şimdi, tezkereyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın Batı Trakya Türk Toplumu Danışma Kuruluna davetine 
icabetle, Batı Trakya Bölgesi ve Selanik'te temaslarda bulunmak üzere bir heyetle birlikte 2-5 Ma
yıs 1995 tarihleri arasında Yunanistan'a yapacağı ziyarete ekli listede adları yazılı milletvekilleri
nin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Tansu Çiller 

Başbakan 
Liste: 
Fethi Akkoç (Bursa) 
Evren Bulut (Edirne) 
Ahmet Neidim (Sakarya) 
Hasan Peker (Tekirdağ) 
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İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Arayacağım efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, listede ANAP'tan kimse yok mu? 
BAŞKAN - Efendim, Başbakanlığın takdir ettiği listeyi Meclise arz ettim; karar Yüce Meclisin. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Bu kadar mı politika yapılıyor Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu listede adı geçen bazı sayın milletvekilleri, dün, bana 

müracaat ederek, bu seyahate hepsinin katılmadığını ve bunun zabıtlara geçirilmesini ifade ettiler; 
bu, Başkanlık Divanının görevinin dışında. Sayın milletvekillerinin isimleri bize, Başkanlık Diva
nına, Başbakanlıktan bu şekilde bildirildiği için, biz, bu şekilde oylarınıza arz edeceğiz. 

Şimdi; oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tezkere kabul edilmiş
tir; karar yetersayısı vardır. 

IV-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN - Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 
;" No: 180 31.5.1995 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 261 in
ci sırasında yer alan 842 Sıra Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Ka
nun Tasarısının bu kısmın 34 üncü sırasına alınmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danış
ma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Kamer Genç 
'* Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
Turhan Tayan Mahmut Oltan Sungurlu 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Abdulkadir Ateş Abdüllatif Şener 

CHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
5) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ve çalışma süresine ilişkin 

DYP ve CHP Gruplarının müşterek önerisi 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlıklarının, İçtüzüğün 

19 uncu maddesine göre verilmiş bir grup önerileri vardır; okutup, işleme alıp, oylarınıza arz ede
ceğim: • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 31 Mayıs 1995 Çarşamba günü yapılan toplantısında, siyasî parti grupla

rı arasında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki önerisinin,-içtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turhan Tayan Abdulkadir Ateş 

Doğru Yol Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
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Öneri: 
1- Genel Kurulun, 31.5.1995 Çarşamba günü 20.30-24.00 saatleri arasında da çalışması, gö

rüşülmekte olan konunun saat 24.00'e kadar tamamlanamaması halinde, saat 24.00'den sonra da 
çalışmalara devam olunması ve bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması ve bu birleşimde söz
lü soruların görüşülmemesi, 1.6.1995 Perşembe günü 10.30-19.00 saatleri arasında çalışması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN - Önergenin aleyhinde söz talebi şu ana kadar Başkanlığa intikal etmedi. 
Lehinde, Abdulkadir Ateş. 
Başka var mı efendim? 
Buyurun Sayın Ateş. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Vazgeçiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1.- Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim. 
BAŞKAN - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Kırşehir Milletvekili Sayın Hilmi Yükselen aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di

ğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 

BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştin 
2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakere

sine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
3. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 

müzakeresine başlayacağız. 
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Komisyon?... 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 134) 
BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek

lifinin müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. • 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

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

BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
6. - // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
S. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka

nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) 
BAŞKAN - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 

Yetki Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 

ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı : 201) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının müzakeresine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-

. rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap 'm; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) 

BAŞKAN - Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
11.- Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ilejiursa Milletvekili Turhan Tayan ve 

29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

BAŞKAN - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
12. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (11722) (S. Sayısı: 771) 
BAŞKAN — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. . 
Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
AHMET KABİL (Rize) - Komisyon burada Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon başkanı, başkan yardımcısı veya sözcüsü... 
AHMET KABİL (Rize) - Başkan Yardımcısıyım, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Yetkisi yok 

efendim. 
BAŞKAN - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısının görüşülmesiyle ilgili... (ANAP sıralarından gürültüler) 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Hükümet nerede?.. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
Hükümet?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, Komisyon burada olduğunu ifade etti; ama,-Hükümet, görüşmeye katıl

mıyor; onun için erteliyorum. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - İçtüzüğe göre bir defa ertelenmişti Sayın 

Başkan... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Bîr dakika efendim, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü görevlilerinden öğrenmek 

istiyorum... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Hükümet 

yok Sayın Başkan. (Gürültüler) 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon Başkanı, bir maruzatınız mı var; şöyle gelin, duyamıyorum efen
dim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim... 
Sayın Tokdemir, Komisyon Başkanı olarak bir arzınız mı var? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Hükümet 

yok Sayın Başkan. (ANAP sıralarından gürültüler) 
AHMET KABİL (Rize) - "Komisyon yok" denildi; Komisyon burada. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakikanızı rica ediyorum... Komisyon Başkanı orada, bir maruzatta 

bulunmak istiyor. - i . 
TURHAN TAYAN (Bursa) - "Ertelendi" dediniz... (Gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... 
Sayın Tayan, duyamıyorum sizi... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, ertelendiğini ifade ettiniz; bitti... 
BAŞKAN - Ertelendiğini ifade etmiyorum efendim; şöyle ifade ediyorum: Komisyon Başka

nını ben görmedim; Komisyon Başkanını aradığımda bir cevap alamadım; ama, Başkan Yardımcı
sı "Komisyon burada" ifadesini kullandı. Onun üzerine "buyurun" dedim. Hükümeti aradığımda, 
Hükümetten bir cevap alamadım; ama, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün ilgili elemanları beni 
uyardılar, dediler ki: "Efendim, bu, bir defa ertelenmişti." Bunun üzerine... (Gürültüler) 

Efendim, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü memurları arasında bir münakaşa var, onu hallet
meye gayret ediyorum; ondan sonra, Yüce Meclise bilgi arz edeceğim. (ANAP sıralarından "ara 
verelim" sesleri)' 

Efendim, müsaadenizi rica ediyorum... 
Değerli milletvekilleri, bir mutabakat sağlandı; bu kanun tasarısının daha önce ertelenmediği, 

ertelenen kanun tasarısının, bugünkü basılı gündemin 9 uncu sırasındaki Millî Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısı olduğu ifade edildi. 

Bu nedenle, kanun tasarısının müzakeresi, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
AHMET KABİL (Rize) - Hükümet olmadığı için ertelendi; öyle mi efendim? 
BAŞKAN - Evet efendim; Hükümet iştirak etmediği için ertelendi. (ANAP ve RP sıraların

dan gürültüler) 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Millet, Hükümeti arıyor. 
BAŞKAN - Devam ediyorum sayın milletvekilleri. 
13.- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11201, 
11319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e linçi Ek) 

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

İlgili Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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14. - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri KanunununBir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (1/160) (S. Sayısı: 111) . 

BAŞKAN - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine 
başlayacağız. 

İlgili Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
15. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

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

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

İlgili Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

16. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 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) 

BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

İlgili Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Plan ve Bütçe Komisyonu yok mu efendim? 

, BAŞKAN - Şu anda, olduklarını ifade etmediler, sayın milletvekili. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Devlet var mı acaba?!. 

17.- Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 

BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il
gili kanun tasarısının görüşmeleri, Komisyonun maddeleri geri alması nedeniyle ertelenmiştir. 

18. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameyla ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

İlgili Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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19. —Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun 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) 

BAŞKAN - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili ka
nun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

İlgili Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
20. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî İşlemle

riyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN - (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
başlayacağız. 

İlgili Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
21.- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De

ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) (1) • 

BAŞKAN - Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporunun müzakeresine başlayacağız. 

BAŞKAN -Sayın Komisyon Başkanı?.. 
AHMET KABİL (Rize) - Komisyon burada, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyonun Başkanı burada efendim. Bir dakika... 
Efendim, oturuyor musunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 
Bir dakika efendim... 
Komisyon Başkanı burada olduğu halde "katılmıyorum" derse, Başkan Yardımcısına bir gö

rev düşmez. (ANAP sıralarından "bunlar zapta geçiyor" sesleri) 
Zapta geçiyor efendim; evet... 

. AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan, Komisyon buradayken, inkâr ediyor... 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Komisyon Başkanı görevini ihmal ediyor, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Kabil, siz, Komisyonun Başkanvekilisiniz. Eğer, Komisyonun Başkanı bu

rada olmasaydı... 
AHMET KABİL (Rize) - Komisyon Başkanı burada, efendim. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakikanızı rica ediyorum... 
Siz, Komisyonun temsil edileceğini ifade etseydiniz, sizi, Komisyon sırasına davet edecektim; 

ama, Komisyon Başkanı, şu anda Mecliste ve kendisi irade beyanında bulunuyor; diyor ki: "Ben 
Komisyonu temsil etmiyorum ve katılmıyorum." 

(1) 375 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - İstifa etsin o zaman. 
BAŞKAN - Efendim, o, onun takdiri. Ben bir şey söyleyemiyorum o konuda. 
O nedenle, sizi göreve davet edemiyorum efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Grup Başkanvekili, buyurun. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, Meclis Başkanının vazifesi, 

Meclisi çalıştırmaktır. Şimdi, İçtüzük amir; ikinci defasında Komisyon var, Hükümet yoksa, kanun 
görüşülür. Komisyon Başkanı "ben temsil etmiyorum, oraya çıkmıyorum" diyorsa, vazifesinden 
kaçıyor. Buna mukabil, Komisyon Başkanvekilinin, Komisyon Başkanının yokluğunda temsil yet
kisi var. Şimdi, Komisyon Başkanı, oraya gelip vazifesini yapmıyorsa, siz, İçtüzüğün hangi mad
desine göre "siz temsil edemezsiniz" diyorsunuz.., Hiçbir madde yok efendim, bu hususta. 

BAŞKAN - Sayın Grup Başkanvekili (Sayın Oltan Sungurlu) mütalaanıza tamamen katılıyo
rum; ama, İçtüzük, bana bu konuda bir yetki vermemiş... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Tersini de vermemiş. 
BAŞKAN- Tersini de vermemiş... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Ama, sizin vazifeniz Meclisi çalıştırmak, 

efendim. 
BAŞKAN - Müsaade edin efendim, devam edeyim. (ANAP sıralarından gürültüler) Bir daki

ka efendim. 
Komisyon Başkanı, şu anda görevinden içtinap ediyor "ben, bu görevi yüklenmiyorum" diyor. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - O zaman istifa etsin, Sayın Başkan. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - İstifa... İstifa... 
BAŞKAN — Efendim, bitireyim, müsaade buyurun. 
Ama, Komisyon Başkanı, bunu neden yaptığını bana söylemiyor; yani, Komisyon Başkanlığı 

görevinden çekiliyor mu yoksa başka bir nedenle mi oturmuyor; bunu, bana söylemiyor; söylese, 
rahat haraket edeceğim. 

Komisyon Başkanı burada oturduğuna göre, hâlâ, Komisyonun Başkanlık yetkisi kendisinde-
dir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Sayın Başkan... 
AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan.... 
BAŞKAN - Sayın Kabil, Komisyon Başkanı söz istedi; bir dakikanızı rica ediyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Sayın Baş

kan, çalışmalarımız var; bu konu üzerinde çalışıyoruz; konu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Başkan, bu, bir mazeret değil efendim. Bir komisyondan çıkmış olan rapor, 
Meclisin malı olmuştur, Meclis Genel Kurulunun malıdır. Sizin, bu rapor üzerinde bir tasarruf yet
kiniz yok; sadece, bunun, burada görüşülmesi için, sizin, komisyonu temsil etmeniz lazım; ama, siz 
bu görevden çekiliyorsanız, ben bileyim efendim. (DYP sıralarında "ne çekilmesi" sesleri) 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Çekilme söz 
konusu değil, Sayın Başkan. , 
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BAŞKAN - Sayın Başkan, bakın, bu Meclisi çalıştırmak istiyoruz, sizler de istiyorsunuz, Sa
yın Tayan da istiyor; ama...(Gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan... • 
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, bugüne kadar yapılan uygulamaların dışında bir 

uygulama ortaya koymuyoruz. Komisyon Başkanı, çekildiğini ifade etmiyor "tasarı üzerinde çalış
malarımız sürüyor, hazır değiliz görüşmeye" diyor. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Efendim, o, grup başkanvekili; komisyon başkanı adına 
konuşabilir mi? 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Onun için, bu konuda bir tartışmayı gereksiz, lüzumsuz görüyo
ruz; kaldı ki, Meclisin çalışması konusunda, az önce Genel Kurulun kabul ettiği birtakım öneriler 
var. Dolayısıyla, Meclis çalışacaktır; kimsenin şüphesi olmasın. 

BAŞKAN - Sayın Tayan, teşekkür ederim beyanlarınıza; ama, bu beyanlar meseleyi halletmiyor. 
Bakın efendim; içtüzük Madde 46: 
"Genel Kurulda Komisyonların Temsili. 
Komisyonlar, Genel Kurulda başkan veya başkanvekili veya ö konu için seçilmiş özel sözcü 

veya sözcüler tarafından temsil olunurlar. 
Komisyon sıralarında, toplantı yetersayısını temin edecek sayıda komisyon üyesi yer almamış

sa, komisyon temsilcisi; komisyon metninin değiştirilmesini isteyen önergelerin reddini veya ko
misyona iadesini isteyebilir." 

Birinci paragraf, şimdiki durum için önemli; ikinci paragrafı hiç dikkate almasak da olur. 
Şimdi, Komisyonun Başkanı Sayın Tokdemir; sizden istirham ediyorum, eğer bu toplantıda 

bulunup orada oturacaksanız, benim işimi güçleştiriyorsunuz; (DYP sıralarından gürültüler, ANAP 
sıralarından "Çıkın dışarı" sesleri) ama, siz, buraya oturmama talebinde bulunuyorsanız, gerekçe
nizi kabul etmiyorum. Yani, şunu söylüyorsunuz: "Ben, gündemde yer alan bu konuyla ilgili tek
nik çalışmalarımı hâlâ sürdürüyorum" diyorsunuz; bu, bir gerekçe değil efendim. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) - Ne yaptığını bilmiyor, 
BAŞICAN - Siz, o teknik çalışmayı komisyonda şimdiye kadar çoktan bitirmişsiniz ki, bu ra

por Meclise intikal etmiş. Şimdi, bu rapor sizin değil efendim, benim de değil, bu Yüce Meclisin 
malıdır. Onun için, benim işimi güçleştirmeyin. Ben, şimdi, Komisyon Başkanvekilini buraya da
vet edeceğim; ama, Hükümet oturmazsa erteleyeceğim efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Hükümet oturmazsa erteleyemezsiniz, Sa
yın Başkan. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Kaçıncı erteleme bu, Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN - Başka bir mazeretiniz var mı efendim? Çekiliyor musunuz bu görevden?.. 

* TURHAN TAYAN (Bursa) - Görevden çekilme söz konusu değil. 
BAŞKAN - O zaman, buyurun efendim... (DYP sıralarından gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan, Komisyon Başkanı... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hiçbirinizi duyamıyorum efendim. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Grup Başkanvekili, Komisyonun sözcüsü mü?!. (Gürül

tüler) 
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RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başkanım, Grup Başkanvekili konuşuyor... (Gürültü
ler) 

BAŞKAN - Hiçbirinizi duyamıyorum... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Komisyon Başkanı, Komisyondaki yerini almayışıyla ilgili ge

rekçesini açıkladı; bunun dışında, tartışılacak bir konu göremiyoruz. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Sayın Baş

kanım, bu konuda önergeler vardır, Hükümetle görüşmelerimiz vardır. 
BAŞKAN — Efendim, buyurun, geri çekin Komisyon olarak; buyurun... (Bakanlar Kurulu sı

ralarından gürültüler) 
Sayın Bakanlar, lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Efendim, neden zorluyorsunuz... 
BAŞKAN - Zorlamıyorum, Sayın Daçc... 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Neden İçtüzükdışı hareket ediyorusu-

nuz?!. "Hazırlanmadık" diyor. 
BAŞKAN - Efendim, o zaman, oturmasın burada. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - "Hükümetle görüşmelerimiz devam ede

cek" diyor. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Hükümet orada. 
BAŞKAN - Anlıyorum; o zaman, oturmasınlar; getirmeyin. (DYP sıralarından gürültüler) 
RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel) - Şimdi, o arkadaş Hükümet adına konuşuyorsa, gelsin bu

raya. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım, Komisyon Başkanı, eğer bugün yerini almı

yorsa, onu icbar noktasında sizin bir yetkiniz var mı efendim? 
BAŞKAN - Yok efendim* 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - İstifa etsin... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - O halde, kendi iradesini ortaya koymuş, Komisyon Başkanı 

olarak yerini almıyor. Bundan sonraki aşamada, İçtüzük neyi gerektiriyorsa onu yapacaksınız. Ni
çin zorluyorsunuz efendim?!. 

BAŞKAN - Sayın Başkanvekili, zorlamıyorum. Bakın, Komisyon Başkanının niye yerini al
madığının gerekçesini öğrenmeye çalışıyorum. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Efendim, Komisyon Başkanı karşımda oturuyor. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika Nevzat Bey... 
... ve bana "henüz bu konuyla ilgili teknik çalışmalarımı tamamlamadım" diyor. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Olabilir. 
BAŞKAN - Eğer, tamamlanmadıysa, bunun, buraya rapor olarak gelmemesi lazım . 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkanım, önergeler var. 
BAŞKAN - Efendim, önergelerin görüşüleceği yer burası, Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkanım... 
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BAŞKAN - Efendim, burada görüşülecek. 
AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkanım "Komisyon vardır" diyoruz. (DYP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN - Ahmet Bey, bir dakika efendim... 
AHMET KABİL (Rize) - Komisyon burada... İstirham ediyorum efendim... 
BAŞKAN - Ahmet Bey, bir dakikanızı rica edeceğim. (DYP sıralarından gürültüler) 
Efendim, bir dakika... Başkanla konuşabilir miyim... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım, şimdi, Hükümet yerini almazsa, yani, siz, 

Hükümet temsilcisine "hangi gerekçeyle siz yerinizi almıyorsunuz" şeklinde bir şey diyebilir misi
niz? 

BAŞKAN - Hayır, öyle bir şey yok; hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Hükümet yerini alma
dığı zaman gereğini yapıyoruz. 

NEVZAT ERCAN.(Sakarya) - Sayın Başkanım, Komisyon Başkanı yerini almıyor... Lütfen, 
gereğini yapın efendim. * 

' BAŞKAN - Efendim, bakın Sayın Ercan, bunun usule pek uygun olmadığını siz de biliyorsu
nuz. Meclisi çalıştıralım... Bakın, ben, açılışta yoklamayı bile tamamlamadım, sırf Meclisi çalıştı
ralım diye. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, vakit geçiriyoruz. 
BAŞKAN - İyi niyetliyim; iyi niyetime lütfen inanın; ama, Sayın Komisyon Başkanı "ben bu

rada oturmayacağım" diyor. Ben, bunu saygıyla karşılıyorum, oturmayabilir. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - O zaman, mesele yok efendim. 
BAŞKAN - O zaman, gereğini yapıyorum. Nedir; Komisyon Başkanı oturmuyorsa, Başkan-

vekiline soruyorum. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Ama, siz, bunu açıkladınız efendim. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Zabıtlara geçti, Sayın Başkanım. Sizin "başkan yerini almıyor

sa, onu temsilen başkanvekili yerini alamaz" şeklinde zabıtlara geçeni beyanınız oldu. 
BAŞKAN-Söyledim... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Sungurlu'nun vaki ısrarı ürezine, siz tutumunuzu değiş

tirdiniz. 
BAŞKAN - Hayır, hayır, hayır; tutumumda bir değişiklik yok efendim. Başkanın neden yeri

ni almadığını soruyorum. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hangi gerekçeyle, efendim?.. 
BAŞKAN - Bakın, biraz önce de aynı Başkan arkadaşımız yerini almadı. O zaman tehir ettik. 

O zaman da şunu ifade ettim: Sayın Başkanı duymadım, dedim. Duymadığım için, Sayın Başkanı 
duymadığım için, Başkanvekilinin müracaatını kabul ettiğimi söyledim. Çok açık gerekçemi koy
dum; ama, şimdi, Sayın Başkan, diyor ki: "Ben hazır değilim." Bu, bir gerekçe değil efendim; ha
zır olmasaydı, bu rapor buraya gelmezdi. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım, Başkanın, esasen herhangi bir gerekçe gös
terme mecburiyeti yok. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Niye saptırıyorsunuz!.. 
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BAŞKAN - Sayın Tayan... Sayın Tayan, Meclis İçtüzüğü belli. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Bugüne kadar yapılan uygulamaların niye dışına çıkıyorsu

nuz?!. 
BAŞKAN - Bugüne kadar, bu uygulamanın emsali yok efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Sayın Baş

kanım... 
BAŞKAN - Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Şimdi, özür 

dilerim; siz, Meclisin çalışmasından yanaşınız. Birçok kanun teklif ve tasarısı için, başkan yok, 
başkanvekili yok veya Hükümet yok diye bunları geçiyorsunuz. Şimdi, öyle kanun teklif ve tasarı
ları geliyor ki, mesela, bunlarla ilgili bir sürü bize önergeler, yazılar, şunlar bunlar geliyor; bunlar 
üzerinde bir çalışma yapıyoruz, arkadaşlarımızı da buraya toplayıp onlarla görüşmeler yapıyoruz. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Çekin geriye... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Bunların ta

mamlanması mı yoksa tamamlanmaması mı lazım; elbette tamamlanması dileğimiz. Dolayısıyla, o 
kanun teklif ve tasarılarını, bir başkan olarak, bana gelen bilgilerin ışığında değerlendirip ondan 
sonra oraya oturmakta fayda görüyoruz. 

AHMET KABİL (Rize) - Rapor hazır, Sayın Başkan. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - O bakımdan, 

ben, zatı âlinize müspet cevap vermedim. 
BAŞKAN - Sayın Başkan, ben, sizin itirazınızı saygıyla izledim ve dinledim. Şimdi, bakınız, 

bir kanun tasarısının veya teklifinin ne şekilde Genel Kurula ineceği prosedüre bağlanmıştır. Ko
misyonunuzla görüşürsünüz, tartışırsınız ve bir rapor yazarsınız. Siz, bu işlemi yapmışsınız.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) -Tabiî, Hükü
metle de bu meseleleri ortaklaşa görüşüyoruz. 

BAŞKAN - Gayet tabiî görüşeceksiniz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Şimdi... 
BAŞKAN - Ben bitireyim, müsaade edin... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Ve bir de... 
BAŞKAN - Müsaade edin, ben bitireyim. 
Şimdi, efendim, siz, Hükümetle de istişarenizi, Hükümeti temsilcn bir üyenin veya ilgili kişi

nin -Bakanlıkça görevlendirilecek ilgili kişinin- Komisyonda dinlenmesi suretiyle zaten yaptınız. 
Şimdi, sizin ilaveniz, diyorsunuz ki: "Biz, bu raporu yazdıktan sonra Komisyonumuza yeni müra
caatlar oldu..." 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Tabiû.. Hü
kümetle de görüşüyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika... 
"...yeni bilgiler geldi, yeni tezkereler geldi; biz, bunları değerlendireceğiz." İşte, onların değer

lendirme safhası ve yeri artık Komisyon değil, rapor Genel Kurula indikten sonra, onların değer
lendirme yeri Genel Kuruldur. Şimdi, önergeleri burada değerlendireceksiniz. 

Burada, sıkıntı şu: Komisyon oturduğu halde; eğer, Hükümet oturmazsa bu görüşmeler devam 
edecek. Neden; bir defa ertelenmiş; esas sıkıntı bu. Bakın, deminki kanunda yine aynı şey oldu, 
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geçtik; çünkü, orada bir defa erteleme yapılmamış. Orada bir problem olmadı; siz de bir problem 
haline getirmediniz; ama, şimdi, zamanın başka bir nedenle azalacağı düşüncesiyle -ki, hak veri
yorum- başka şeyleri görüşmek istiyorsunuz; ö nedenle, buraya oturmak istemiyorsunuz; ama, İç
tüzüğümüz buna cevaz vermiyor. Yapacağımız başka hiçbir şey yok; ya geri çekeceksiniz... Geri 
çekerseniz, hiçbir mahzuru yok; oturur, geri alırsınız, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre. Başka bir 
hadise yok. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - O zaman, bu 
Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarıyı geri çekelim. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Komisyonun öyle bir kararı yok... 
BAŞKAN - Buyurun efendim; oradan yapacaksınız o işi. Kararnameyle ilgili tasarının müza

keresine başlayacağız, siz "geri çekiyoruz" diyeceksiniz; ben de geri vereceğim efendim. 
Buyurun... Buyurun... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Papatya falına bakıyor efendim. 
BAŞKAN - Sayın Başkan... Komisyon Başkanı... Sayın Başkan, artık, lütfen.:. Sizi bekliyo

rum efendim. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Meclis zabıtlarını getirin, okuyun Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Güçlü, telaş buyurmayın efendim. Ben gayet açık izah ettim. 
Sayın Başkan, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Meclisi çalıştıracağım diyorsunuz; ama, çalıştırmıyorsunuz... 
BAŞKAN - Sayın Güçlü, siz heyecanlanmayın ve telaş buyurmayın. Size ben yardımcı olu

yorum; merak etmeyin efendim. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - İyi niyetli değilsiniz... 
BAŞKAN - Bak, o cümleyi sarf ederseniz, ben başka cümleler sarf etmek zorunda kalırım... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Karşılığını alırsınız... 
BAŞKAN - O zaman, mahcup olursunuz... O zaman, mahcup olursunuz... 
Sayın Güçlü, lütfen... İstirham ediyorum... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Karşılığını alırsınız... 
BAŞKAN - İstirham ediyorum... Bakın... 
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişik

lik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının görüş
melerine başlıyoruz. , 

Komisyon yerini aidi. (ANAP sıralarından "Hükümeti davet etmediniz, Sayın Başkan" sesleri) 
Evet efendim. Hükümetr olmayacağını söyledi zaten. Bir defa ertelendiği için, Komisyon ye

rini aldı; görüşmelere başlıyoruz. 
Tümü üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın Başkan, bir müracaatınız var mı efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Efendim, İç

tüzüğün 89 uncu maddesine göre, biz bunu geri çekiyoruz. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başkan, kanun hükmünde kararnameyi geri çekemez; 

Komisyonun yetkisi yok. 
BAŞKAN - Lütfen oturur musunuz, Sayın Zaimoğlu. 
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Komisyon Başkanı, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, geri çekme müracaatında bulundu; 
375 sıra sayılı kanun hükmünde kararnameyle ilgili tasarı Komisyona geri verilmiştir. 

22. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 

BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

İlgili Komisyon ?..Yok. 
Ertelenmiştir. 

23. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 

BAŞKAN - Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız.. 

İlgili Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 

.24. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 

BAŞKAN - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

İlgili Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen 

Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları İşın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutfidlah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine 
başlayacağız. 

Komisyon Başkanı ?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
26. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının görüşmelerine başlaya
cağız. 

İlgili Komisyon ?..Yok. 
Ertelenmiştir. . 
27. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı : 606) 
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BAŞKAN - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Kuruluş ile İdaresine Dair 524 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

İlgili Komisyon ?.. Yok. , . 
Ertelenmiştir. 
28. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde. Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (J/608) (S. Sayısı: 609) 

BAŞKAN - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

İlgili Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
29. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(11579) (S. Sayısı: 624) 

BAŞKAN - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

İlgili Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
30. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11336) (S, Sayısı: 690) 

BAŞKAN - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnemenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle 
ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

İlgili Komisyon ?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
31. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İddialarının Üzeri

ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sayısı:. 779) 

BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine 
başlayacağız. ' 

Komisyonun Sayın Başkanı ?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
32. - İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis

yonları raporları (İ/860) (S. Sayısı: 851) (1) 

(1) 851 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, 851 sıra sayılı, İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu 
Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerine aldılar. 
Şimdi, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim: Komis

yon raporunun okunmasını kabul edenler... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum... 
BAŞKAN - Oylamaya geçtim efendim. 
Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Şu ana kadar, Başkanlık Divanına, Sayın Oltan Sungurlu, Anavatan Partisi Grubu adına, Sa

yın Abdullah Gül, Refah Partisi Grubu adına; Sayın Abdülkadir Ateş, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz almak için müracaatta bulundular. 

Sayın Tayan, isimleri sonra mı vereceksiniz efendim?. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Evet, sonra bildireceğiz. 
BAŞKAN-Peki. 
Şahısları adına, Esat Bütün, İbrahim Kumaş, Abdüllatif Şener, Rüştü Kâzım Yücelen, Uluç 

Gürkan söz istemişlerdir ve Halit Dumankaya da şu anda müracaat etti. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ben ilkönce verdim. 
BAŞKAN - Şu anda geldi, Halit Bey... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayır efendim, ben ilkönce verdim. 
BAŞKAN - Halit Bey, bana şu anda ulaştı. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkanım, ben, Divana ilkönce ulaştırdım. Diva

nın suçu benim olamaz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun efendim... Halit Bey, buyurun... 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Sayın Başkanım, ben de "Verdi" diyorum. 
BAŞKAN - Sayın İdare Amirim, ben burada, bana gelen kâğıtları okumakla görevliyim. Ben, 

Halit Dumankaya'nın beyanına itibar ediyorum; onda hiç şek ve şüphem yok; ama, Divanda bana 
gelen kâğıtlar ve müracaat sırası bu; bana yardımcı olun efendim. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz bu kanun tasarısıyla ilgili olarak, grupların ko
nuşma süreleri 20'şer dakika, şahısların konuşma süreleri de, bütünü üzerinde olduğu için, 10'ar 
dakikadır. 

Sayın Oltan Sungurlu, Anavatan Partisi Grubu adına; buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından "Kilislilere selam 
söyle" sesi) 

Milletvekili sıralarından bir arkadaşımız "Kilislilere selam söyle" diye laf atıyor. Benim, Ki
lislilere selamım kalbîdir, samimidir; huyumu da biliyorsunuz, şu gelen tasarı gibi, gayri samimi 
bir selam değildir. 

Muhterem milletvekilleri, bu yetki kanunu tasarısıyla, Hükümet, önce birbuçuk yıl müddetle, 
daha sonra da komisyonda bir yıl müddetle kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi istiyor; ya-
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ni, nereyi il yapmak istiyorsa, nereyi ilçe yapmak istiyorsa, o noktada yetki istiyor; bu işin kanun
la değil, kanun hükmünde kararnameyle yapılması taraftarı ve nereleri yapacağını, nasıl yapacağı
nı belli etmeden, böyle bir talepte bulunuyor. 

Biz, Hükümetin bu noktadaki talebinin ağırlık noktasının Kilis olduğu kanaatindeyiz. Anava
tan Partisi olarak, bugüne kadar, Türkiye'de il ve ilçelerin yapılması noktasında bizim de görüşü
müz var, teklifimiz var, Hükümet seçim beyannamemizde de taahhütlerimiz var. Kilis ise, Anava
tan Partisi olarak, il olması için, bizim verdiğimiz listede en baştaki yerlerden biridir. 

Bugün de, bu meselenin gerçekleşmesi için -Kilis'in, hatta İnebolu'nun gerçekleşmesi için, 
Yüce Mecliste de gördüğünüz gibi- seçim bölgelerimizden milletvekillerimizi çağırmak suretiyle, 
Mecliste ekseriyetin temini için azamî gayreti sarf ettik ve bugün, buradayız. Ancak, bir iki husu
su sormadan, bir iki husustaki endişemizi dile getirmeden geçemeyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, istenilen yetki kanunu, ivedi, acele ve zorunlu işler olarak görülen bir 
mesele ve kanun çıkarmak için müddet olmayan meselelerde gündeme gelen bir husus, Anayasa
mıza göre ve Anayasa Mahkemesi kararlarına göre ve daha önceki Danışma Kurulundaki Anaya
sa Komisyonu müzakerelerinin zabıtlarına göre; ama, bakınız, üçbuçuk sene önce, biz, Anavatan 
Partisi olarak, birçok yerin il olması için kanun teklifi vermişiz ve bunların içerisinde Kilis de var; 
ama, bugüne kadar, hiç de bu iş gündeme gelmemiş; Hükümet için ivedi ve zorunlu işlerden değil
miş, cevap verme lütfunda bile bulunmamışlar -burası il yapılsın veya yapılmasın- bu kanun tek
liflerinin hiçbirine Hükümet cevap vermemiş; ama, niyeyse, şimdi, seçim yaklaşınca, böyle bir ay
rık yetkiyi, böyle bir özel yetkiyi Meclisten istemektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bu işin komisyonlarda görüşülmesi sırasında da Hükümet, gerekli 
kaidelere riayet etmemiştir; ama, biz, bunların hiçbirini, o gün de mesele etmedik, şu anda da me
sele etmiyoruz. 

Şunu söylemek istiyorum: Ben, Kilis'teydim, Kilis'ten geliyorum; Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Kilis'e gitmiş, il vaadinde bulunmuş, televizyonlarda da gördünüz; yani, bu söyle
diklerimin menşei sizin beyanınız. 

Biz, Kilis için bunu istemiyoruz diyebilirsiniz; ama, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, 
gitmiş, il vaadinde bulunmuş ve eğer Kilis il yapılırsa, belediye başkanlığının Cumhuriyet Halk 
Partisine yerilmesi yolunda bir propaganda başlamış. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Herkes oyunu istediğine verir, Sayın Sungurlu 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Daha sonra, Doğru Yol Partisi, Sayın Başba

kanımız geride kalmamak için, Kilislilere başka bir şey vaat etmiş: "Kilis'in il kanununu çıkaraca
ğım ve cumartesi günü Kilis'e giderken, il kanununu da Resmî Gazeteyle birlikte getireceğim." 

Bir başka iddia da, Sayın Başbakanın, Kilis'e, Kilis Valisini de birlikte getireceği; hatta bir 
başka iddia, bu valinin kim olacağı bile belli, bir ilimizin vali muavininin, oraya vali olarak, cumar
tesi günü, Sayın Başbakanımız tarafından götürüleceği. 

Bakınız, bizim Şûrada duyduğumuz mutluluk, Kilis'in il yapılması. Kilis'in il yapılması için 
biz varız; ama, diyoruz ki, Kilis'in il yapılması için, İnebolu'nun il yapılması için, iki satırlık bir 
kanun teklifi getirseydiniz de il yapsaydık ne olurdu yahut bizim verdiğimiz kanun tekliflerine des
tek verseydiniz de, Kilis, İnebolu il olsaydı ne olurdu... Onu öyle yapmayıp da böyle yapınca ve 
nereyi il yapacağınız belli olmayınca, acaba, siz, seçimlerde bu işi kullanıp da, yine, Kilis'i ve İne
bolu'yu il yapmayacak mısınız? Biz, bu endişeyi taşımaya başladık; çünkü, Yalova da il olmuştu, 
Kilis de il olmuştu, hatta başka yerler de il olmuştu; plaka numaraları da verilmişti!.. Bunların içe
risinde, bugüne kadar il yaptığınız hiçbir yer yok. Şimdi, biz, sizin bu sözünüze nasıl güveneceğiz. 

- 2 2 8 - ' 



T.B.M.M. B:117 3 1 . 5 . 1 9 9 5 0 : 1 

Henüz, Meclisten güvenoyu almamış, Meclisin güvenini kazanmamış bir Hükümete "daha ön
ce güvenoyu almıştı" derseniz, şu gün bakanlık yapanların bir kısmının o gün güvenoyu vermedi
ği bir Hükümete, Cumhuriyet Halk Partili bakanların güvenoyu vermediği bir Hükümete; yani, 
kendi bakanlarının bile güvenoyu vermediği bir Hükümete, güvenemezsek, bize bunu çok görmez
siniz herhalde. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sizin, bu yetki kanunuyla, Kilis'i veya İnebolu'yu il yapacağınız noktasında şüphelerimiz var. 
Biz diyoruz ki: Kilis'te seçim için de kullansanız, inebolu'da seçim için de kullansanız, keşke, bun
ları seçimden önce -rüşvet maksadıyla da veriyorsanız- il yapsanız da buradaki halkın ıstırabı ve 
beklentisi bitse... 

Uzun zamandan beri* Kilis halkım âdeta ayakta tutan, uyutmayan böyle bir hadiseye kimsenin 
hakkı yok; bir siyasî partinin böyle bir şeyi kullanmaya hakkı yok. Yani, düşünün ki, bir eşkıya, bir 
adamın çocuğunu kaçırsa, fidye istese "ya parayı ver ya da çocuğunu öldüreceğim" dese... Kilis 
halkının bugün içinde bulunduğu haleti ruhiye, işte, çocuğu kaçırılan adamın haleti ruhiyesi gibi
dir. Bütün bunlara rağmen, biz, Kilis halkının, bu şekildeki bir haleti ruhiyeden bir an önce kurtul
ması için, bu yetki kanunuyla, sizin, Kilis'i il yapmanızı, Hükümetin bunu kullanmasını istiyoruz. 

Bakınız, böyle bir yetkiyi aldığınızı farz edelim, ne kadar süreyle kullanacaksınız; yani, bir 
sene müddetle bunu elinizde tutmayi düşünüyor musunuz... Her gün için Kilis'e yaptığınız aynı 
zulmü başka yerlere de yapmak suretiyle, "oyunu verirsen ilçe olursun, oyunu verirsen il olursun" 
tehdidinde bulunmak, böyle bir şeyi saklamak, Türk demokrasisi için, Türkiye'nin bugün geldiği 
nokta için doğru bir şey midir... Böyle bir şeyle oy alacağınızı zannediyor musunuz... Yani, böyle 
bir şeyle tehdit ettiğinizde, vatandaş, size söz vermiş olsa bile, seçim sandığının başına gittiğinde, 
bu kadar hukuk dışı -hukuk dışı diyorum, başka bir tarif kullanmıyorum- davranışlara oy verece
ğini, prim vereceğini zannediyor musunuz... Kilis gibi, eğitimi son derece yüksek, Türkiye'de, fev
kalade önde insanlar yetiştirmiş bir ilçemizin, böylesine bir duruma "evet" diyeceğini, bunun so
nucunda sizi mükâfat vereceğini zannediyor musunuz... Peki, kime verecek bu mükâfatı; Cumhu
riyet Halk Partisine mi verecek, Doğru Yol Partisine mi verecek; hangisine verecek; çünkü, Hükü
metin iki kanadından bir tanesi "hayır" dese, bu iş olmayacak. O itibarla, bu oyu hanginizin alaca
ğını, Kilisliyi, hanginizin, kanun hükmünde kararnameyle aldatacağını zannettiğini merak ediyo
rum; ama, sonunda* aldatamayacaksınız ve Kilisli, vilayet olduktan sonra, nereye inanıyorsa, nere
ye güveniyorsa oyunu oraya verecek. 

Şimdi bir başka sıkıntı başladı. Heyetler geliyor. Yetki kanunu tasarısı Meclise sevk edilince, 
muhalefet olmamıza rağmen, bize, vilayet olmak için heyetler gelmeye başladı. Hükümetin de 
açıklaması var, 100'ün üstünde yeril olmak istiyor. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - 126. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Bir arkadaşımız 126 diyor. 126 ilçe ve bir 

hayli belde halkını, her gün, otobüslerle buraya dökmek suretiyle yapacağınız zulmü, bu insanlara 
yapacağınız haksızlığı hiç düşünmediniz mi? Bir sene boyunca, bu Meclis, artık çalışamaz hale ge
lir. Her gün otobüsler, her gün minibüsler, uçaklar, buraya gelecekler. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Sungurlu, bugün gazetede ilanı verilmişti. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Onun için, yetki kanunuyla bu meselenin gün

deme getirilmesinin yanlışlığını anlatmak için söylüyorum. Aslında bunun getirileceği kanundu ve 
fevkalade kolay bir şey idi. Hiçbir partinin, hiçbir siyasî görüşün buna karşı çıkması mümkün de
ğildi; çünkü, bütün siyasî partilerin bu hususta kanun teklifleri vardır. Anavatan Partisinin üçbuçuk 
senedir, Kilis'i il yapmak için verdiği kanun teklifi, sizin Hükümetinizin cevap vermemesi sebe
biyle halen, komisyonlarda bekliyor. . -
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Şimdi, bakınız, ara seçimlerde, iktidarın bütün imkânlarını kullanmak istiyorsunuz. Ara seçim
leri almak için, bütün bu imkânlarla neticeye gitmek istiyorsunuz. İktidarın ara seçimlerde bir avan
tajı vardır ve bu avantajı kullanmanıza rağmen, bu seçimleri alamayacağınız açıktır; çünkü, böylç 
yollara başvurmanın hiçbir zaman prim getireceğine inanmıyorum; ama, eğer, aldığınız neticeler şu 
veya bu ise, onları, sizin kendi neticeleriniz zannetmeyin. 

ADİL AYDIN (Aydın) - Size yakıştı mı bu! Üçbuçuk yıl önce siz yapsaydınız olmaz mıydı! 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Bakınız, biz, 1990'da ara seçimlerde yüzde 

34,5 rey almışız; 1991 'de yüzde 36,60 rey almışız ve üç ay sonra 1991'de genel seçimlerde, yüz
de 24 rey aldık. Demek ki, siz de, İktidar partileri, bu ara seçimde alacağınız oyların, genel seçim
de yarısını alırsanız çok mutlusunuz. Sizin, bu yüzde 34'ler, yüzde 36'lar değil, bu seçimde alaca
ğınız neticeler, Anavatan Partisinin önünde bile olmayacaktır. Alacağınız neticelerle, Türk kamu
oyunda müspet bir sonuç alacağınızı zannediyorsanız, işte, 1991 'deki Anavatan Partisinin tablosu
nu sizin gözünüzün önüne seriyorum. Bunu da, bir teselli olarak tutmayı düşünmeyiniz. İktidar im
kânlarından istifadeyle seçim almak istiyorsunuz; onu da yapamıyorsunuz. 

Ben, Kilis'e gittim, üçbuçuk senedir, Kilis'te taş üstüne taş koyduk derseniz buyurun!.. Bir 
okulunuz mu var; bir sağlık ocağınız mı var... Şehrin giriş yolu delik deşik... Karayollarından ve
ya başka bir yerden, şöyle birkaç yüz kilo asfalt getirseniz, o, delik deşik yolu yapardınız. 

Hastanesine bir doktor mu tayin ettiniz... 
, RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sanayi sitesi bizim bıraktığımız gibi duruyor. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Gidiniz, Kilis'e bir bakınız; Kilis, Anavatan 
Partisinin bıraktığı gibi kalmış. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sanayi sitesine ödenek bile vermediler... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Şimdi, İktidar imkânlarını bile kullanamayan 

böyle bir İktidar, Meclisi kullanmak suretiyle netice almak istiyor. 
Sayın milletvekilleri, bizim, burada şüphemiz var diyoruz; sizin, bu kanun tasarısı ile netice 

almak istediğinizden şüphemiz var diyoruz. Bu yetki kanunu tasarısı çıktığı zaman Cumhurbaşka
nına imzaya gidecek. Siz, bu yetki kanunu tasarısının Anayasaya aykırı olduğunu biliyorsunuz. Biz 
bu noktada Anayasa Mahkemesine gitmeyi, tedbir almayı düşünmüyoruz; ama, Anayasaya bu ka
dar aykırı olan bir kanunu, Cumhurbaşkanına imzalatamayacağınızı da biliyorsunuz. Cumhurbaş
kanı, seçimlerde, herhalde, metazori olarak kullandığınız, dozer operatörü değil ki, ona bu kanu
nu imzalatasınız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, Cumhurbaşkanı, bu ara se
çimlerde, şurada veya burada sizin seçim kazanmanız için grayder değil, makine de değil, dozer 
operatörü de değil, Köy Hizmetleri müdürü de değil... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Çankaya noteri de değil... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - ...Çankaya noteri de değil... 
Peki, bunu biliyorsunuz, o halde neden kanun tasarısı getirmiyorsunuz. Halen zaman geçmiş 

değil; buyurun, kanun tasarısını getirin çıkaralım, Kilis'i il yapalım diyoruz. Kilis, yarın il olmaz
sa, "efendim, biz tasarıyı çıkardık da, Cumhurbaşkanına takıldı, kanun hükmünde kararname çık 
madj" demeyiniz... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Samimi değiller,samimi... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Üçbuçuk sene beklettikten sonra, çarşamba 

günü böyle bir numarayla, cumartesini garanti etmeye çalışıyorsunuz. Kilis halkı bu işe aldanma-
yacaktır. 
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Kilis halkı, sizden, cumartesi günü vali istiyor. Biz de, sizden, cumartesi günü, Kilis'e vali is
tiyoruz; Kilis'in il olmasını istiyoruz, İnebolu'nun il olmasını istiyoruz. Sizin, bütün bu yaptıkları
nızın; Kilis için ve İnebolu için bu yaptıklarınızın müspet netice vermeyeceğini tekrar ifade ediyo
rum. 

Bu kanun tasarısına ek olarak, arkadaşlarımızın verdiği önergeler var; 15 gün içinde 60 yerin 
il olması için teklif verdik. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Sayın Bakanım, hakikaten öyle oldu; Kırıkkale'yi il yaptınız 
sıfır oy aldınız, Aksaray'ı il yaptınız sıfır oy aldınız; bunda tecrübeniz var. Biz, gerçekten, il yap
mak istiyoruz. , 

ADİL AYDIN (Antalya) - Bakalım, Kilis mi büyük, Bayburt mu büyük... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Efendim, siz, seçim meydanlarında, üç gün 

sonraki seçim için bu vaatlerde bulundunuz. Biz, size iftira etmiyoruz. Siz, Kilis meydanında, 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak, seçime bir hafta on gün kala "Kilis'i il yapacağım" 
vaadinde bulunduysanız benim söylediklerim doğrudur; "hayır, bulunmadık" diyorsanız, gelin bu
radan söyleyin; "biz, bu seçim münasebetiyle, Kilis'e il vaadinde bulunmadık" deyin. Eğer, sizin 
Doğru Yol Partisi teşkilatı, cumartesi günü için, "Kilis'e valiyi getireceğiz" diye vaatte bulunmu
yorsa, Kilis sokaklarında bu propaganda yapılmıyorsa, o zaman ben yanlış söylüyorum. Siz, gelin, 
bu kürsüye "biz, Kilis'i il yapmayacağız, vaat etmiyoruz" deyin. Hayır; siz, Kilis'e bu vaatlerde bu
lundunuz. Biz ide diyoruz ki, iyi ettiniz... Siz, Kilis'i, bu seçimden önce il yapınız, biz de sizi des
tekliyoruz, Kilis'in il olmasının da yanındayız; ama, Kilis'i il yapmazsanız -ben size söylüyorum-
cumartesi günü, Kilis'te miting yapmayı düşünmeyiniz. Başınıza geleceklerden dolayı da, kimseyi 
sorumlu tutmayınız, sorumlusu sizsiniz. Ayağa kaldırdığınız bu halkın tepkisini hoş karşılamak zo
rundasınız. 

ADİL AYDIN (Antalya) - Başkanların elini kolunu bağlamıyoruz; onları serbest bıraktık. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) -Arkadaşlar, benim sözlerimde sizi rahatsız 

edecek bir şey yok ki... Gelin, Kilis'i, hep beraber il yapalım diyorum; ama, bu il yapma işinde si
ze olan güvensizliğimi ifade ediyorum. Bu güvensizliğimin ifadesini de hoş görün. Bugüne kadar 
öyle çok sabıkanız var ki, buna bir yenisi eklendi. 

Bakınız, söylüyorum: Kilis sokaklarında üçyüz metre, beşyüz metre asfalt yapmayan, Kilis'te 
bir çeşme akıtmayan, Kilis'i, terk edilmiş bir şehir haline getiren bu İktidarın, seçime üç gün kala, 
ülkemizin bu kadar eğitim görmüş bir bölgesinde yapacağı aldatıcı işlerin hiçbir neticesi yoktur, 
onlardan bir netice alması söz konusu değildir. 

Ben, bu yetki kanunu tasarısı sonucunda il olacaksa, bu kararın, Kilis'e de, İnebolu'ya da ha
yırlı uğurlu olmasını diliyorum; ama, Hükümete olan güvensizliğimi, burada bir daha ifade ediyo
rum ve hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sungurlu 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullah Gül; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; görüşülmekte olan yetki kanunu tasarısı hakkında Refah Partisinin görüşlerini anlatmak 
için huzurlarınızdayım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, bu yetki kanunu tasarısıyla, Hükümet, kanun hükmünde ka
rarname çıkarmak için, Türkiye Büyük Millet Meclisinden yetki istemektedir. Hükümet, acaba ni-
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çin bu yetki kanununu çıkarmak istemektedir ve bunu niçin şimdi getirmiştir?.. Bizler, 19 uncu dö
nem milletvekilleri olarak Ekim 1991'de seçildik. Kasım 199l'e bakarsanız, ta o zamandan beri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine, bazı ilçelerimizin il olması için, bu dönem milletvekilleri tarafın
dan kanun teklifleri verilmiştir. Gerçekten, bazı ilçelerimiz o kadar büyümüş ki, nüfus olarak, eko
nomik faaliyetler olarak, kültürel faaliyetler olarak o kadar genişlemişler ki, bağlı oldukları ili ge
çenler olmuştur veyahut da bağlı oldukları il gibi, ayrıca, kendileri cazibe merkezi olmuşlardır. Do
layısıyla, milletvekili arkadaşlar olarak hepimiz de, tabiî olarak, oradaki vatandaşlanmızm, içinden 
geldiğimiz kişilerin arzularını buraya getirmişiz ve buralann il olması için kanun teklifleri vermi
şizdir. O zamandan bu yana, verilmiş olan çok sayıda kanun teklifi vardır. Aynı şekilde, bazı bel
delerin ilçe olması için de kanun teklifleri vardır. Bunların başında, büyük olan ilçeler gelmektedir, 
tabiî ki, Kilis de bunlardan birisidir. Zaten, Kilis, tarihte, ilçe değil, bir il statüsündeydi. Bu neden
le, haklı olarak, Kilis'in il olması için, gerek Refah Partisi gerekse diğer partiler ve hatta, İktidar 
partileri tarafından kanun teklifleri verilmiştir. Ancak, ne hazindir ki, bu teklifler, şimdiye kadar, 
Hükümet tarafından dikkate alınmamış, bekletilmiş ve bunların görüşülmesi için herhangi bir fa
aliyet ve teşebbüste bulunulmamış, gayret gösterilmemiştir. Ne zamana kadar; 4 Haziranda yapıla
cak olan seçimler hatırlanana kadar. 

Bir hükümet düşünün ki, dört senedir İktidarda; artık, normal olarak iktidarının sonuna yak
laşmış, sonuna gelmiş. Yaptığı faaliyetlere, icraata ve halkın derdine bulduğu çarelere güvenerek, 
milletin karşısına çıkmaya cesareti kalmamış bir İktidar, birden bire, halkın bu arzularını, hislerini 
acaba istismar edebilir miyim diyerek düşünmüş ve bu yetki kanunu tasarısını getirmiştir; bu yetki 
kanunu tasarısının gelişi böyledir. 

Bunu niçin söylüyorum; çünkü, daha önce de olmuştur. Arşivleri şöyle bir karıştırır, hafızala
rınızı tazeler ve Sayın Başbakanın, Karabük için» Yalova için, iskenderun için, Gebze için verdiği 
sözleri düşünürseniz, hayretlere düşersiniz; ama, şunu söyleyeyim ki, halk, bunların hiçbirine inan
mamaktadır. Niçin; Sayın Başbakan, kendi seçim bölgesi olan İstanbul-Çatalca'ya gitmiş, televiz
yonlarda gördünüz, halk, afişlerde "bizi, şimdi mi hatırladın" demiştir. Sayın Başbakan, şimdiye 
kadar Çatalca'ya hiç gitmemiş.Yeni gitmiş; zira, orada seçim var. Halk "bizi şimdi mi hatırladın" 
diyor. Yine» gittiğimiz küçük beldelerde ye diğer yerlerde hep görüyoruz; Zonguldak'ta, Deniz
li'de, biraz önceki konuşmacının da söylediği gibi Kilis'te ve Nevşehir'de, yolları yapılmamış, hiç
bir hizmet gitmemiş yerlerde seçime onbeş gün kala makineler çalışmaya başlıyor. Halk, millet, 
bunları, gülerek seyrediyor ve aslında, bu duruma düşen iktidarlara da acıyor, gidenlere tebessüm 
ediyor. Onların ayağına giden İktidar partilerinin milletvekilleri, bakanları da korkarak gidiyor; 
çünkü, biliyorlar ki "şimdi mi bizi hatırladınız, neredeydiniz" sorusuna muhatap olacaklar. Çok bü
yük yanlışlar da yapılıyor. İşte, İnebolu'ya giden Sayın Başbakan, oranın deniz kenarı olduğunu 
unutmuş "buraya yüzme havuzu yaptırayım mı" diyor; orada, kız meslek lisesi dört senedir mezun 
veriyor "size kız meslek lisesi yaptırayım mı" diyor. Her gittiği yerde de, bu telaş içinde, bu utanç 
duygusu içinde olduğu için -bu herkes için böyledir- ister istemez böyle bocalamaya başlıyor. 

Değerli arkadaşlar, bakın, şimdi, size elimdeki şu yazıyı okuyacağım: "Yalova'da neler ol
du..." Bunları, uzun uzun okumaya gerek yok, yalnız birini okuyacağım: "Yalova, il oldunuz... İl 
oldunuz..." O zaman (7 Temmuz 1994) Başbakan, Yalova'da "bugün ayın kaçı" diye soruyor, 
"7'si" diyor herkes. "Kaçıncı aydayız" diye soruyor, "7 nci aydayız" diyorlar. "İkisini yan yana ge
tirince ne oluyor; 77.'' diye kendisi bağırıyor. Ondan sonra da Başbakan "öyleyse, plakanız 77. Ha
yırlı olsun; il oldunuz... İl oldunuz..." diye, çocuk gibi bağırıyor. 

Peki, ne oldu şimdi... Ne oldu... "İl olacak" dedi, halk da güvendi; ne yapsın, devlet adamına 
güvenmek durumunda ve güvendi... 
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Yalova Belediye Reisi, uzun süre 77 numaralı plakayla dolaştı; bugün gazete haberlerinde gör
düm, plakayı sökmüş "halkın içine çıkacak yüzüm kalmadı, utanıyorum" diyor ve 34 numaralı pla
kayı takmış. 

Sadece, Yalova için mi; Karabük için de... Yine, gazetelerde "Çiller, Karabük'e, il olma sözü 
verdi" deniliyor. Başka nereler için söylüyor; "İskenderun'u il yapıyorum" diyor. 

Şunu söylemek istiyorum; Bu Hükümetin başındaki kişiye, halkın hiç güveni yoktur, hiç inan
cı da yoktur. Dolayısıyla, Kilis halkı da çok iyi biliyor ki, Sayın Başbakan, şimdi hatırlayarak, cu
martesi günü Kilis'e gidecek... Şimdiden ecel terleri döküyor, heyecanlanıyor "ne yapayım; o mil
letin huzuruna nasıl çıkayım" diyor. Karşılarına çıkıp, acaba bir kâğıt gösterebilir miyim telaşı içe
risinde bu tasan gelmiştir; bunda bir samimiyet yoktur. 

İller, İl İdaresi Kanununa göre, Anayasaya göre, kanunla kurulur, açık ve seçik olarak. Kilis'i 
il yapacaktınız da, niçin, kanun tasarısıyla gelmediniz karşımıza? Bakın, biz, daha önce, Kilis il ol
sun diye teklifler verdik, sizler de verdiniz. Yalnız, 28.4.1994 tarihinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına, çok saygı duyduğumuz Devlet Bakanımız.Sayın Necmettin Cevheri Bey, 
şöyle bir yazı gönderdi: "ilgide kayıtlı yazımızda da belirtildiği gibi, memleketimizin, ekonomik, 
sosyal ve kültürel şartları değerlendirildikten sonra, Hükümetimizce, mülkî idare teşkilatımızın ya
pısında değişiklik öngören kanun tasarısı hazırlanacağından, teklifler, bu aşamada uygun görülme
miştir." Buyurun... Kilis burada yazılı... Buyurun... Teklifler her partiden verildiği için, Kilis bura
da yazılı. O zaman uygun görülmüyor, niçin; çünkü, bu, kanunla olur. Bunu herkes biliyor. Peki, 
şimdi niçin, kanun tasarısıyla gelmedi buraya? 

Sayın Başbakan, Yalovalıları kandırdığı gibi, Yalovahları çocuk yerine koyduğu gibi, Kilisli
leri de çocuk yerine koymaya çalışıyorsa, Kilis halkı buna inanmayacaktır. Niçin; bu yetki kanunu 
tasarısında Kilis'in adı var mıdır soruyorum size? Bunun, Anayasaya aykırı olduğunu, Hükümet 
çok iyi biliyor. Çünkü, Anayasaya göre, yetki kanunlarına dayanarak kanun hükmünde kararname 
çıkarabilmek için, olayın çok ivedi olması lazım; çok acil bir durum gerektirmesi lazım ve net ola
rak ne yapılacağının bilinmesi lazım. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Kilis'ten daha ivedi bir şey var mı?! 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararları ortadadır. Bakın, 

gerekçede "Anayasanın yukarıda açıklanan kuralları dikkate alınarak, yerine getirilmesinde zorun
luluk bulunan..." deniliyor; "...ancak, ivedilik isteyen belli konularda..." deniliyor ve "...kapsamı
nın ne olacağının açıkça yazılması lazım" deniliyor. 

Şimdi, ben soruyorum: Getirdiğiniz yetki kanunu tasarısında var mı bunlar? Kapsam madde
sinde ne deniliyor: "Bu kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, yeni il ve ilçele
rin kurulmasını ve buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba..." Kilis'in adı var mı burada?.. Yala
na son verelim... Kilis'in il olması lazım; Kilis'in il olması için siz de, biz de kanun teklifi verdik; 
niçin bekliyorsunuz, kanun tasarı veya tekliflerini getirin, burada, hep beraber Kilis'i il yapalım ve 
bu, Meclisin olsun; çünkü, bunu hepimiz istiyoruz. Nüfusu büyümüş, ekonomik şartları büyümüş... 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Niye konuşuyorsun öyleyse?!. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Siz, Kilis'i il yapmayacaksınız da onun için söylüyorum. 

Buna göre yapamazsınız; çünkü, buna göre, Anayasa Mahkemesinin iptal edeceğini biliyorsunuz. 
Bakın, daha önce bazı yerler il olmuş. İşte, Resmî Gazete... Nereler; bakiri, kanunda açıkça ya

zılı. Burada 13 beldenin ilçe olması ve 2 ilçenin il olması açık açık yazılı. İstanbul İlinde Bağcılar, 
İstanbul İlinde Güngören... isimleri tek tek yazılmış, "...buraların ilçe olması..." denildikten sonra 
"Ardahan adıyla, İğdır adıyla 2 il kurulmuştur" deniliyor; ismi geçiyor. İl böyle kurulur, açıkça ku
rulur. Peki, ben soruyorum size: Var mı böyle bir şey; Kilis'in ismi yazılı mı burada; yok. 
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Değerli arkadaşlar, siz, sadece, cumartesi günü, Sayın Başbakanın, Kilis'e gidince mahcup ol
maması için, bir kandırmaca, bir mazeret, onlara bir oyalama kâğıdı çıkarıp göstermek için bunu 
yapıyorsunuz. 

Eğer, burada samimiyseniz, Hükümet samimiyse -şimdiye kadar gösteremedi diyelim- geti
rin kanun tasarısını, hemen çıkaralım. Hiçbirimiz, Kilis'in il olmasıyla ilgili tasarının aleyhinde ko
nuşmayacağız; lehinde de konuşmayacağız ki, vakit almasın, beş dakikada çıksın diye... Refah Par
tisi Grubu olarak, biz, söz veriyoruz . 

Burada -dediğim gibi- insanları çocuk yerine koymak var. Bunu, Türk Halkı hazmedemez; 
bunu söyleyeyim size. Bununla, hiçbir yere varamazsınız. Bununla, devleti, milleti dejenere eder
siniz ve milletin, sizlere bağladığı bütün ümidini yok edersiniz değerli arkadaşlar. 

Tasarıya göre, bir sene için yetki alınacak, bazı ilçelerin il olması için. Hangilerini yapacaksı
nız; 907 ilçe var, bunların hangisini il yapacaksınız... Niçin, tasarıya "Kilis" diye yazmadınız? Bu
rada, bizim de sizin de kanun tekliflerimiz var; eğer, il yapmaya inansaydınız,-getirirdiniz ve ya
pardınız; yapılması da gerekir. 

Karabük'ün il yapılması gerekir, Düzce'nin il yapılması gerekir, Bândırma'nın il yapılması 
gerekir... 

NECMİHOŞVER (Bolu) - Hah! Ağzın bal yesin... Düzce'nin de... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Niçin, bu ilçelerin il yapılmasına dair kanun tekliflerini ge

tirmiyorsunuz? 
Bu kanun tasarınızla, bu ilçeleri de oyalayacaksınız ve bu, kredinizi daha da düşürecek. 
Türkiye'de, 1 830 belde var; hangisini ilçe yapacaksınız... Niçin, bunların isimlerini tasarıya 

yazmadınız? 
Değerli arkadaşlar, hukukun ve devlet geleneğinin bu şekildeki istismarı, neticede, maalesef, 

ülkeye zarar vermektedir. Bu millet, gerçekten, sizden hizmet beklerken -Türkiye'de, hangi taşı 
kaldırsanız, altında bin tane dert vardır- sorunları çözmenizi beklerken, siz, milleti oyalıyorsunuz. 
Dört sene içerisinde, bu sorunların bir kısmını çözebilseydiniz de, buna güvenerek, Kilislinin, İne-
bolulunun ve diğerlerinin karşısına, keşke böyle çıkabilseydiniz. Bunu yapamayan insanların düş
tüğü duruma düşmek, gerçekten, çok acıdır, hüzün vericidir. 

Aslında, Ekim 1996'nın sonuna kadar yetki istemiştiniz; Plan ve Bütçe Komisyonunda ikaz et
tik, bunu bir seneye düşürdünüz. Yani, her seçim zamanında bunu kullanmayı düşünüyordunuz. Bu 
sene içinde genel seçim olacak; eğer bü sene olmazsa, vaktinde olacak; acaba, o zaman da bunu 
kullanabilir miyim, diye düşünüyordunuz... Bunun için, bu yapılanların hepsi yanlıştır. Gelin, he
pimizin verdiği kanun teklifleri var, hepsini birleştirdim; Kilis'i, Bandırma'yı, Düzce'yi, Gebze'yi, 
Karabük'ü il yapalım; -elinizde bunlar- bunlar il yapılırken de, üzerinde bir kelime bile konuş
mayalım; uzmanlar hazırlasın, bunlar il olmaya layıktır desin, bizler de burada 5 dakikada bunla
rın hepsini geçirelim. 

Ben, son olarak şunu söylüyorum: Sayın Başbakan, Kilis'e gidecek; ama, kendisi, Yalova'da 
yerdiği sözlerin gölgesinden, onun etkisinden muhakkak kurtulamayacak; o sıkıntılarla gidecek. 
ve göreceksiniz, orada konuşurken, daha önceki yerlerde yaptığı gibi, ne gaflar yapacak ! Edir
ne'ye gidip de, "Edirnesporu, Birinci Lige çıkarayım mı" "...şunu şöyle yapayım mı" dediği gibi... 
Göreceksiniz , dili, orada nasıl tutulup, ne yanlışlar yapacaktır ! Ben, yine de bu seçimlerin bütün 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bakın, Türkiye'nin idarî yapısını düzenleyen ve aslında hiçbir politik davranışa müsaade et
meyen bir kanunu bile bu hale getirdiniz. Bu, seçim öncesi yapılan bir yatırımdır; ama, bu milletin 
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feraseti vardır, biraz önceki konuşmacının dediği gibi, genel seçimlerde, politika gereği il yapılan 
yerlere, bu millet nasıl cevap verdiyse, zaten bu kanunla il yapılamayacağını, yapılmayacağını bi
len Kilisliler de, buna, aynı tepkiyi orada göstereceklerdir. Onu il yapmak da, belki, dürüst ve ver
diği sözde duran politikacılara düşecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gül. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Gül, Düzce'yi zabıtlara geçirdiğin için teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Abdulkadir Ateş; buyurun. (CHP sı

ralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İl ve İlçe Kurulmasına İlişkin Yetki Kanunu Tasarı
sı üzerinde, Grubumuzun görüşlerini belirtmek için söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce, Genel Kurulun açılışından hemen sonra, burada, görüşüle
cek tasarılardan hangisinin öncelik alacağıyla ilgili, usul konusunda bir karmaşa yaşandı. Özellik
le, değerli bir partimizin temsilcileri, şu anda görüşmeye çalıştığımız yasa tasarısının görüşmeleri
ni erteleyebilmek, özellikle televizyon yayın saatinin dışına çıkarabilmek için olağanüstü bir gay
ret sarf ettiler. 

Bunun amacı, Hükümetin istediği ilçe ve il yapma yetki tasarısını kamuoyunun önünde müm
kün olduğu kadar tartışmamaktı. Niye; çünkü, Hükümet -Kilis'i il yapmayı istiyor, sözünü verdi; 
doğrudur- Kilis ve Kilis gibi Türkiye'de il olmayı yıllardan beri hakketmiş diğer birtakım ilçeleri 
de, bu yetki tasarısına dayanarak il yapacaktır, yapacağız ve bu yetki tasarısı da onun içindir. 

Şimdi, buna karşı çıkmamak için, kamuoyu önünde, Kilis il olmasın -kalplerinden geçen, ka
falarından geçen o—diyemedikleri için, burada, Meclisin zamanını biraz ileriye doğru iterek, bu tar
tışmaları televizyon yayın saatinin dışına çıkararak bir şey kazanacaklarını zannettiler; ama, olma
dı, Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. 

AHMET KABİL (Rize) - Kim yapacak bunu, CHP mi DYP mi?! 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Siz neredeydiniz? 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Dün niye getirmediniz?!. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Şimdi, memnuniyetle görüyorum ki, memnuniyetle gö

rüyoruz ki, değerli diğer iki muhalefet partisi de, Kilis'in ve diğer ilçelerin, hakeden ilçelerin il ola
bilmesi için bizimle aynı görüşü paylaşıyorlar. . ı 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Kanun teklifleri vermişiz... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Kendilerine teşekkür etmek istiyorum; ama, bunun canı 

gönülden olmasını istiyoruz. 
Neden daha önce yapmadınız, neden bunu daha önce çıkarmadınız diyorlar. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Biz kanun teklifi vermiştik. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, milletvekili olduğumdan beri, Ga

ziantep Milletvekili olarak... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Siz, bununla, Kilislilerin oyunu almak istiyorsunuz; Ki

lisliler bu oyuna gelmeyecek. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ...Gaziantep Milletvekilleri olarak, biz, Kilis'in il olması 

için 1987'den beri uğraş veriyoruz. 

. - 2 3 5 -



T.B.M.M. B:117 31 .5 .1995 0 : 1 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Dört senedir iktidardasınız; niye yapmadınız?! 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bizden önceki birçok değerli meslektaşımız da, Kilis'in 

il olması için âdeta dörtte bir asırdır gayret veriyor. 
AHMET KABİL (Rize) - Şimdi mi aklınız başınıza geldi?.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sizler, sekiz yıllık iktidarınız sırasında birçok yeri il ya

parken, birçok ilçeyi ile dönüştürürken, bir değerli Bayburtumuzu, bir Aksarayımızı, Kınkkalemi-
zi, diğer ilçelerimizi ile dönüştürürken, Kilis niye aklınıza gelmedi; insana bunu sorarlar! 

AHMET KABİL (Rize) - Hepsini kanunla yaptık. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Kanunla yaptık. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Şimdi, gelip de, bize " üçbuçuk yıllık iktidarınız sırasın

da niye Kilis'i, diğer hakkeden ilçelerimizi il yapmadınız" diye sormak sizin hakkınız değil, mu
halefet milletvekillerinin hakkı değil. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Dört senedir niye yapmadınız?.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Biz, zamanladık; biz, çalışmasını yaptık. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Yapmadınız, vallahi yapmadınız. Sana yakışmıyor! Val

lahi sen de inanmıyorsun... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Teknik uzmanlar, İçişleri Bakanlığımızın, diğer bakan

lıklarımızın, il özel idarelerimizin, valiliklerimizin uzmanları, üçbuçuk yıldır çalışıyor. Gerçekten, 
daha önceki iktidarın yaptığı gibi, hakketmeyen yerleri değil, bir gecede 116 beldeyi ilçe yapmak 
gibi, İçişleri Bakanlığında dosyası olmayan beldeyi ilçe yapmak gibi bir kötü alışkanlığı bu ülke
den silmek için bunun hazırlığını yaptık (CHP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) ve bugün ha
zırız. i .'", • • - . • ' • • ~ " 

AHMET KABİL (Rize) - O zaman Meclise getirin. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Ben hatırlıyorum, 18 inci Dönemde milletvekili iken, 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, bir gecede, İçişleri Bakanlığında müracaat dilekçesi bile olmayan 
beldeleri, 116 beldeyi nasıl ilçe yaptığınızı hep birlikte yaşadık. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - 59 taneydi, 116'ya çıktı. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) -Böyle tutarsız hareketler nedeniyledir ki, bugün halk, bu

gün insanlar "acaba, ben, hakketmeme rağmen beni il yaparlar mı, bu siyasîlerin vicdanına güve
nebilir miyim" diye bir kuşku içerisinde. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hani Yalova?.. Yalova nerede?.. Söz vermediniz mi?.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bu soruyu sormakta haklı; çünkü, buna siz yol açtınız, bu 

konuda istismarı sizler yaptınız ve biz bunu düzeltmek için gayret gösteriyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, şunu hiçbir zaman unutmayın: Buraya çıkan milletvekili arkadaşlarım, 

değerli grup sözcülerimiz kanun teklifi vermişler de biz yapmamışız... Hayır, öyle uyduruk kanun 
teklifleriyle devlet yönetilmiyor. (RP ve ANAP sıralarından sıra kapaklarına Vurmalar, "ayıp, ayıp" 
sesleri) 

İlçeleri il yapmak... 
BAŞKAN - Sayın Ateş, bir dakika... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Çok özür diliyorum Sayın Başkanım. (RP ve ANAP sı

ralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir dakika... 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, milletvekili uyduruk kanun teklifi vermez! 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika...Ben müdahale edeceğim... 
Sayın Ateş, sayın milletvekilleri, galiba maksadınızı aşan bir kelime üzerinde duruyor... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Maksadımı aşan bir ifade kullandım. Tabiatıyla, değerli 

milletvekilleri, hiçbir zaman uyduruk bir önerge veya teklif vermezler; ama, Türkiye gerçeklerini 
ı yansıtmayan, Türkiye koşullarına uygun olmayan, bazen de siyasî hisleriyle davranan bazı öneri-. 

ler verebilirler. Değerli arkadaşlarımın, bu dönemden önce, daha önce verdiklerini iddia ettikleri 
teklifler de bu mahiyette idi; ama, Türkiye'nin akıllı hareket etmeye ihtiyacı var; Türkiye'nin bi
limsel gerçeklere dayanan, Türkiye koşullarını iyi irdeleyen, gerçeklere dayanan kararlar almaya 
ihtiyacı var. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Son güne bırakarak mı?.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Ve bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu doğ

rultuda yapılan çalışmalara destek olmak gibi bir sorumluluğu var. 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) - Seçimden dört gün evvel(!) 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - İşte, bu sorumluluğu kalbinizde duymaya başladığınız 

için ve kalbinizde olduğu için, bütün milletvekillerine, parti farkı gözetmeden teşekkür etmek isti
yorum ve şunu söylüyorum... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Kanun teklifimiz var; oylarınızı göreceğiz. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Biz, bu yetki tasarısıyla, hakkeden, hakketmiş, gerçekten 

Türkiye koşullarına göre il olması gereken, ekonomimiz açısından il olması gereken, savunmamız 
açısından il olması gereken, ilçe olması gereken bütün birimleri tek tek inceledik ve bu yetki tasa
rısıyla, sadece bir güzel Kilisimiz, sadece bir İnebolumuz il olacak değil; bunun yanında, daha ön
ce, Hükümetimizin araştırmalar sonucunda söz verdiği diğer birçok ilçemiz de il olmayı gerçekten 
hakketmiştir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)-Polatlı var mı? 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Daha önceki dönemlerde olduğu gibi değil, gerçekten 

hakketmiş ilçelerimiz de inşallah il olacaktır ve bunun başında güzel Kilisimiz gelecektir; bununla 
iftihar ediyoruz. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Polatlı da var mı? 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; bir.sözcü 

arkadaşımız "Kilisli, inşallah, pazar günü, hayırlı olacak seçimlerde muvafakatini kime verecek" 
diye sordu. 

(RP sıralarından "Refaha" ; ANAP sıralarından "DYP'ye!" sesleri) 
Şunu biliyoruz değerli milletvekilleri; sekiz yıl iktidarda kalıp da Kilis'i il yapmayan ANAP'a 

herhalde bu muvafakati vermeyecek; bu, kesin. 
Bugün, Kilis'in ve hakketmiş diğer bütün güzel ilçelerimizin il olması için gayret gösteren par

tilerin, siyasîlerin kimler olduğunu bütün Türkiye biliyor, Kilisli biliyor ve benim Kilisli hemşeri-
lerim bunun bilinci içerisindedir. > 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Kanun teklifimiz var; oylarınızı göreceğiz. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Kilisli insanımız, Kilisli hemşerilerim, yüzyıllardan beri 

Türkiye'nin, bu Anavatanın bekçiliğini yapmıştır. Kilis insanı aydındır, Kilis insanı dünyaya açıl
mıştır ve Kilis insanı bağımsızlık savaşımızdan sonra, en güzel köylerini, topraklarını Suriye'ye bı
rakmak zorunda kalmış bir serhat yerleşim birimimizdir. Bu serhat yerleşim birimi, vilayet olmayı 
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hak etmiştir diyoruz, bu güzel yerleşim birimini il yapmanın şerefi, gelin, hepimizin olsun diyoruz. 
Yoksa, bu kürsüden Anayasa Mahkemesine mesajlar göndermek, bu kürsüden Cumhurbaşkanını 
bir greyder operatörüne benzetmek, bize yakışmıyor, 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Greyder operatörlüğü şerefli bir iştir. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Değerli Sungurlu'ya da yakışmıyor. Bunun da, amacı dı

şında bir cümle olduğuna inanıyorum; çünkü, Sayın Sungurlu'yu yakından biliyoruz; iki dönemdir 
birlikte çalışıyoruz... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Divriği'yi de il yapacak mısınız? 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Lütfen, kimse sinyal göndermeye çalışmasın; ne Anaya

sa Mahkemesine mesaj gönderelim ne de Cumhurbaşkanına; çünkü, bizim il yapacağımız, bizim il
çe yapacağımız yerler, teker teker, bilimsel olarak yaptığımız araştırmalar sonucunda ortaya çık
mıştır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Saysana onları; açıklasana Sayın Bakan. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bir gecede 116 beldeyi ilçe haline getirme istemi içeri

sinde değiliz. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Başkan, Divriği de var mı?!. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Yine, değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan, burada, birta

kım yanlış ifadeler de kullanıldı; bunları düzeltmek, bir Gaziantep Milletvekili olarak, Gaziantep 
milletvekilleri olarak, bizim görevimiz; o da şudur: Son üçbuçuk yıldır, Kilis'e ne yapıldı denildi; 
Kilis'in yollarındaki bozukluklar dile getirildi. 

Değerli arkadaşlarım, üçbuçuk yıldır Kilis, aşırı nüfus kaybını durdurdu; üçbuçuk yıl içerisin
de Kilis, toplu konuta sahip oldu; üçbuçuk yıl içerisinde Kilis, bizim adayımız sayesinde, 2 000 ai
leye arsa dağıttı ve 25 milyon Türk Lirasına, 200'ün üzerinde konut yapma gibi bir başarıya ulaştı. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Bakan, Kilisli dinliyorsizi... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Yine, sön üçbuçuk yıl içerisinde sanayi bölgesini kurduk. 

Kilis insanının kafası çalışır, çalışkandır. Kilis, hakikaten, sanayide de ilerleme olanağı çok yüksek 
bir vilayetimiz'olacaktır inşallah ve bu potansiyele de sahiptir. 

Sekiz yıl iktidarda kalanlar, bu sanatkârlar için, bu sanayicilerimiz için bir mekân düzenlemek 
gerekirken, bunu yapmamışlar. Şimdi, biz, buna başladık, temelini attık, inşaatına başlıyoruz diye, 
gelip, burada diyorlar ki, hiçbir şey yapılmadı..; 

Kilis'in su sorununu hallettik, Kilis'e yeni bulvarlar, açtık; ama, maalesef, Mart seçiminde, Ki
lis'e yıllardan beri hizmet veren Belediye Başkanımız seçimi kaybetti; bir talihsizlik oldu... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Nasıl kaybetti?.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ...ve mart seçimlerinden bugüne, Kilis'in yolları, âdeta 

-arkadaşlarımın da değindiği gibi- harabeye döndü. Kilis'in bize ihtiyacı var; bizim Kilis'e ihtiya
cımız var; Türkiye'nin Kilis Vilayetine ihtiyacı var diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şunu ifade etmek istiyorum ki, serhat vilayetimiz olacak olan Kilis, bun
dan böyle, vilayet olduktan sonra da, Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı yapacak bir vilayeti
miz haline gelecektir. Kilis'in vilayet olması, Kilis'te ihtiyaç duyulan sanayi patlamasına, Kilis'in 
yapabileceği ticarî atılımlara bir hız verecektir. 

Değerli arkadaşlarım, yine, biraz önce söylediğim gibi, bu yetki tasarısı içerisinde, sadece Ki
lis'in, İnebolu'nun il olması yatmıyor; birçok beldemizin de -yine, Türkiye ihtiyaçlarına göre, Tür
kiye'nin ekonomik gereksinimlerine göre- ilçe olması söz konusu olacak. 
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NECMİ HOŞVER (Bolu) - Düzce'yi de unutma! 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Biz, bunu, Meclisten kaçırıyor falan da değiliz. Biz, 

ANAP Grubuna da Refah Grubuna da diyoruz ki; varsa yaptığınız araştırmalar, varsa il olmasını, 
ilçe olmasını istediğiniz yerleşim birimleri; buyurun, verin... 

AB BAS İNCEA YAN (Bolu) - Kanunu reddettiniz! 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - ...onları da inceleyelim. (ANAP ve RP sıralarından gü

rültüler) Eğer, onlar da, bilimsel açıdan, ekonomik açıdan, sosyolojik açıdan, coğrafî açıdan, il ol
mayı Kilis kadar hakketmişse -ki, eden birçok ilçemiz var- burada, yine, onları da hep birlikte il 
yapalım. Bunda, alınmaya gerek yok. Keşke, siz yapsaydınız, sizin döneminizde olsaydı bunlar da, 
bizler övünç duysaydık; ama, bunlar bizim dönemimizde oluyor diye bunun kıskançlığı içerisine 
girmek, doğru değildir; yanlıştır... 

ABBAS İNCEA YAN (Bolu) - Kanun getirdik; reddettiniz!.. ABDULKADİR ATEŞ (Devam
la) - . . . il olma konumunda olan ilçelerimize haksızlıktır, oranın insanlarına yapılan bir haksızlık
tır diye düşünüyorum. 

Yine, değerli arkadaşlarım söylediler, üçbuçuk yıldır bu Koalisyon Hükümeti Kilis'e bakmamış... 
Kilis'in yıllardan beri bir sorunu var değerli milletvekilleri; o da, ulaşım sorunu. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Hani yol yapmışlardı?!. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Birçok Bayındırlık Bakanına, biz, muhalefette bulundu

ğumuz süre içerisinde, Kilis ile Gaziantep arasındaki yolun genişletilmesini, iyileştirilmesini söy
ledik, istedik, talep ettik, ricada bulunduk, istirham ettik; ama, olmadı. (ANAP sıralarından "üçbu
çuk senedir Bakanlık sizde" sesleri) 

Şimdi, işte, Kilis ile Gaziantep arasındaki yolun da, âdeta, otoban gibi bir yol haline dönüştü
rülmesi, yine, bu Koalisyon Hükümetine, bizlere nasip oluyor. Temeli atıldı, genişleme çalışmala
rı Gaziantep Havaalanı civarından başladı, geliyor. Sizler ne yaptınız? 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - İlk ihaleyi biz yaptık. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Şimdi, buraya gelip de, kısmet Kilis'in ayağına gelmiş

ken; Kilis'li hemşerilerimin bu kısmetine kış demeye kimsenin hakkı yoktur. Buna müsaade etme
yeceğiz. İsterseniz eğer, yeni il olacak ilçelerin şerefini de birlikte paylaşmaya hazır olduğumuzu, 
burada bir kere daha belirtmek istiyorum. , 

Şüphesiz, yine, bazı siyasî çevrelerin istismar ettiği bir konu daha var; Cumartesi günü, Baş
bakan veya benim Genel Başkanım, valiyi elinden tutup Kilis'e götürecekmiş... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Öyle diyorlar. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Şimdi, böyle bir sözü, ne Başbakan verdi ne Başbakan 

Yardımcısı verdi; ama, Kilis'e vali gönderebilmenin ilk adımını, bugün, burada atmak istiyoruz. Bu 
adıma yardımcı olun diyoruz. Sorun budur ve biz, verdiğimiz sözü her zaman tuttuk. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Valileri ilçe başkanı gibi çalıştırıyorsunuz. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Verdiğimiz sözü Kilis'te tutacağız, verdiğimiz sözü İne

bolu'da tutacağız... (ANAP sıralarından "Yalova'da?.." sesleri) Verdiğimiz sözü her tarafta tutaca
ğız, verdiğimiz sözü diğer ilçelerde tutacağız. Ben ne dedim; bilimsel temellere dayanarak, ekono
mik gerçeklere dayanarak nerede söz verildiyse, bu sözü tutmaya çalışacağız ve bu konuda yardı
mınızı istiyoruz. Bu konuda, gönülsüz de olunsa, artık, gerçeklerin kamuoyu önünde tartışılmasını 
istiyoruz. Eğer burada, bu ilçelerin il olmasını istemeyen birisi varsa, bir babayiğit varsa; gelsin, 
açıkyüreklilikle istemiyorum desin; ama, yarım gönülle de olmaz, ya tam gönülle bize destek ve
rin, bütün bunları düzeltelim yahut da ben buna karşıyım deme yürekliliğini gösterin. 
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AHMET KABİL (Rize) - İsim olarak getirin, Kilis'i yapıyoruz deyin... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Dedikoduyu bir tarafa bırakalım, gerçek bir biçimde, dü

rüst bir biçimde bu konuya gönül verelim diyorum. 
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP ve DYP sırala

rından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkanım, konuşma esnasında yanlış bir beyan ol

du. "Geçmiş Bayındırlık Bakanlarına gittik, rica ettik, hiçbir iş yaptıramadık" diye beyanları oldu. 
Halbuki, gerçek öyle değildir; bahsettikleri havalanı inşaatı ve yol benim zamanımda başlamıştır. 

BAŞKAN - Zaten sizi kastetmediler efendim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Müsaade' ederseniz kürsüden başka açıklamalarda bulunayım. 
BAŞKAN ~ Efendim, şahsınıza bir sataşma olsaydı, söz verirdim. Genel manada bir ifade kul

landılar, siz de o genel mana içinde zabıtlara geçirecek şekliyle zaten ifade ettiniz. Bunun dışında 
bir şey yok herhalde... 

Sayın Altınkaya, kendisine yapılan müracaatı zamanında değerlendirdiğini ve işi başlattığını 
ifade ediyor.'.. Şahsınıza bir satışma yok efendim. 

RASİM ZAİMOĞLU (Girçsünj - Sayın Başkanım, ANAP İktirdarlan döneminde... 
BAŞKAN - Sayın Zaimoğlu, onu Grup Başkanvekili takdir eder. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Köse; buyurun. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - İzin verirseniz bir düzeltme yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Köse... Ben zamanınızı tekrar başlatacağım. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Ağzımdan "Yalova" yerine yanlışlıkla İnebolu,çıkmış, 

onu düzeltiyorum efendim. 
BAŞKAN - Zabıtlara geçti efendim. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Buradan düzeltmek olur mu; kürsüden düzeltsin. 
BAŞKAN - Sayın Dinçerler, bütün yanlışlıkları düzeltmeye kalksak, burada, sabahı buluruz: 

Ben uyarınızı dikkatle aldım zaten... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Gaziantep) - Sayın Başkanım, Ineboluluların, il olmayacaklarını 

duymaları, bilmeleri lazım; kürsüden düzeltsinler. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Abdülkadir Ateş'in söylediği zabıtlara geçti. "Ağzımdan 'Yalo

va'çıkacağına, yanlışlıkla'İnebolu'çıktı" dedi, bu, zabıtlara geçti. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - İnebolu il olmayacak mı efendim?.. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Köse; zamanı tekrar başlatıyorum. 
DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bazı 

ilçelerimizin il, bazı beldelerimizin de ilçe olması konusundaki kanun tasarısı üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlarken, siz değerli milletvekillerini 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu ana kadar, il ya da ilçe yapılması konusunda, mesele
yi, muhalefet partisi sözcüleri, tabiî, kendi açılarından dile getirdiler; ancak, Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, olaya iki yönüyle bakmak istiyorum. Meseleye; bir, usul yönünden, diğer taraftan da esas : 

yönünden bakmak istiyorum. Usul yönünden, Anayasamızın 126 ncı maddesinde, ölçüleri belirtil-
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miş, il yapılması konusunda kriterleri konulmuş, bu çerçeve içerisinde, yine Anayasanın 126 ncı 
maddesinin ışığında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda belirtilen objektif kriterlere göre, il ve ilçe
lerin yapılması öngörülmüştün Tabiî, bunu Hükümet nasıl yapacaktır; ya bir kanun tasarısı ile ge
tirecektir veya kendisine yetki isteyecektir. 

Şimdi, Hükümet, kanun tasarısından ziyade bir yetki kanunu tasarısı getirmiş, il ve ilçe yapıl-
, ması konusunda milletvekili arkadaşlarımızın vermiş olduğu teklifler, Hükümetimizin yapmış ol
duğu çalışmalardaki hazırlıklı olduğu il ve ilçeler ve yine bakanlıklarımızdan çeşitli kriterlere gö
re alman belge ve bilgilerin sonucunda, ortaya il ve ilçe yapılması konusunda bir yetki tasarısı ih
tiyacı çıkmış ve Yüce Meclise müracaat edilmiştir. Ne isteniyor; Anayasının 91 inci maddesine gö
re, Hükümet, kendisine kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini istiyor. 

Değerli konuşmacıların da burada belirttikleri çerçeve içerisinde, Hükümetimizin istemiş ol
duğu bu yetki Anayasaya uygundur. Yani, usul yönünden, şu anda görüşmüş olduğumuz tasarı, il 
ve ilçe yapılması konusundaki bu yetki tasarısı, Hükümetin bu talebi, Anayasanın 91 ve 126 ncı 
maddelerine uygundur ve Anayasaya da herhangi bir aykırılığı yoktur. 

Tabiî, esas yönünden olaya baktığımızda, •özellikle, 1983 yılından günümüze kadar il ve ilçe 
yapılmasındaki kriterlere bakmak lazım. Şimdi -mensubu bulunduğu Hükümetin ağırlıklı tarafı-
Doğru Yol Partisi olarak, diğer konularda, ülke meselelerinde olduğu gibi, il Ve ilçe yapılmasını da, 
burada, politik bir istismar konusu yapmamız mümkün değildir. Doğru Yol Partisi, ülkenin ve mil
letin menfaatini, kendi siyasî partisinin önünde gören ve meseleleri bu şekilde değerlendiren bir si
yasî partidir. 128 il yapılması, 530 da ilçe yapılması müracaatı vardır. 

Şimdi, geriye doğru -üçbuçuk yıl önceye- giderek, Anavatan Partisi İktidarlarında hangi şart
larda, hangi ölçüler düşünülerek il ve ilçe yapıldığının da fazla detayına girmek istemiyorum; çün
kü, üçbuçuk yıldan bu yana, Anavatan Partisi Hükümetlerinin yapmış olduğu il ve ilçelerin nok
sanlarını bizim Hükümetlerimiz tamamlıyor. İlçede kaymakam yoktur; ilçede'adlî teşkilat yoktur; 
zabıta yoktur ve ilçenin, yalnız, bir tek tabelası vardır. İllerde, eğer, o ilin altyapısı hazır ise, gerek 
fizikî yönden gerek devlet daireleri, müesseseleri itibariyle; orada birazcık canlılık vardır; ama, 
eğer, altyapı hazır olmadan il yapılmışsa, maalesef, yapılan illerde çok büyük sıkıntılar vardır. İş
te, üçbuçuk yıldan bu yana, gerek 49 uncu Hükümetimiz gerek 50 nci Hükümetimiz ve onun deva
mı olan Sayın Çiller Hükümetleri, yapılan il ve ilçelerdeki noksanlıkların tamamlanması konusun
daki çalışmalarını sürdürmektedir. Şu anda* ülkenin ihtiyacı olan meselelere öncelik verilmesi su
retiyle, Yüce Meclise getirilen yasaların bir an önce çıkarılması konusunda hassasiyetimiz vardır. 
Türkiye'nin, çok önemli işleri vardır, ihtiyaçları vardır; Gümrük Birliğiyle ilgili, değiştirmemiz ya 
da yeniden çıkarmamız gereken yasalara ihtiyacı vardır. Bunların tamamının komisyonlarda ve 
Mecliste görüşülmesi icap ettiğinden dolayıdır ki, zamana ihtiyacımız vardır. 

Şimdi, Hükümet, zamandan tasarruf etmek için, bu zamanı değerlendirmek için ve Yüce Mec
lisimize, kendisine müracaat eden illeri objektif değerlendirmek suretiyle, önümüzdeki günlerde, 
verilecek bu yetkiden sonra, hangi ölçü ve kriterlere göre iller ve ilçeler yapıldıysa, burada, Yüce 
Mecliste, yine, bunun tartışması olacaktır. Biz, Doğru Yol Partisi olarak, inanıyoruz ki, Hüküme
tin önüne giden, İçişleri Bakanlığına giden ya da Meclisimize gelen tekliflerin, şu ana kadar tasni
fi yapılmış, değerlendirilmesi yapılmış, bütün objektif ölçülere vurulmak suretiyle, müracaat eden 
ilçelerimizin ve illerimizin dosyaları hazırlanmıştır. 

İşte, bugün Yüce Meclisimizin vereceği bu yetki sonucunda, Hükümetimiz, inanıyoruz ki, bu 
değerlendirmeleri esas alacaktır ve Anayasanın kendisine verdiği ölçüler içerisinde hareket etmek 
suretiyle, kararnamede, özellikle, yine, Anayasanın öngördüğü ilkeleri ortaya koymak suretiyle, 
yeni ilçeleri ve illeri yapacaktır. 
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Tabiî, muhalefet partileri sıkıntı içerisindedir; İktidar Partisinin yapmış olduğu önemli hizmet
leri ve çalışmaları tasvip eden vatandaşımız, tavrını, özellikle Doğru Yol Partisinden yana koydu
ğu içindir ki, muhalefet partilerinin sıkıntıları vardır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sıkıntı sizde var; biz rahatız. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Geçtiğimiz salı günü, grup toplantı salonunda, belediye başkan

ları Doğru Yol Partisine geçti. -
, MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Para verdiniz!.. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bakın, o belediye başkanlarının, 47 belediye başkanının 29'u 
Anavatan Partisinden, 4'ü Refah Partisinden ve.. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara)-Kaçaaldınız?!. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - ... kalanları da diğer siyasî partilerden olmak suretiyle, on gün 

içerisinde -10 adedi ilçe belediye başkanı olmak suretiyle-47 belediye başkanı Doğru Yol Parti
sine girmiştir... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Para karşılığı geçtiler. O il ve ilçe belediye başkanlarına ne 
kadar para verdiğinizi de söyleyin. Bizim belediye başkanlarımıza da, size şu kadar para, Doğru 
Yol Partisine geçin diye teklif gitti. Ne kadar para verdiğinizi açık açık söyleyin; geçmeyenlere ver
mediğiniz paraları da söyleyin. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Sizin burada söyledikleriniz ile Yüce Milletimizin Doğru Yol'a 
bakış tarzı farklıdır ve yapılan anketlerle, Doğru Yol Partisi grup salonunda yapılan toplantının ne 
kadar farklı olduğunu, şu verdiğim rakamlarla bir daha gözlerinizin önüne sermek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kilis, il olacaktır; Bafra, il olacaktır; Düzce, il olacaktır; 
Akhisar, il olacaktır; Akşehir, il olacaktır; Yalova, il olacaktır; Karabük, il olacaktır... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Şebinkarahi sar var mı/ 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Neden karşısınız, neden?.. 
Değerli milletvekilleri, altyapıları oluştuğu, her türlü devlet imkânlarının olduğu ve beş altı yıl 

önce il olmaları gerektiği halde bugüne kaldıklarını ve bugün muhakkak surette il yapılmaları ge
rektiğini söylüyorum. 

Bakın, 1987 yılında Milletvekili Genel Seçiminde, rahmetli Özal, Düzce meydanına giderek 
ne diyor: "Ey Düzceliler, ey Bolulular, eğer bize 5 milletvekilliği verirseniz, ben de 6 ncı milletve
kili olarak Düzce'yi il yapacağım." Bunları söyleyen, rahmetli Özal'dır; biz, şimdi, onun ruhunu 
taziz edeceğiz. Evet, sizin gibi, onun ruhunu muazzep etmeyeceğiz, onun ruhunu taziz edeceğiz. 
Sizin liderinizin Vermiş olduğu sözü, siz yerine getirmediniz. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sen ne diyorsun?! Biz yapmadıysak, siz de 1992'de "kanun ge
tireceğiz" dediniz; üç senedir neredesiniz?! 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Onun için, biz, politikayı, seçim sathı maillerinde, yalnız o se
çim meydanlarına mahsus olmak suretiyle, oralara gitmek suretiyle, vatandaşın kafasını kurcala
mak maksadıyla, herhangi bir söz olarak kabul etmiyoruz... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - 1992'de "biz, kanun getireceğiz" dediniz, getirmediniz. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Her politikacının -hele bu politikacı bir partinin lideriyse ve li

derlikten sonra da ülkeyi yönetme noktasına gelen bir konumu varsa- ağzından çıkan sözü yerine 
getirmek mecburiyeti vardır. Şimdi, biz diyoruz ki, Hükümetin başında bulunan Sayın Genel Baş
kan ve Başbakanımızın daha önce verilen sözleri ya da kendi zamanında yerilmiş olan sözler bir 
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tarafa; ama, Anayasanın ve İl İdaresi Kanunumuzun ortaya koymuş olduğu ölçüleri nazarı itibara 
almak suretiyle, bu belirtilen ve belirtemediğim birçok şartlan oluşmuş yerler de, tabiî ki, il olacaktır... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Düzce 1992'de il olacaktı... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Burada, Sayın Demirel'in vermiş olduğu 15 il sözü var. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Şimdi, bakın, Anayasa, kanun hükmünde kararname çıkarma 

yetkisini ve ölçüsünü koymuş. Ne diyor: "Amaç, kapsam, süre ve ilkeleriyle, o kanun hükmünde 
kararnameyi çıkaracak yetki tasarısında bunların belirtilmiş olması lazım." Hükümet ne yapmış; 
Anayasaya uygun olarak, bu ölçüler içerisinde müracaatını yapmış ve Meclisten yetkisini istiyor... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Kapsamı nedir? 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Kapsamı belli değil. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Kanunda kapsamı yok. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Müsaade ederseniz, kapsamını izah edeceğim. 
Bakın, amaç... 

' BÜLENT ATAS A YAN (Kocaeli) -Sayın Köse, şayet, İktidar Partileri orada seçimi kazana
mazsa, Kilis'i yine il yapacak mısınız; bunun sözünü verir misiniz; "kaybetsek de Kilisli il yapa
cağız" diyebiliyor musunuz? 

NECMİ HOŞVER (Bolu)-Kilis'i şimdiden il yapacağız, şimdiden... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; arif olan anlar, arife tarif ge

rekmez; yani, yetki tasarısı, Hükümet tarafından hazırlanacak, bir aydan beri Plan ve Bütçe Komis
yonunda görüşülecek, bugün Yüce Meclise gelecek ve hâlâ diyeceksiniz ki, Kilis il olacak mı ol
mayacak mı!..Tabiî ki, olacak. Bugünkü görüşmemizin sebebi nedir?.. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) -Olsun da; İsmail Bey, 1992 yılında kanun teklifini niye reddet
tiniz? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bakın, şimdi, bizim sizden farklı düşüncemizi söylemek istiyo
rum. Biz, yalnız Kilis'i il yapmayacağız; Kilis'in yanında diğer ilçeleri de il yapacağız; eğer, bu 
yetki tasarısına göre yalnız Kilis'i il yapmış olsaydık, o zaman hakkınız vardı; yani, o seçmenin ira
desine baskı koyardık, oradaki vatandaşlarımızın kullanacağı oylardan millî iradeye yönlendirme 
konusunda haksızlık yapardık; ama, Doğru Yol Partisi olarak diyoruz ki, Kilis'in yanında, hakkı 
olan, şu anda Anayasa ve kanunlar çerçevesinde her türlü kriterlere uyan ve... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İsimlerini say, içinde Düzce var mı? 
ÖMER EKİNCİ'(Ankara)-Yalova var mı?.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...devletimizin ekonomik yapısı ve oranın nüfus itibariyle şartla

rı oluşmuşsa, belki, zaman içerisinde bunların tamamı il yapılacaktır (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Şimdi, burada, Doğru Yol Partisi Sayın Genel Başkanı ve Başbakanımız, siyasetçilere bir öl
çü getiriyor ve "meydanlara çıkıp da, yerine getiremeyeceğiniz herhangi bir sözü vermeyiniz" di
yor. Eğer, bu sözü yerine getiremiyorsanız, hiç olmazsa oralarda böyle bir gayret sarf etmeyiniz. 

İşte, bugün, bu şekilde, meseleyi süratlendirmek suretiyle zamandan tasarruf yapmak mecbu
riyetindeyiz. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sayın Köse, Yalova'nın plakası 77 mi 78 mi olacak? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Şimdi, bakın, Yalova, Kilis, Karabük ile diğer ilçelerimizin il 

yapılması alfabetik sıraya göre olacaktır. Onların sıralaması, Bakanlar Kurulunun çıkaracağı kanun 
hükmünde kararnamede yazılacaktır. 
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Şimdi, muhalefetin elinden silahı alınmıştır. 
MAHMUT 0RH0N (Yozgat) - Bizim silahla işimiz yok, o işi PKK'ya bıraktık... 
ABBAS İNCEA YAN (Bolu) - Yalova'nın plakası yanlış olmuş o zaman... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Anavatan Partisinin, bir defa, bu konuda kusuru vardır; noksan

larınız vardır. 
ABBAS İNCEA YAN (Bolu)-Verdik, yerdik; inşallah geri tepmez... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Yalnız başına bir ilçe olmayacak şartları taşıyan yerden iki tane, 

üç tane ilçe çıkardınız; hiç yapılmayacak yerlerde iki tane, üç tane ilçe yaptınız; hayırlı olsun, bir 
şey demiyoruz; ama, bugün görüşülen yetki kanunuyla, işte bu şekildeki istismarlara yer vermemek 
için, devletin imkânları ile politikacının dürüstlüğünü birleştiriyoruz, politikacının dürüstlüğü ile 
devletin imkânlarını birleştiriyoruz... (DYP sıralarından alkışlar) ...ve bunu siyasî istismar konusu 
yaptırmadan, bu objektifi alarak, vatandaşımıza, yıllardan bu yana hasretle beklemiş olduğu, me
rakla beklemiş olduğu, inşallah bugün çıkaracağımız yetki kanunuyla, bu mutluluğu yaşama imkâ
nını vereceğiz. . 

Biz, sizin gibi, yıllarca, sadece birkaç tane yeri il veya ilçe yapıp, sonra da seçim sathi maili
ne gidip "oyu verin, sizinkini de il veya ilçe yapalım" demiyoruz. Yalnız... 

RASİM ZAÎMÖĞLU (Giresun) - Aynı şey. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Hayır efendim, hayır... Ölçüyü lütfen görün; sadece Kilis'i il 

yapmıyoruz; bunun yanında, onlarca ilçeyi de il yapacağız diyoruz. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Kilis'in plakası kaç olacak Sayın Köse? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Evet, başta Kilis olmak üzere, diğer ilçelerimiz de il olacaktır. 

Onun için, sizden farklı tarafımız vardır; sadece seçim olan ilçeleri il yapmıyoruz. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Kilis'i seçimden sonra il yapın Sayın Köse. 
AHMET KABİL (Rize) - Şeffaf olun, şeffaf... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bakın, seçimlerin yapılacağı 36 yer içerisinde yalnız Kilis il ola

caktır. Peki diğer yerler; bunların içerisinde ilçeler var, onlarda sıkıntınız nedir? Demek ki, 4 Ha
ziran mağlubiyetini şimdiden görüyorsunuz. 4 Haziranda başınıza gelecek olan oy durumundaki sı
kıntıyı şimdiden gördüğünüz için, hiç olmazsa şu anda Kilis il olmasın da, orada birazcık oyumuz 
olsun diye düşünüyorsunuz; ama, Kilis'te zaten Anavatan Partisi yok, 36 beldede Anavatan Parti
si yok... 

ABBAS İNCEA YAN (Bolu) - Orayrüç sene önce il yapacaktınız. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Türkiye'de Anavatan Partisi kalmadı; işte, kaldınız Mecliste... 
ABBAS İNCEA YAN (Bolu) - Erken seçime gidin; 22 milletvekilliği boş, niçin seçim yapmı

yorsunuz? V • " . ' • • • • • 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - 4 Haziranda yapıyoruz seçimleri. 
ABBAS İNCEA YAN (Bolu) -Milletvekili seçimlerini niye yapmıyorsunuz ? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Milletvekili ara seçiminin de Anayasada hükmü var; şartlar oluş

tuğu zaman o da yapılır. 
ABBAS İNCEA YAN (Bolu) - Bir kişi daha mı ölecek yani? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Şimdi, burada, bir siyasî partinin "muhalefet yapacağım" demek 

suretiyle, beklemede olan vatandaşlarımızı meyus etmeye hakkı yoktur. 
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Refah Partisi, Anavatan Partisiyle beraber, yüce milletimizin ve il, ilçe olma durumunda bek
lemede olan insanlarımızın bugün bedduasını aldı; haberiniz olsun; çünkü, onlar, bütün ümitlerini, 
bugi|n görüştüğümüz yetki tasarısına bağlamışlardı. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Oy vermeyeceğimizi kim söyledi? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Çok büyük vebaliniz vardır. Onun için, hiç olmazsa, istismara 

mahal vermeden, Hükümetin sağduyusuna, ülkenin şartlarına, Anayasa ve kanunlardaki ölçülere ri
ayet etmek suretiyle, o ilkelere dikkat etmeleri konusunda konuşsaydınız, belki de, milletimizdan, 
daha fazla puan alırdınız; ama, karşı çıkmak suretiyle, "Kilis il yapılmasın" demek suretiyle... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Kim söyledi?.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...maalesef, siz, hem Kilis hem de diğer yerlerdeki vatandaşları

mızın... 
BAŞKAN - Sayın Köse, bir dakikanızı rica edeceğim; bir düzeltme yapmak istiyorum. 
Kamuoyunun önünde konuşuyorsunuz. Hiçbir hatip "Kilis il yapılmasın" şeklinde bir cümle 

kullanmadı efendim. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Lütfen devam edin. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Yalnız, bu yetki kanunuyla il yapılmasını istemediklerini söylü

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, farklı şeyler söylüyorsunuz. Ben, sadece cümlenizi düzeltiyorum. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Ben, ısrar ediyorum; diyorum ki, muhalefet, bu yetki kanunu ta

sarısıyla Kilis'in il yapılmasına karşı olduğunu söylemiştir. Ben, düşüncemde ısrarlıyım. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, siz, ısrar edebilirsiniz; ben, cümlenizi düzelttim. Beni yanlış anlamayın 
lütfen. Zabıtlara geçiyor ve milletin gözü önünde hepimiz konuşuyoruz. Sizin kanaatinize saygı du
yuyorum. Bu kanaatinizi ifade etmekte zaten serbestsiniz; ona bir şey diyemem; ama, burada ko
nuşan sözcüler böyle bir ifade kullanmadı; bunu zapta geçiriyorum sadece. 

Buyurun efendim, devam edin. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Sayın Başkan, ben, ne konuştuğumu biliyorum ve bilerek konu

şuyorum. Sizin de, Başkan olarak, muhalefeti müdafaa etmeye yetkiniz yok. 
BAŞKAN - Hayır efendim... Bakın "muhalefet" demedim. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Siz, taraf oldunuz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika, Sayın Köse... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Siz, şimdi, Meclis Başkanı olarak, muhalefeti tenkit etme nokta

sında, taraf oldunuz. 
BAŞKAN - Sayın Köse, bir dakikanızı rica ediyorum... 
Ben "muhalefet" tabirini kullanmadım; "bütün sözcüler" dedim. Bütün sözcülerin ağzından 

böyle bir cümle çıkmadığını söyledim. Siz, kanaatinizi söylemekte serbestsiniz; ona bir şey demi
yorum ve saygı duyuyorum; ama, böyle bir cümle çıkmadığını söylüyorum; bu, benim görevim 
efendim. , . • • ' • 

ŞEVKET. KAZAN (Kocaeli) - Sana yakışmıyor Sayın Köse. . ' 
BAŞKAN - Sayın Kazan, ben düzelttim efendim. 
Devam edecekseniz sürenizi uzatıyorum efendim, i . 
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İSMAİL KÖSE (Devamla) - Devam ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Süreniz bitti de onun için; uzatıyorum... 
Buyurun, devam edin. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Tekrarlıyorum: Muhalefet, bugünkü çıkaracağımız yetki kanunu 

tasarısıyla Kilis'in il yapılmasına karşı olduğunu ifade etmiştir. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Size yakışmıyor Sayın Köse... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Biz Doğru Yol Partisi olarak, başta Kilis olmak suretiyle, Ana

yasa ve kanunlarımıza uygun, ekonomik koşullan ve nüfusu itibariyle şartlan oluşmuş onlarca il
çemizde yaşayan vatandaşımıza, müracaatını yapmış olan milletvekillerimizin tekliflerinde bulu
nan ilçelerde yaşayan insanlarımıza ve ilçe olma durumunda beklemede olan insanlarımıza bura^. 
dan müjde veriyorum. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Hangilerine Sayın Başkan?.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bütün vatandaşlarımız şunu bilsinler ki; verilen teklif, verilen 

sözler yerine getirilecektir. Hiç kimse kesinlikle ümidini kesmesin; Doğru Yol Partisi, bu Meclis
te olduğu müddetçe, en doğrusunu ve en iyisini yapacaktır. Her şeyde olduğu gibi, ülkenin menfa
ati neyi gerektiriyorsa önümüze onu koyar ve ona karar veririz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - İkibuçuk senedir neredeydiniz?.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Şimdi, bir şeyi daha söylemek istiyorum Sayın milletvekilleri: 

Hükümet, getirmiş olduğu tasarıda, istemiş olduğu yetki tasarısının süresini, 1996 Ekimine kadar 
istemişti; ama, biz... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - O zamana kadar Anavatan 'da olup da, Doğru Yol 'a geçmez
seniz sizi il yapmayız diyeceğiniz ilçe var mı yok mu; onu açıkça söyleyin. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, Doğru.Y;ol Partisi ve yine, ortağı
mız Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak... ; 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Para dağıtırken öyle dağıttınız; ilçeleri de öyle mi dağıtacak
sınız; bunu da açıkça söyler misiniz? ' . . . ) ' 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...Hükümetin bu yetki tasarısındaki süresinin haksızlık yarataca
ğını düşünerek, 1996 Ekimine kadar verilmesi gereken süreyi, biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda 1 
yılla kısıtladık. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Üç ay sonra seçim yapılacak. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Demek ki, Doğru Yol Partisi, doğruların yanında. Burada, bu 

doğrudan da bahsetmediniz. Biz, eğer ekim ayına kadar bıraksaydık, ola ki, Hükümet bunu istis
mar edebilir... (ANAP sıralarından gürültüler) O gün, genel seçimlerde milletin iradesine baskı 
yapmak için, başka il ve ilçelere herhangi bir imkân getirme düşüncesini sokabilirdi. İşte, onu ön
lemek için, 1 yılla kısıtlamak suretiyle objektif bir ölçü getirilmiştir. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Millet size güveniyor mu, onu söyle. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Şimdi, muhalefetin açmazı vardır. Bugün, bu yetki kanununa siz 

de oy vereceksiniz; çünkü, açmazınız var. Bu tasarıya, bu yetki kanunu tasarısına oy vereceğiz, siz 
de iştirak edeceksiniz; hem oy vereceksiniz hem Anayasa Mahkemesine de gidemeyeceksiniz. 
Evet, o açmazda olduğunuz için, sıkıntınız olduğu için, şimdiden o sıkıntınızı burada ortaya koy
maya çalıştınız. 

HALİT D U M A N K A Y A (İstanbul) - Anayasaya aykırı mı, onu bilelim de öyle çıkaralım. 
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İSMAİL KÖSE (Devamla) - Fakat, tasarı, kanunlara ve Anayasaya uygun; en önemlisi, huku
ka uygun. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - O kürsüden konuşmanız yakışmıyor vallahi. 
MAHMUT ORHON (Yozgat)-Değil Başkanım, değil; Anayasaya aykırı. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Hukuk, maşeri vicdandır; insanımızın vicdanıdır, insanımızın ih

tiyacıdır, insanımızın beklentisidir. İşte, Doğru Yol Partisi olarak, o maşeri vicdanda yerini bulan\ 
haklı talepleri yerine getirmenin, bugün, yeniden mutluluğunu yaşıyoruz, böyle bir yetki tasarısını 
gündeme getirdiği için Hükümete teşekkür ediyoruz. 

Doğru Yol Partisi olarak bu tasarıya müspet oy vereceğimizi ifade ediyor; Grubum ve şahsım 
adına, çıkarılacak olan kararnameyle Hükümetimizin yapacağı ilçeler ve illerdeki -başta Kilis'te
ki- vatandaşlarımızın, şimdiden, illeri ve ilçeleri hayırlı olsun, ülkemize hayırlı olsun diyorum, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köse. 
VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Erzurum Milletvekili İsmail Kö
se'nin, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Köse, söylemediğimiz şeyi söyledi

ğimizi ifade etti defaatle. İçtüzük hükümleri gereğince, tavzih etmek üzere, sataşma sebebiyle söz 
istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kazan... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bendeniz de aynı gerekçeyle söz talep edecek

tim; ancak, buradan açıklayarak da maksat hasıl olacaktır. 
Sayın konuşmacı, Doğru Yol Partisinin Genel Başkan Yardımcısıdır. Kürsüde biraz önce yap

tığı konuşmada, Gruplarında bir tören yapmışlar, "o törende Anavatan Partisinden şu kadar, Refah 
Partisinden de 4 tane belediye başkanı katıldı" dediler. Refah Partisinden Doğru Yol Partisine ka
tılmış bir tane belediye başkanı yoktur; varsa, şuraya çıksınlar, söylesinler. 

HALİL DEMİR (Aksaray)-Ben söyleyeyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim, zabıtlara geçti. 
HALİL DEMİR (Aksaray) - Sayın Başkanım, bir saniye lütfen... Grup Başkanvekili yanlış 

söylüyor, yalan söylüyor. 
BAŞKAN-Sayın Sungurlu, 70 inci maddeye göre, buyurun. 
HALİL DEMİR (Aksaray) - Sayın Başkanım, lütfen... Bir açıklama getirmek istiyorum: Be

nim kendi ilimde, Refah Partisinden DYP'ye geçen 2 tane belediye başkanı vardır, 2 tane... 
BAŞKAN - Oturun efendim... Bakın, Grup Başkanvekiliniz var orada; söz ister, ben, kendi

lerine veririm. Siz yerinize buyurun efendim, telaş buyurmayın. 
Sayın Sungurlu, yeni bir sataşmaya meydan vermeyecek şekliyle, buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sizin köyünüzün belediye başkanı da bizden, Refah Partisin

den. 
BAŞKAN - Sayın Kazan, lütfen... Şimdi bir konuşmacı kürsüde. 
Buyurun Sayın Sungurlu. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; çok de
ğerli hemşerim, arkadaşım Sayın Köse bir yanlışlık yaptı; yani, beni tekzip etti; ama, üzülüyorum, 
bu yanlışlığı düzeltirken onu da incitirsem. , 

Sayın Köse "il olma işi alfabetik sıraya göre olacak" dedi -artık neye göre bilmiyorum, bura
da yok- ama,. Kilis'e sıra gelecek mi gelmeyecek mi, bu alfabetik sırada belli değil; ama, benim 
burada söz almaktaki asıl maksadım şu: Sayın Köse diyor ki: "İktidarın, bu kanunlarda, Kilis'i il 
yapma niyeti yok." 

Biz, burada, Kilis'in il olmasını istediğimizi ifade ettik. Bizim bunu ifade etmediğimizi, yetki 
kanunuyla Kilis'in il olmasını istemediğimizi söylüyor, bütün hepinizin huzurunda. Diyor ki: "Mu
halefet, bu yetki kanunuyla Kilis'in il olmasını istemiyor." Öyle söylediğimizi söylüyor... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - İnanmadığınızı söyledi. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Bizim, burada ne söylediğimiz belli; yani, bu 

kadar açık olan bir şeyi Sayın Köse niye değiştirme ihtiyacı duydu bilemiyorum. 
Sayın milletvekilleri, balanız, şu, şu anda Meclis Başkanvekili olan Sayın Mustafa Kalem

li'nin bir kanun teklifi ve bumda Kilis'in il olma önerisi var. Bu kanun teklifi komisyonda 45 gün 
bekliyor, 45 gün sonra Genel Kurula iniyor; Genel Kurula indiğinde, Hükümet buna muhalefet edi
yor ve İktidar adına da sözcü Sayın İsmail Köse ve burada Kilis'in... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Düzce de dahil. 
BAŞKAN-Bir dakika efendim... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Kilis'in il olması söz konusu burada... 
ABB AS İNCEAYAN (Bolu) - Tarihi ne Sayın Sungurlu, onu da söyle; 13.2.1992. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Bakınız: "Gaziantep İline bağlı Kilis İlçe mer

kezi, merkez olmak ve ekli 12 sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak 
suretiyle, Kilis adıyla..." Şimdi, böyle diyor. Bu kanun teklifi 1991 'de verilmiş; yani, iktidarı kay
bettikten hemen sonra... Sayın Köse ise, o gün, burada uzun uzun konuşuyor -bugünkü gibi her
halde yine süreyi aşmış- ve "bu kanuna -burada Meclis zabıtlarıdır- Doğru Yol Partisi ve SHP ola
rak aleyhte oy vereceğiz" diyor. , 

MAHMUT ORHON (Yozgat)-Yani, Kilis'in il olmasına mı Başkanım?.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Biz, bu kanuna müspet oy vereceğimizi söy

lüyoruz, burada da söylüyoruz; ama, Sayın Köse, Partisinin Sözcüsü olarak, burada, DYP ve SHP 
olarak buna aleyhte oy vereceklerini söylediler, aleyhte oy verdiler. Şimdi, böyle bir fiilleri orta
dayken, ANAP'ın derunî niyetini bilmek, yani o zaman... 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Oltan Bey, Gebze de var mı orada?.. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Meşhur milletvekilimiz Selahattin'in dediği 

gibi, Kâmran İnan'm merhum babasının dediği gibi "Savcı kerameti kendisi aldı, şeyhliği bize ver
di..." Şimdi, burada kerametini nereden aldı; bizim niyetlerimizi nereden böylesine biliyor, bilemi
yorum; ama, biz, kendi ifadelerinin bu zabıtlarda olduğunu, huzurunuzda ifade ediyoruz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) , 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Sayın Saraçlar, bir şey. mi var efendim; buyurun. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkanım, Refah Partisinin çok değerli Grup Başkan

vekili Şevket Kazan Beyefendi... (RP,sıralarından "Anlaşılmıyor" sesleri) 
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BAŞKAN - Ben anlıyorum efendim; anlatırım şimdi... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Efendim, müsaade ederseniz kürsüden söyleyeyim. 
BAŞKAN - Hayır, hayır... Oradan bir dinleyeyim önce ne olduğunu... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Çok değerli Grup Başkanvekili Şevket Kazan Beyefendi, bi

raz evvel, hiçbir Refah Partili belediye başkanının Doğru Yol Partisine iltihak etmediğini, dolayı
sıyla, Sayın İsmail Köse'nin gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu ifade ettiler. Geçen salı günü, 
Doğru Yol Partisinin Grup toplantısında, 4 adet Refah Partili belediye başkanı, Doğru Yol Partisi
ne -iltihak eden diğer bütün belediye başkanlanyla birlikte- iltihak etmişlerdir; kendileri, bizzat, 
kürsüye çıkarak beyanlarda bulunmuşlardır. Onların isimlerini arz ediyorum zapta geçmesi için: 

Çankın-Kurşunlu-Çavundur'da, Metin Canbakan. 
Niğde-Merkez-İnli'de, Mustafa Kılıçarslan. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - O bağımsız efendim, bağımsız... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... ' ' 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Aksaray-Ortaköy-Çitevi'nde Ömer Şahin 
Aksaray-Merkez-Aratol'da Celal Aslan... (RP sıralarından gürültüler) 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) - Fî tarihinde bilmem neredeymiş, şimdi gelmiş ya!.. , 
BAŞKAN - Sayın Grup Başkanvekili, istirham ediyorum... 
Sayın Saraçlar, siz tamamlayın. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Bu kişiler, Doğru Yol Partisi Grubunda yapılan bir törenle, 

Refah Partisinden, Doğru Yol Partisine geçmişlerdir; kendileri de gelip beyan etmişlerdir. 
Arz ederim. 
BAŞKAN - Zabıtlara geçti efendim; siz meselenizi kendi aranızda halledersiniz. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkanım, bu kendi aramızda halledeceğimiz bir 

mesele değil ki... 
BAŞKAN - Nedir Sayın Asiltürk?.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Beyan, hilafı hakikat... v 

BAŞKAN - Onu söylediniz zaten... -
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bir sene evvel istifa etmiş bir adam, bağımsız... 
BAŞKAN - Efendim, onu söylediniz siz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bir sene sonra yanlarına almışlar... 
BAŞKAN - Sayın Asiltürk, işte, kendi aranızda halledersiniz dediğim şey bu efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Nasıl halledelim?.. 
BAŞKAN - Halledersiniz, halledersiniz efendim; bu, Meclis kürsüsünün işi değil. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bu hilafı hakikat bir beyan; gerçek değil, doğru değil; 

yanlış... 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, siz, doğru olmadığını zabıtlara geçirdiniz; onlar da, doğru oldu

ğunu zabıtlara geçirdiler; siz kendi aranızda halledersiniz efendim, çağırırsınız o 4 kişiyi, paylaşır
sınız aranızda. 

Sayın Ateş, bir şey mi söyleyecektiniz efendim? 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Efendim, ben de aynı şeyleri söyleyecektim. 
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Sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum, 
BAŞKAN - Neyi söyleyecektiniz efendim? 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Efendim, bu konunun, şu andaki gündemimizle hiçbir 

ilgisi olmadığını... 
BAŞKAN - Onu ben söylerim efendim; merak buyurmayınız.. 
ABBAS İNCEÂYAN (Bolu) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Sayın İnccayan, bir şey mi var efendim? 
ABBAS İNCEA YAN (Bolu) - Sayın Başkanım... (DYP sıralarından gürültüler) 

' . BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir sayın milletvekili, usulü şekliyle ayağa kalkıp, önünü 
ilikliyor ve Başkandan bir söz talebinde bulunuyor. Dinleyelim efendim... 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Engelliyorlar... 
BAŞKAN - Hayır, engelleme değil efendim; öyle olsa, ben müdahil olurum efendim, merak 

buyurmayın. 
ABBAS İNCEÂYAN (Bolu) - Sayın Başkanım, aralarında Kilis, Düzce, Yalova gibi ilçelerin 

bulunduğu bazı ilçelerimizin il olmasıyla ilgili kanun teklifinin, 13.2.1992 tarihinde, bu Mecliste 
görüşülmesi, DYP ve SHP oylarıyla reddedilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Sungurlu söyledi efendim. 
ABBAS İNCEÂYAN (Bolu) - Efendim, bu ilçelerin il yapılması madem ki bu kadar acil, bu 

konuda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi istiyorlar; o halde, üç yıl önce neden buna kar
şı geldiler, onu öğrenebilir miyim? 

BAŞKAN - Onu ben soramam. Onu, grup sözcüleri, buraya çıktıklarında, kendileri ifade edi
yorlar zaten. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

32. - // ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/860) (S. Sayısı: 851) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde, gruplar adına görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Şahısları adına... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN.- Bu aşamada mı efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bu aşamada, Hükümet, söz talebinde bulundu. 
İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce

likle, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 
Anayasamızın 126 ncı maddesi "Türkiye merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya duru

muna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bö
lümlere ayrılır. 

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan 

merkezî idare teşkilatı kurulabilir" diyor. 
' - 2 5 0 - , 
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Yine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 inci maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye, merkezî 
idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika efendim... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanı takip etmekte güçlük çekiyorum. Sükûneti biraz daha mu

hafaza edebilir misiniz. • 
Buyurun efendim. ' 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 in

ci maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, 
iktisadî şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere, ilçelere ve ilçeler de bucaklara bö
lünmüştür. Bu esaslara bağlı kalınması koşuluyla, il kurulmasıyla ilgili esaslar, aynı kanunun 2 nci 
maddesinde düzenlenmiş olup, il kurulması, kaldırılması, adlarının, merkez ve sınırlarının belirlen
mesi hususlarının kanunla olacağı belirtilmiştir... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Sayın Bakan, kanunla; kanun hükmünde kararnameyle değil... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Ülkemizde, kamu hizmetlerinin daha 

verimli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi, coğrafî yapı özelliklerinin yanında ekonomik gelişme
lerin ve sosyal yapıdaki değişikliklerin değerlendirilmesi bakımından, zaman zaman, mülkî idare 
taksimatımızda değişiklikler gerekli hale gelmektedir. 

Esasında, arkadaşlarımdan birisi "kanunla " dediler; evet, kanun hükmündeki kararname, yet
ki alınmak suretiyle yapılmaktadır. Bu da Anayasada açıkça belirtilmiştir. Esasında, teklif de Ana
yasaya uygun olarak yapılmıştır... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Anayasayı okursanız, kapsamıyor. Kanun hükmünde karar
namenin kapsamını belirtiyor, sizinkinde öyle bir kapsam yok.. 

BAŞKAN-Sayın Orhon... Biraz sabırlı olabilir misiniz Sayın Orhon... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bu çerçeve içerisinde -burada çok söy

lendi, oy vesaire gibi; esasında, değil değerli arkadaşlarım- Bakanlığımızca, il olabilecek ilçelerin 
tespiti için, nüfus, gelişmişlik durumu, ekonomik ve sosyal yapı, mevcut imkânlar, bağlanabilecek 
birim sayısı, ulaşım durumu, idarî ilişkiler gibi kriterlere göre gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 

EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - Sayar mısınız... . 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bakanlığımda bu hazırlıklar yapılmış 

bulunmaktadır. Halen, Bakanlığımıza, ilçe olmak için 520 müracaat yapılmıştır; bunlardan 390'ı il
çe olabilecek kalitededir. Yine, il olmak için 128 müracaat olmuştur; 45 müracaat elenmiş, dosya
ları tespit edilmiştir; bunlar, gayet objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle yapılmıştır. Biraz 
evvel burada, Kilis vesaire dendi; dosyası çok evvelden tespit edilmiş bu 45 ilin içine Kilis de da
hil edilmiş bulunmaktadır. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Sayın Bakan, ne kadar güzel çalışma yapmışsınız; kanun 
tasarısıyla getirseydiniz, burada hepimiz parmak kaldırsaydık; 45 tane orada 120 tane orada; ne gü
zel olacaktı bakın... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - O zaman, ben size sorarım değerli ar
kadaşlarım; çok şey konuşmak istiyorum; ama, ille polemik yaptıracaksınız. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Hayır, polemik yaptırmıyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Yani, diyorum ki, siz bunca sene ikti

darda idiniz; milletvekili sayınız oldukça yüksekti, 292 milletvekiliniz "vardı; o zaman bunları yap
mış olsaydınız... Bak, Fethiydi arkadaşım orada, başını sallıyor, niye Fethiye'yi yapmadınız diyor; 
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niye Nazilli'yi yapmadınız diyor; niye DÜzce'yi yapmadınız diye hepsi de ayakta; İnegöl "niye biz 
yokuz" diyor. 

HAÜT DUMANKAYA (İstanbul) - Dört senedir neredesiniz?.. ' 
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Belki biz geciktik; ama, dört senedir siz niye yapmadınız? 
BAŞKAN -- Değerli arkadaşlarım, bakınız, siz daha evvel yaptınız; Bartın, Bayburt, Aksaray, 

Kırıkkale, Karaman. Ondan sonra Ardahan yapıldı, Batman yapıldı, Şırnak yapıldı, İğdır yapıldı. 
ZEKİ NACİTARHAN (Kars)-Ardahan... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Ardahan yapıldı tabiî, onu biz yaptık. 

Daha önce bunlar da yapıldı. , 
Ben, çok samimî olarak huzurunuza geldim; çok objektif -biraz önce de belirttiğim gibi- kri

terlerle bir çalışma yaptığımızı ifade ettim. Yetki, eğer Yüce Meclisten çıkarsa, kanunlaşırsa, o tak
dirde, ben, bunları Bakanlar Kuruluna götüreceğim; elbette, Bakanlar Kurulu, seçme hakkını kul
lanacak. 

"Kanunla" dediniz değerli arkadaşlarım; o kadar çok müracaat var ki -biraz evvel de belirt
tim- bir çorbaya dönecektir... Onun için, objektif ölçüler içerisinde, Bakanlar Kurulu, kanun hük
münde kararnameyi çıkaracaktır; bundan emin olabilirsiniz. 

Yüce Meclisi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, şahıslar adına söz vermeden önce, Çorum Milletvekili Sayın Muharrem 

İŞemsek'in Başkanlığa bir müracaatı var, Genel Kurulun bilgisine arz etmek istiyorum. 
Sayın Şemsek, bu müracaatında "Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsünün, konuşması sıra

sında 'mart seçimlerinden bu yana Kilis'e hiç hizmet verilmemiştir, Kilis perişan edilmiştir* şek
lindeki beyanlarıyla MHP'yi suçlamış, gerçekdışı beyanda bulunmuştur, bunu düzeltmek istiyo
rum" diyor. 

Sayın Şemsek, konuşmayı dikkatle takip ettim, sayın sözcünün ağzından Partinizin adı telaf
fuz edilmemiştir. Bu nedenle, bir sataşma olarak kabul etmiyorum, sayın sözcünün bir değerlendir
mesi olarak kabul ediyorum. O nedenle, size söz vermem mümkün değildir. 

Şimdi, şahıslar adına söz sırasını bir kere daha tekrar ediyorum: Birinci sırada Sayın Esat Bü
tün vardı, öyle okumuştum, konuşma hakkını Sayın Ökkeş Şendiller'e devretti. Birinci sırada Sa
yın Ökkeş Şendiller, ikinci sırada Sayın İbrahim Kumaş, sonra Abdüllatif Şener, Rüştü Kâzım Yü
celen, Uluç Gürkan, Halit Dumankaya, Salih Kapusuz ve Hannan Ozüberk. Ancak iki kişiye söz 
vereceğim; o nedenle, birinci söz Sayın Ökkeş Şendiller'in. 

Buyurun Sayın Şendiller. , 
Konuşma süreniz 10 dakika. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan tasarıy

la ilgili söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 
Biz, ilçelerimizin il, beldelerimizin ilçe* köylerimizin de belde olmasından, devlet imkânları

nın gitmesi bakımından, fevkalade memnun oluruz; hiçbir milletvekili arkadaşamızın da devlet hiz
metinin gitmesi bakımından, bu tür çalışmalara karşı olacağını tahmin etmiyorum. İktidara mensup 
sözcü arkadaşlarımız, buradan Kilis'i selamlıyorlar -Sayın Meclisin de dikkati üzerindedir- ancak, 
görüşülmekte olan bu tasarıda, Kilis'in adı yoktur. Burada, aynen yazıyor "İl ve İlçe Kurulmasına 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı." Onun için, acaba, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Abdulka-
dir Ateş'in mi selamı gidiyor, Sayın İsmail Köse'nin mî selamı gidiyor; onu da merak ediyoruz. 
(BBP ve RP sıralarından alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri, önce, milletin, hem Meclise hem Hükümete hem devlete olan güveni
nin sarsılmasını, memleketimiz için fevkalade zararlı görüyoruz. 

Hepimiz, Anadolu'ya çıkarken birçok ilçeden geçiyoruz. Mesela, Osmaniye'nin girişinde 
-ben, çok uzun zamandan beri hatırlıyorum- kocaman "Osmaniye İline hoşgeldiniz" yazılı, Sive-
rek'e gidiyorsunuz öyle, Yalova 77 plakayla geziyor, Seydişehir'i -geçen sene' kışın hatırlarsınız, 
buradan hep beraber gittik- Konya makasta zor durdurduk, Beyşehir yürüyor, diğer yerler yürüyor. 
Elbistan'la ilgili kanun tasarı verileli bir hayli zaman oldu. Sayın Akın Gönen'in buradan da ifade
si var -bundan üç sene önce, hükümet sözcüsü olduğu zaman- "güvenlik gerekçesiyle Elbistan il 
olmalıdır" diye; ayrıca, Kilis, Elbistan ve Şanlıurfa Siverek'le ilgili, Millî Güvenlik Kurulunun da 
güvenlik gerekçesiyle tavsiye kararı vardır. 

Bu bakımdan, biz, Sayın Hükümetten ve Sayın Meclisten şunu bekliyoruz: Milletin umudunu 
kırmayalım. Biraz önce, Sayın İçişleri Bakanının ifade ettiği tarz da, eğer hakikaten il olması gere
ken yerler varsa, bunları samimi olarak il yapalım; ama, bu sözünüzde durmazsanız, eğer, bu ka
nun çıkar da sözünüzü yerine getirmezseniz, İktidarı oluşturan iki partiye de fevkalade acırım. Şun
dan dolayı: Burada, 45 yerin il olmasıyla ilgili kararın yerinde olduğunu kabul ettiklerini Sayın Ba
kan da söyledi. Diyelim ki, bir iki yeri yaparsanız veya bir yeri yaparsanız, vilayet olmaya talip 
olan diğer ilçeler Ankara'ya yürüyeceklerdir. Siz, genel merkezlerinizde de oturamazsınız. 

Yine, Hükümet sözcüsü ve Sayın Bakan diyor ki: "Efendim, biz, zaten bunu yapacaktık." Pe
ki, yapacaktınız da -birbirimizi kandırmayalım- bu zamana kadar niye getirmediniz? Ne zaman is
terseniz o zaman getirin; ama, seçime iki gün kala getiriyorsunuz. Doğru mu bu?!.. 

İki: Hangi ilçenin il olması hususunda, hangi beldenin ilçe olması hususunda, hangi köyün bel
de olması hususunda, hiç kimse polemik yapmasın. Kanun tasarıları, teklifleri Mecliste bekliyor; 
buyurun, getirin, sizinle beraber sabaha kadar çalışıp çıkarmayan namerttir. Hadi getirin... Ama, 
tenkit ettiğiniz Anavatan Partisinin yaptığı yanlışların hepsini, yetki tasarısına alıp, siz yapıyorsu
nuz. Biz, bunları çok dinledik; o zaman hepimiz, Anadolu'da yöneticiydik. Hepsi, her seçim önce
sinde eline kartı aldı geldi "ver oyu al dozeri; ver oyu al greyderi; ver oyu al parayı; ver oyu al ili..." 
dedi. Ne oldu netice?!.. Bu, ayıptır, bu yakışmıyor, Parlamentoya da yakışmıyor, Hükümete de ya
kışmıyor, devlete de yakışmıyor. Devlet sözünde durur. 

Sayın Süleyman Demirel'in, 1991 seçimlerinde, Sivas Suşehri için verdiği söz var; hâlâ, va
tandaşın dilinde: Biz, Büyük Birlik Partisi olarak, 27 Mart seçimlerinde, tek Suşehri il olsun diye, 
vallahi, Suşehri'nden aday göstermedik. Seçimi de Doğru Yol Partisi aldı. Buyurun yapın, bekli
yorlar. Elbistan güvenlik gerekçesiyle hâlâ il olmayı bekliyor, kanun teklifi Meclistedir. Elbistan 
Kahramanmaraş'a 180 kilometre. Nuıhak'a güvenlik kuvvetlerinin ulaşması için beş saat zaman la
zım. Nurhak ve Engizek bakımından fevkalade kritik durumdadır ve güvenlik bakımından önem 
arz etmektedir. 49 uncu Hükümet zamanında da Hükümet sözcüsünün sözü vardır, raporlar vardır. 
Ekomonik bakımdan il olmayı hak etmiştir, sosyal bakımdan il olmayı hakketmiştir, coğrafî bakım
dan il olmayı hakketmiştir. Buyurun yapın. Biz, ilin milletvekilleri olarak, Elbistan'ın il olması hu
susunu kanun teklifinde, Sayın Karademir'in de imzası var, hepimizin imzası var -sonuna kadar da 
savunuyoruz. Bunun için diyorum ki, biz, hiçbir yerin il olmasına karşı değiliz; destek de oluruz, 
destek de olacağız; ama, elinize yetki tasarısını ""alıp, onu silah olarak, oy silahı olarak kullanmanı
za da hiç kimse seyirci kalmaz. Bu bakımdan da, muhalefeti suçlamanızı yanlış buluyorum. Bura
da, hakkaniyetli konuşalım, dürüst konuşalım. Kanun teklifleri Mecliste var, Sayın İçişleri Bakanı
mız da "her türlü araştırma, çalışma yapıldı" diyor. Mademki çalışma yapıldı; gelin, Kilis'i il ya
pacağız diye kanun tasarısını getirin buraya.oy verelim hep beraber. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri) Buyurun, getirin hadi bakalım. Kilis'i, il yapın; oyu da siz alın!' 
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YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Getirsinler yapalım. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Bu kanun, o değil mi? Buna oy vermeyecek misin? 
ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Devamla) - Hayır, vermem demiyorum; karşı değilim. Lütfen;.. Ko

nuşmamı bitireyim . 
Ben, neye oy vereceğimi, neye taraf olacağımı, neye karşı çıkacağımı çok iyi hesap ederim. 

Parti olarak da, o konuda, çok net ve açığız. Memleketimize bir çivi çakılacaksa, sonuna kadar 
onun yanında varız. 

Değerli milletvekilleri, ben tekraren söylüyorum. Behlûli Dânâ'nın o zamanki padişaha dedi
ği gibi, ben size acırım, eğer, bunlar yerine gelmezse. Açık söylüyorum... Bakınız, birçok yerde va
tandaşlar gazetelere, devleti arama ilanları veriyor. Kaymakamlarımızın yaptığı sadece, ilan veren
ler hakkında soruşturma, kovuşturma açmaktır. Eğer, bu yetki tasarısını alır da sözünüzü yerine ge
tirmezseniz -emin olun- millet sizi verdiğiniz sözlerden dolayı başka yere şikâyet edecektir. Çün
kü, sözümüz senettir lafını kullandınız hep. Biz de senet olarak biliyoruz; devletin ve Hükümetin 
sözünü senet olarak kabul ediyoruz; ama, görülüyor ki, şu ana kadar, Yalova başta olmak üzere, 
verdiğiniz sözler Ve senetler karşılıksız çek ve senede dönmüştür. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Protesto olmuş, protesto!.. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Ben korkarım ki, millet sizi çek ve senet mafyasına hava

le edecektir. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 
Değerli milletvekilleri, evet, yeni il ve ilçeler olmalıdır; fakat, nasıl yapacaksınız, hangi paray

la yapacaksınız, onu da izah etmeniz lazım. 
Kilis'i de ikna... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sen merak etme. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Ben merak ediyorum. . 
Benim merak ettiğim bir şey var, beni dinleyin size söyleyeyim Sayın Tayan. Neyi merak edi

yorum: Anadolu'ya gidiyorsunuz, üç seneden beri köylere bir adım ilave yol yapmadınız; gidin 
köyleri gezin, köylere gidilemiyor. 

Gidin Millî Eğitim Bakanlığına, gençliğimizin ve geleceğimizin garantisi olan yatırımlara ba
kın. Şu anda, ihalesi yapılan yatırımlar için 17 trilyon para lazım; 6 trilyon para ayrılmış, hâlâ bu
nu da serbest bırakmadınız. 

MAHMUT ORHON (Yozgat)-Köylere bir tek içme suyu yok. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Köy Hizmetlerinde 47 bin işçi bekliyor, İlgili Sayın Ba

kan geçen hafta burada bağıra bağıra babayiğitçe "çözüyoruz" dedi -kendisini alkışladık- ama çö
zülmedi; dört ay çalışan 47 bin işçi, orada bekliyor. 

Bankalardan döviz alan dövizzedelere söz verdiniz; ama, ilgili tedbir Meclise gelmedi. Her 
gün Mecliste dolaşıyorlar... Ben size, nereden bulursanız bulun demiyorum; devletin imkânları bel
lidir. Biz şunu temenni ediyoruz; bu memleketi sevenler insanlar olarak hepimizin Meclisimize, 
Parlamentomuza, Hükümetimize ve devletimize olan güveni sarsılmasın, verilen sözler yerine gelsin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN^-Buyurun. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
4 Haziran seçimleri de geçer; ben 4 Haziran seçimlerine girmeyen bir partinin temsilcisi ola

rak oy endişesinden uzak konuşuyorum. Devlete güvenin, Parlamentoya güvenin, Yüce Meclise 
güvenin sağlanması bakımından, burada verilen sözler yerine getirilmelidir. 

- 2 5 4 - ' 



T.B.M.M. B:117 31 .5 .1995 0 : 1 

Kilis'te seçimi hanginiz alırsanız alın, biz, Allah hayırlı etsin deriz; ama, Sayın Abdulkadir 
Ateş'in de, Sayın İsmail Köse'nin de burada verdiği sözün takipçisi olacağız, Kilis'in il olmasını 
tebrik edeceğiz, Kilis'in il olmasını alkışlayacağız, Elbistan'ın il olmasını talep edeceğiz, Seydişe
hir'in il olmasını talep edeceğiz, Sayın İçişleri Bakanımızın saydığı 45 yerin il olmasını alkışlaya
cağız. Hatta, imkânımız varsa, 128 yerin hepsi il olsun, kim istemez onu; ama, kandırmaca yapma
yalım. 

ABDULKADİR ATEŞ ( Gaziantep) - Olmaz o... 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Sayın Ateş olmaz diyor; o da 45'e düşürdü... Ben demi

yorum ki, yapın... Keşke yapabilme imkânımız olsa... Lütfen, Yalova'nın 77 numaralı plakasını 
asıla çevirin, asıl yapın onu, biz onu istiyoruz. Ben, Kahramanmaraş'a giderken Osmaniye'de "İli
mize Hoşgeldiniz" tabelasını görüp, gidip valiyi ziyaret edeyim, il olmasından dolayı kutlayayım; 
şeref duyarız bundan. 

Onun için, alacağınız kararın hayırlı olmasını diliyorum, memleketimize ve milletimize hayır
lı olsun; ama, sözünüzün takipçisi olmanızı da tavsiye ediyoruz ve sözünüzde durmazsanız, esas 
ondan sonra konuşacağız diyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (BBP, ANAP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2. - Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun, Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, ile
ri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

DEVLET BAKANI ESATKIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Efendim... 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Sayın Başkan, Sayın Milletvekili, 

Köy Hizmetlerinde işçi alımıyla ilgili benim beyanatıma dayanarak malumat verdi; bu konuda kı
sa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, müsaade ederseniz şu konuyu bitirelim, birleşim içinde size söz ve
reyim. ' 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir)-2 dakika Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, ben de bir şey söyleyecek

tim... 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakan maruzatını söylesin; size de söz vereceğim efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Tayan, acelenizi anlıyorum; ama, Sayın Bakanlar söz talep ediyor, benim 

elimde bir şey yok. 
Buyurun Sayın Kıratlıoğlu. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

değerli arkadaşım burada, Köy Hizmetleriyle ilgili benim beyanımı esas olarak, malumat sundu. 
Geçici işçiler, aslında, geçen sene de bu aylarda işe başlamıştı. 

Türk-İş'in, aynı zamanda, Yol-İş'in Genel Başkanı olan Sayın Bayram Meral ile müzakere
lerimiz devanı etmekte ve tahmin ediyorum, bugün ya da en geç yarın neticeye bağlayacağız. 
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O bakımdan, işçilerimizin işe geç başlaması gibi ya da işçilerimizin haksızlığa uğraması gibi 
bir durum yok. Geçen sene de sendikayla anlaşarak, dört ay çalışmışlardır ve ondan sonra, yine, iki 
ay çalışmışlardır. Bu bakımdan, işçilerimizin herhangi bir endişeye kapılma durumu yok. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Önümüzdeki hafta göreceğiz!.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Sayın Türk-İş Başkanıyla konuştu

ğumuz hususlar bugün yarın tatbikata konulacaktır. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Geçen sefer de böyle dediniz, almadınız... 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - O bakımdan, meseleyi büyütmeye, 

heyecanlanmaya ve dolayısıyla, yanlış kararlar'aldırmaya lüzum yoktur. 
Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim -Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bir hususu düzeltmek ve açıklamak istiyo

rum: Sayın Şendiller konuşmasında, bu İktidar da, Anavatan Partisi gibi, yetki kanunuyla ilçelpri il 
yapacak gibi, buna benzer bir söz söyledi. Biz, kati surette, yetki kanunuyla, il yapmadık, ilçe de 
yapmadık. O hususta bir yanlışlık var; onu düzeltmek istedim. 

Sayın Köse de, kürsüde "Anayasa Mahkemesine gidemeyecekler" dediler. Bizim, Anayasa 
Mahkemesine gidip gitmeyeceğimizi bilmeleri mümkün değildir. Anayasa Mahkemesine gideme
yeceğimiz için Anayasaya aykırı kanun çıkardıklarını zannediyorlarsa, açıklıkla söylüyorum, Kilis 
il olmazsa, pazartesinden sonra bu hususta hiçbir teminatımız da yoktur. 

BAŞKAN - Zabıtlara geçti efendim. 
. Teşekkür ederim. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

32. - İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (J/860) (S. Sayısı: 851) (Devam) > . • " ' . 

BAŞKAN - Şahısları adına^ ikinci konuşmacı Sayın İbrahim Kumaş; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millet Partisi ve şahsım 

adına hepinizi saygıyla selamlarım. 
Değerli milletvekilleri, 851 sıra sayılı, İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 

tümü üzerinde görüşlerimi ifade edeceğim. 
Değerli milletvekilleri, bu yetki tasarısı, Anayasaya kesinlikle aykırıdır. Tasarıya göre Meclis

ten, 1996 yılı Ekim ayına kadar süre istenmektedir. Meclis, Hükümete bu yetkiyi verecek, Hükü
met de, her seçim dönemi -ister millötvekili ara seçim dönemi olsun, ister genel seçim olsun- va
tandaşlara rüşvet teklif edecek, oyunuzu verin, ilçe olun, belde olun diyecek. Bu yanlış politikala
rın hiç kimseye hayrı olmamıştır. Hayrı olmadığını, buradan, ben, rakamlarla söyleyeyim. 

1987 yılında yapılan milletvekili seçimleri öncesinde, Anavatan Partisi, 111 bucağı ilçe; 1991 
seçimlerinden önce de 135 bucağı ilçe, 317 köyü de belde yapmıştır. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Meclisten geçirdi; yetkiyle değil... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) -> Meclisten geçirmiş olabilir, çoğunluğunuz vardı, geçirdiniz; 

ama, bunların çoğu, inanın, il olmaya, ilçe olmaya, belde olmaya uygun değil. 
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Peki, size sorarım: Bir köyü belediye yapıyorsunuz ve bu belediyelere bütçeden pay ayırıyor
sunuz; diğer köylerin suçu nedir? Belediye olmayanlara 5 kuruş para ıhı veriyorsunuz? Bu, haksız
lık değil midir, yanlışlık değil midir? Hep beraber seyrediyoruz; belde olmuş, belediyelik bir yerin 
300 tane oyu var; 700-800 tane oyu İstanbul'dan, Ankara'dan otobüslerle taşıyorlar. Bunun inkâ
rı mümkün değil ki! 

İşte, yapılan yanlışlar, politik istismarlar bir işe yaramamış; çünkü, vatandaş da uyandı artık; 
çünkü, kumar oynuyor, bir defa üttüm bir daha oynamam diyor. Siyasetçileri ütüyor, il yapın oyu
mu vereceğim diyor, arkasından oyunu vermiyor. Evet, vermiyor; bunun yanlış .olduğunu o da bi
liyor... 

BAŞKAN - Sayın Kumaş, mikrofondan biraz geri durabilir misiniz efendim; sesiniz boğulu
yor çünkü. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - ...Bir defa, yanlış, emsal olmaz. 
Ben, burada, gruplar adına yapılan konuşmalarda, acaba, Kilis meydanına mı geldim diye şa

şırdım . Sanki, Türkiye Büyük Millet Meclisi değil de, Kilis miting meydanı ve parti temsilcileri
miz de sırayla halka hitap ediyorlar. 

Evet, bir yetki yasa tasarısı... Yetki tasarısında Kilis ile ilgili bir hüküm yok; aslında, Hükümet 
üyeleri ve gruplar, kendilerini ele vermişlerdir; asıl amaçlarını.konuşmalarıyla açıklamışlardır... 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Elbistan da var... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Güzel!.. Kahramanmaraş milletvekili arkadaşım, Elbistan'ı 

da ilave ediyor. Ben de, Tokat'ın bütün ilçelerini il yapalım diyebilirim; ama, bu partizanlık olur, 
yanlış olur. 

Sayın Başbakanım, burada, kürsüde, basın mensuplarına ne açıklıyordu: "Evet, elde ettiğimiz 
gelirle personelin maaşını ödeyemiyoruz" diyordu. Peki, bu kadar ilçe, bu kadar belde yapınca ne 
olacak acaba? Vatandaşlarımız da, il olunca, ilçe olunca bir şey olacak zannediyor; ama, yanılıyor. 
Ben, burada, size, bir halk atasözünü arz edeyim "köyüm şehir oluncaya kadar, evim şehir olsun" 
diyor vatandaşlarımız. Siz, bir beldeyi ilçe yapmışsınız, ilçeyi il yapmışsınız, geçinecek, iş bulama
yan aç, biaç vatandaşlara, sosyal imkânları, sosyal seviyesi yükseltilmemiş olan insanlara, il olma
nın, ilçe olmanın bir faydası var mı? 

Karşılaştığım bir olayı da anlatmak istiyorum: İl olmak için bütün Seydişehir halkı -köyleriy
le beraber- taksileri, otobüsleri, kamyonları, urları, benzin tankerlerini, mazot tankerlerini, iaşele
rini de yanlarına alarak yola çıkıyorlar. Konya Valiliği tarafından Ankara'ya gelmeden Kulu'da 
durduruluyorlar. Seydişehir İlçe Başkanımız bize "halk tahrik oldu, geliyor; yardımcı olursanız 
memnun oluruz, tahrikçiler var, olaylar çıkabilir" diye telefon ediyor. Ben, Kulu'da karşılamaya gi
diyorum. Gerçekten, vatandaşlar, çoluk çocuk, toplanmış gelmiş. Hatta, parası yok, gelinin çeyizi
ni satmış da gelmiş; garip vatandaş, il olunca bir şey olacağını zannediyor, çıkmış gelmiş. Kulu'da 
arabalar durduruldu; ama, vatandaşı durdurmak mümkün değil; tarlalardan, yollardan yürüyerek 
Adana-Konya Yolu Kulu Kavşağını kestiler, otobüslere yol vermiyorlar. Valilik olaya mani ola
mıyor ve bir Sayın Bakanım -ismini açıklamıyorum- helikopterle oraya geldi. Halk, otobüsleri 
yumrukluyor, olay olacak. Olaya mani olmak gerçekten çok zordu; orada, herhalde, biz de üzeri
mize düşen görevi yapmaya çalıştık. Sayın Bakanım helikopterle geldi, otobüsten halka hitap etti. 
"Seydişehirliler, sizi il yapacağım, eğer il listesinde siz olmazsanız, ben, bakanlıktan istifa edece
ğim, imza atmayacağım" dedi; ama, ne oldu... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Kim söyledi, onu söyle. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Söyleyeyim de söz hakkı doğsun... 
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DEVLET BAKANİ NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Açıkça söyleyin. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Sayın Cevheri... Tamam, onu da açıkça söyleyeyim, dürüst 

olayım, başka bir şeyi de söyleyeyim; madem, Sayın Cevheri, bunu söyleyenin açıklanmasını istedi. 
Daha sonra, Seydişehirliler geldiler, arkasından Develililer geldi. Kayserililer uyanık insanlar; 

bunlar, gizli olarak Ankara'ya girdiler "Başbakanlığın önünde toplanalım" dediler, Başbakanlığın 
önünde bütün Develililer toplandı. Hatta, Sayın Başbakan "Kıymetli Develililer" diyeceği yerde 
başka bir ilçenin ismini telaffuz etti. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - N e dedi? 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - O zaman, ara seçimler vardı; Sayın Bakanla bir yerde kar

şılaştım, Sayın Bakanım, bu yanlıştır , böyle vaatlerle halkı ıstıraba, sıkıntıya sokmaya hiç kimse
nin hakkı yok; yazıktır, günahtır dedim, Evet, il olabilecek yerler, varsa il yapalım, doğrusu ne ise 
onu yapalım; ama, halkı istismar etmeyelim. Bunun yolu açılırsa bunun önüne geçemezsiniz. Ya
rın Tokat'tan Zileliler gelir, Turhallılar gelir, Niksarlılar gelir, Erbaalılar gelir; buna mani olamaz
sınız; yazık günah. O zaman, Sayın Bakanım dedi ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen toparlayın. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Neyse... Onu söylemiyorum; Sayın Bakana sonra söyleye

yim. (ANAP ve RP sıralarından "Söyle" sesleri) 
BAŞKAN - Sayın Kumaş, lütfen, toparlar mısınız. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Madem buradan, Kilis meydanına, halka hitap ediliyor; ben de, halka bir iki cümle söyleyip 

konuşmamı bitireyim. 
Aziz milletvekilleri, siyaset çıkmazdadır. Neden çıkmazda; çünkü, rehberleri ehliyetsiz, yol 

yanlış, araba da hurdadır. Bu arabayla, bu ehliyetsiz şoförlerle bu memleket bir yere gitmez ve Tür
kiye, böyle şeytanî siyasetle hile hud'a ile -yemin ediyorum; halk da duysun buradan- bir milim 
ileri gitmez; geri gider. Türkiye'nin ihtiyacı olan, faziletli, ahlaklı, dürüst, namuslu, ilme, hakka ve 
hukuka bağlı bir siyasettir; bunun dışındaki siyaset, Türkiye'ye bir şey kazandırmaz, ancak, zama
nını çalar. Ne PKK meselesini halledersiniz ne işçi meselesini halledersiniz. Türkiye'nin hiçbir me
selesine merhem olamazsınız; çünkü, akıl yok, mantık yok, ilim yok, hak yok, hukuk yok; hepsi, 
rafa kaldırılmış, sadece, parti konuşuluyor. Meclise girdiğimden bu tarafa, seçim konusu hâlâ bit
medi; hâlâ bu Meclis seçim meydanı... Uzlaşma diye bir şey yok şurada; böyle, bir yere gidemeyiz ki... 

Onun için, ben, vatandaşlara da sesleniyorum; vatandaşlar da akıllarını başlarına alsın, böyle 
yalan sözlere kanmasınlar, daha sonra da şikâyet etmesinler. Şikâyet etmeye de hakları da yok; çün
kü, vatandaş bana "milletvekilleri nasıl" diye soruyor; vallahi, aynen sizin gibi diyorum. Sizden 
hiçbir farkı yok; çünkü, Meclis, milletin temsilcisi. Aynısı değil mi; farklı mı?.. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Sen hangi partiden geldin! Neredesin! 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, hepinize saygılar sunar, Sayın Baş

kana da teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Sen hangi partiden geldin; nereden geldin? 

VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
3. -Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin, Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'm şahsına sa

taşması nedeniyle konuşması 
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BAŞKAN - Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri, ismi zikredilerek sataşmada bulunuldu
ğu için, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz istedi. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; Tokat Milletvekilimiz Sayın İbrahim Kumaş'ın, Seydişehirlilerin yaptığı bir eylemle ilgili bu
radaki ifadelerini tamamlamak; yani, ifadelerindeki noksanlığı veyahut yanlışlığı izninizle düzelt
mek istiyorum. 

Evvela şunu söyleyeyim ki değerli arkadaşlarım; bu mesele, il meselesi olmaktan çıktı. Hepi
miz bu kürsüye çıkıyoruz, önce bu tasarıyı eleştiriyoruz, ondan sonra da il olmayı bekleyen yerle
re birer selam göndererek, kürsüden iniyoruz. Ben, her şeyden önce, bunun doğru olmadığını söy
lemek,istiyorum. Bunun getirilmesinde, bu Meclisin içerisinde belki hepimizin bir ölçüde payı var; 
yazıktır, memlekete yazık. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Ben, selam vermedim Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Lütfen efendim... 
BAŞKAN - Sayın Kumaş... Sayın Kumaş... 
Sayın Bakan, sizin sözünüzü kesmedim... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Seydişehir ile ilgili söylenen söz 

şudur : Benim söylediğim, onu imza etmem, şu bu değil; Beyşehir ne zaman Seydişehir ile beraber 
olacaktır sözünden ibarettir. O gün, 15 bin kişi Ankara-Konya-Adana karayolunu kapatmıştı Ora
yı, başka türlü, herhangi bir şekilde dağıtmaya kalkmış olsak, orada çok büyük hadiseler olurdu; 15 
bin kişi, beş saat o yolu kapattı. Orada söylenen budur. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Kandırdınız onları... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Bir ikincisi, burada bir yetki ka

nunu tasarısını müzakere ediyoruz; bunun üzerine ne "Bafra" yazıyoruz, ne "Kilis" yazıyoruz, ne 
"İnebolu" yazıyoruz, burada yapılan bir yetki tasarısını müzakere etmekten ibarettir. Bir yetki ta
sarısı müzakere edilirken, Seydişehir'e şu söz verildi, Beyşehir'e şu söz verildi ifadeleri, bir kere 
her şeyden önce tartıştığımız tasarıyla ilgisi olan bir husus değildir; söylenen de bundan ibarettir. 
Beyşehir veyahut Seydişehir meselesi geldiği zaman, sözümü tutmasını bilirim. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - 4 bin nüfusu olan İnebolu 'ya niye il sözü verdiniz peki?.. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

32. - İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve içişleri ve Plan ye Bütçe komis
yonları (1/860) (S. Sayısı : 851) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylamadan önce, tasarının tümüyle ilgili verilmiş bir önerge vardır; ta

sarının tümüyle ilgili bu önerge, Anayasaya aykırılık iddiasını içermektedir ve bu sebeple, tasarı
nın tümünün, Anayasa Komisyonuna gönderilmesini istemektedir. 

Önce, bu önergeyi okutup, işleme alacağım, sonra oylama yapacağım. / 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, biz önergeyi geri çekiyoruz. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
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Önerge, geri çekilmiştir. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Önergeyi kimler vermiş; isimlerini okuyun da 

öğrenelim, 
BAŞKAN - Önergeyi işleme koysaydım, isimlerini okurdum; yani, her gün yeni usul mü icat 

edeceğiz Mecliste. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı 
Amaç , 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, ülkenin coğrafya durumuna, ekonomik şartlarına ve kamu 

hizmetlerinin gereklerine göre yeni il ve ilçeler kurulmasını sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulu
na Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermektir. 

BAŞKAN - 1 inci maddenin müzakerelerine başlıyoruz. 
Grupları adına; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Hannan Özüberk, Anavatan Partisi Gru

bu adına Sayın Rüştü Kâzım Yücelen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hasan Basri 
Eler, Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan söz isteminde bulunmuşlardır. 

. Şahısları adına; Sayın İsmet Gür, Sayın İbrahim Kumaş, Sayın Rüştü Kâzım Yücelen, Sayın 
Uluç Gürkan, Sayın Halit Dumankaya, Sayın Muzaffer İlhan, Sayın Muharrem Şemsek, Sayın Ah
met.Cemil Tunç, Sayın Esat Bütün, Sayın Hasan Basri Eler söz isteminde bulunmuşlardır. ı 

İlk sözü, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Hannan Özüberk'e veriyorum. Buyurun efen
dim. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
DYP GRUBU ADINA HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletve

kili arkadaşlarım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın konuşmacılarımız, bizim Kilis'i satılık gibi, bir pazara çıkardılar... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayenizde!.. Sayenizde!.. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Halbuki, bizim Kilis'i, hayatta, hiçbir maddî mcbnî, dün

yanın her şeyini verseniz, satın alamazsınız; öyle bir memleketin çocuğuyuz. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Buradan benzer birkaç numune vereceğim: Biliyorsunuz, 1980 İhtilalinden sonra, 1983 seçi
minde Doğru Yol Partisini, ŞHP'yi ve Ecevit'in partisini seçime sokmadılar; o zaman horoz parti
si vardı. (Gülüşmeler) , 

BAŞKAN - Efendim, horoz amblemi olan parti... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - At gibi... At partisi var... 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - İşte horoz amblemi olan parti... 
BAŞKAN - Efendim, siyasî partiler, bu Meclisin malı olmuş kurumlardır. O kurumlardan 

bahsederken, ismini tanı söyleyelim. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Anavatan Partisi vardı, biliyorsunuz bir de Calp'in parti

si vardı; bunların üçü girdi seçime. Hatırlarsanız, o zaman, seçimden iki gün evVel, Sayın Kenan 
Evren, bizim kazamızda bir konuşma yaptı. Onun üzerine, Calp'in partisi 8 bin küsur, horoz parti
si 8 bine yakın, Anavatan Partisi de 17 bin küsur oy aldı. 
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MUSTAFA BAŞ (istanbul) - Şimdi de size inat, kandırdığınız için oy vermeyecekler. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Bir dakika beyefendi; beklersen, ben sana cevap verece

ğim; inat değil; ben onun cevabını vereceğim ayrıca. 
' Şimdi, biliyorsunuz, 1983'ten sonra 1984 Martında belediye başkanlığı seçimi oldu. Anavatan 

Partisi yeni bir parti idi. Taze, daha yeni kurulmuş, Başbakanı, bakanları tecrübe edilmemiş; bütün 
millet rey yemiş. 

Sevgili arkadaşlar, Doğru Yol Partisinden belediye başkanlığına ben aday oldum. Daha önce
ki seçimde 17 bin küsur oy alan Anavatan Partisi bu seçimde 4 bin küsur rey aldı.(DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) SHP de ondan fazla rey aldı.. Doğru Yol Partisi ise; belediye başkan
lığı için 8 643, il genel meclisi üyeliği için de 12 999 rey aldı. Benim kazam, öyle satın alınacak 
bir kaza değildir; il olmak için de satılmaz. Benim kazam; ne maddî şeyler için, ne manevî şeyler 
için ne yol için ne de fabrika için satılmaz. 

EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - İl için de satılmaz. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - 1987 Seçimlerinde ise; biz 9 bin 4Ö0 küsur rey aldık, 

Anavatan Partisi 19 bin 400 küsur rey aldı, SHP 7 bin küsur rey aldı. Demek ki, benim kazam, gön
lü istediği zaman 19 500 rey veriyor, gönlü istediği zaman da 4 bin rey veriyor. Ondan sonra ne ol
du; 1989 seçimi oldu. 1989 seçimlerinde; CHP'yi birinci, bizi ikinci, Anavatan Partisini üçüncü 
parti yaptı. Daha sonra 1991 seçimleri geldi; ben mikrofonu elime aldım -buna bütün millet şahit— 
"Kırat'm altına mührü vuracaksınız, ben tercih istemiyorum" dedim.(DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Kır at beygir oldu. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Benim hemşerilerim, sağ olsunlar, "Biz elimize mührü 

aldıktan sonra, bir vuracağımıza iki vururuz" dediler. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Sevgili arkadaşlarım, benim memleketimi öğrenin; bilmeyenlere de öğretmek istiyorum. 
Ondan sonra ne oldu; altıncı sırada Sayın Özkaya vardı ve yedeğin en sonundaydı, ben iste

mediğim halde, vatandaşımız, beni birinci sıraya, Hacı Beyi de altıncı sıradan ikinci sıraya getirdi. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK - Hacı Bey kim?.. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Oyumu bırak sen; vatandaş verdi. 
BAŞKAN - Sayın Özüberk, şahsî konulara biraz fazla girdik. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Değil Sayın Başkan, ben buradan kazamı anlatıyorum; 

benim kazam satılık bir kaza değildir... • • 
BAŞKAN - Lütfen... Tamam da, bakınız, karşılıklı oy hesabını, oy sayısını sormaya başladınız. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - ...ne il olmak için satılır, ne de başka bir şeye satılır. 
BAŞKAN - Sayın Özüberk, ben bir şey söylüyorum: Karşılıklı oy sayısını sormaya başladık; 

bunları bıraksak da, siz, esas söylemek istediğiniz şeyi söyleseniz;;vaktiniz kayboluyor. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Bak, sayıyı söylemedim "bana tercih yaptı" dedim "şu 

kadar rey verdi" demedim "şu kadar tercih yaptı" da demedim. 
BAŞKAN - Devam edin efendim. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Sayın Başkan, ayrıca, benim elimde, benim kazamın, ta 

rahmetlik Menderes'in zamanından beri... Bak burada tarihleri var... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz verileli 44 yıl olmuş. 
EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) -Tamam da, seçime iki gün kala yapıyorsunuz... 
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'HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Gaziantep Valisi Hıfzı Ege, rahmetlik Menderes ile be
raber Yassıada'da yatan adam. 29. 4. 1957 tarihinden bugüne kadar elimdeki evraklar hali hazırda 
mevcut. Ondan sonra, Sayın Başbakanımız, biliyorsunuz, 18 Ağustosta Kilis'e gitti. Biz, 27 Mart 
Seçimlerini kaybetmiştik, orada, Allah rahmet eylesin ölen doktoru severlerdi, kibar bir adamdı, 
çalışkan bir adamdı; fukaraya yardımcı olurdu; vatandaş da ona reyini verdi, bizi, aynen dördüncü, 
beşinci parti etti; öteki birinci partileri, hep dördüncü beşinci parti etti. Niye etti; vatandaş onu tak
dir etti. Benim hemşerilerim, 4 Haziranda Kilis'i il yapana falan değil, sevdiğine, tuttuğuna rey ve
recektir. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Anavatan'a... 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Anavatan Partisi Kilis'te dördüncü partidir; sen yaz ora

ya. ( DYP sıralarından alkışlar) Benim kazamsa, ben sana söylüyorum; Anavatan dördüncüdür. 
Sevgili arkadaşlar, bugüne kadar, hepiniz, benim kazamdan bahsettiniz; ben de, tabiî, kazamı 

müdafaa etmek mecburiyetindeyim. Benim kazam, nüfus açısından, şöyle böyle, dördüncü beşinci 
sıraya giren kazalardan birisidir ve benim kazamın dışında, üç dört tane benim kazam kadar büyük 
kazalar da vardır. Benim kazamın il olması için, Anavatanı da, Refahı da, Ecevit'i de, Milliyetçi 
Hareket Partisi de, bağımsızları da, Cumhuriyet Halk Partisi de, Doğru Yol Partisi de, hepsi canı 
gönülden 38 sene 32 günden beri bugünü beklemektedir. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) - Bravo! 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Bütün Türkiye'nin her tarafındaki hemşerilerimiz bugü

nü beklemekte, bugün televizyonların başında sizin vereceğiniz kâran beklemektedir. Sizlerden, 
ayrıca bütün partilerden... 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - İsmini yazdirsan da garanti olsa. • 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - İsmini değil, ayrıca ismi tabiî yazılacaktır; 45 tane kaza 

çıkacak; tabiî, bunların içinde var, dördüncü sırada olan bir kaza olmaz mı? 
Otuzsekiz seneden beri, rahmetli Menderes söz vermiş, her şeyini yaptırmış ve bugüne kadar 

gelmiş, sonra Meclisi şimdi idare,eden Meclis Başkanımız Sayın Kalemli'nin teklifi var ayrıca; 
ama, sekiz senedir gündeme girmemiş; o ayrı dava, fakat, teklifi var. Ondan sonra ben de teklif ver
mişim; 12.3.1992 tarihinde... 

BAŞKAN - Yani, önce ben teklif vermişim değil mi Sayın Özüberk? 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Vallahi bilmiyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, sağ olun. < 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)-Sayın Kalemli doğru söylüyor, 199İ... 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla)-1992, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Evet, ben de teşekkür ettim efendim. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - 8 arkadaşımla beraber vermişim. 
Sayın arkadaşlar, ben, fazla vaktinizi almayacağım. Yalnız, benim hemşerilerimi iyi tanıyın, 

hiçbir zaman için, ne yol için, ne il için, ne ilçe için ve ayrıca Türkiye'nin bütün bütçesini de ora
ya aktarsanız, o, bir tek reyini bütçeye değişmez, bunu da bilesiniz. (DYP ve CHP sıralarından "he
lal olsun" sesleri, alkışlar, RP sıralarından alkışlar[!]) O, reyini bütçeye değişmez. 

Çok sevdiğim sevgili ağabeyim Sungurlu, burada bir şeye dokundu -ben tabiî, bilgisi olsun di
ye söylüyorum- "Doktor yoktur" dedi. Sevgili arkadaşlar, doktor, şimdi eskisinden daha çoktur; fa
kat, gelen doktorların bir kısmı geri gidiyor, bizim hemşeriler kalıyor, yabancılar gidiyor; ama, 
1991 ,'de teslim aldığımız doktor sayısından çok fazladır şu anda; ayrıca, onun neticesini öğrensin. 
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Sevgi ve saygılarımı arz ediyorum, memleketim adına sizden rey istiyorum. (DYP ve CHP sı
ralarından alkışlar, RP sıralarından alkışlar[!]) 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim, sağolun. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Rüştü Kâzım Yücelen; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan, aziz Türk Mil

letinin değerli vekilleri; hepinize saygılar sunuyorum. 
Herhalde, televizyonları başında bizi izleyen aziz; milletimiz, bilhassa Kilisliler, iki saattir bu

radaki münakaşaları ibretle seyretmektedirler ve iki saatten beri süren bu münakaşalar, burada siz
lerin onlara verdiğiniz mesajlar, onların kararlarını etkileyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, bütün parti sözcüleri -Anavatan Partisinin sözcüsü de dahil ve 
ben, şu anda tekrar Anavatan Partisi adına konuşan kişi olarak- Kilis'in il olmasına karşı çıkmadı
ğımızı burada beyan ettik. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Niye muhalefet şerhi koydun? 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Ancak, getirdiğiniz bu kanun tasarısının, kanun 

hükmünde kararname çıkarma yetkisinin iyi kullanılmayacağından; şimdiye kadar olduğu gibi, 
şimdiye kadar verdiğiniz sözler gibi, yerine getirilmeyeceğinden endişe ettiğimiz için, Kilislinin 
hakkını müdafaa etmek istiyoruz. 

Bakın, geçtiğimiz hafta, bu kanun tasarısı komisyonlardan geçti, perşembe günü Meclis çalı
şıyordu; eğer samimî idiyseniz, neden bunu perşembe günü getirmediniz de Mecliste görüşmedik 
veya dün -salı günü- niye getirmediniz de görüşmedik? Bakın, siz, 1991 yılından beri, iki Hükü
met Protokolü yapmış olmanıza rağmen, iki Hükümet Protokolünde de, belirlediğiniz hususları bi
le şimdiye kadar yerine getiremediniz, ortaklar olarak birbirinize hata buldunuz. Yarın, bu kanun 
hükmünde kararname çıktığı zaman, yine "biz anlaşamadık, bizim il yapmak istediğimiz ilçeye 
CHP karşı çıktı, CHP'nin il yapmak istediği ilçelere de DYP karşı çıktı" derseniz, o zaman ümide 
kapılan Kilislilerin hali ne olacak? Mesela, Kabinenin değerli üyesi Çalışma Bakanı Sayın Aydın 
Güven Gürkan, Tarsus'u, hemen birinci etapta kararnameye aldıracağını söylemiş. Aynı ilin Silif
ke, Anamur ve Tarsus ilçelerinin, il olması yönünde bizim de taleplerimiz vardır, kanun teklifimiz 
vardır. Oralarda sözler verilmiş, bunları dahil ettirmediği takdirde, kararnameyi imzalamayacağını 
söylemiş. Peki, bir bakan, kararnameyi imzalamadığı zaman Kilis il olamayacak mı? 

Gelin, bugün -hâlâ vakit geçmiş değil- şu yetki tasarısını, sizin söz verdiğiniz ilçelere önce
lik tanıyarak sınırlayalım; ama, Karabük gibi, Yalova gibi -daha önceden sizlerin söylediği-Alan
ya gibi, Bafra gibi, Bandırma gibi, Düzce gibi... 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Gebze gibi... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-İskenderun gibi... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - ...Gebze gibi, İskenderun gibi ilçeleri alalım, bu 

yetki tasarısı üzerinde konsensüs de olduğuna göre, derhal kabul edelim, yarın Cumhurbaşkanı bu
nu kabul edecek mi, etmeyecek mi diye bir endişeye de kaptırmayalım kendimizi. 

Cumartesi günü Kilis'e gittiğiniz zaman "Biz, kanun hükmünde kararnameyi çıkardık; ama, 
Cumhurbaşkanlığından tasdikten gelmedi; tasdikten geldikten sonra çıkarırız" derseniz, orada, şim
diye kadar kendini ümide kaptırıp bu hayalle yaşayanları çok büyük hayal kırıklığına uğratırsınız. 

Bakın, 17 Kasım 1994 tarihinde -Genelkurmay Başkanlığı mertebesine yükselmiş, üniforma
yı şerefle taşımış- eski Genelkurmay Başkanımızı, Kilis'te, otobüsün üzerine çıkarıp, Kilis'in il ya
pıldığını müjdelemişsiniz. 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Parti otobüsünün... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - 17 Kasımdan, günümüze kadar geçen sürede nere

deydiniz!.. 
Burada konuşan arkadaşlarıma bakıyorum, Kilis'ten hiç haberi yokmuş, Kilis ile hiç ilgilen

memiş gibi konuşmalar segiliyorlar. Ne gariptir ki, dün -belki, bazı Gazianteplilerin karşı çıkaca
ğını düşünerek- Kilis'in il olmasına "Hayır" diyen Sayın Ateş ile Sayın Köse, bugün, burada, Ki
lis'in il olmasını müdafaa etmektedirler. > 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Olur mu öyle şey... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Öyle bir şey yok... . 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Bakın, var... Herkes çok güzel dinledi; inşallah, 

tekrar, aynı konuşmaları dinliyorlardır. Biraz önce, Sayın Ateş'in, burada bahsettiği konuların bir
çoğu, ANAP döneminde başlanmış, yapılmiş işlerdir; küçük sanayi sitesi inşaatını bizzat başlatan 
benim, temelini atan benim, bakanlığım döneminde ödeneğini gönderen benim. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Maaşından mı verdin o paralan Sayın Bakan! 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Bakıyorum, geçenlerde gittim, Kilis'i dolaştım, 

1991 yılından bugüne kadar, bir tek taş bile konulmamış üzerine; suyu, kanalizasyonu ANAP dö
neminde yapılmış; bunların Kilis Belediyesiyle bir ilgisi yok. Sayın Ateş "Kilis Belediye. Başkanı 
görevden ayrılalı beri, 27 Mart 1994'ten bu tarafa, yollar delik deşik olmuş, belediye hiçbir hiz
met yapmamış" diyor. Bakınız, karalama yapmak çok kolay, 27 Martta belediye başkanı seçilen ki
şi, benim partimden de değil; ancak, 27 Martta belediye 200 milyar lira borçla devredilmiş, 200 
milyar !.. 500 belediye çalışanı, işçisi, altı aydır maaş alamadan Kilis sokaklarında aç dolaşıyor. 
Eğer, hakikaten Kilis'ten dört dörtlük haberimiz varsa, Kilis'in dertlerine hakikaten eğileceksek, 
Kilis'i il yapmakla bu dertlerin altından kalmamız mümkün değil. Önçüpınar Kapısı senelerdir ka
palı. Oncüpınar Kapısı, Anavatan döneminde açılmış; ama, daha sonra kapanmıştır. Maalesef bu 
konuda da arkadaşlarımızın getirdikleri hiçbir öneri yok. ı 

Sayın Köse, burada, il olmayı alfabetik sıraya göre yapacağız gibi bir şeyler söyledi. Hem te
levizyonun karşısında bizi seyreden bu kadar kişi var hem yetki kanunu tasarısını burada müdafaa 
ediyorsunuz hem de biz bu illeri alfabetik sıraya göre yapacağız gibi yeni bir kıstas getiriyorsu
nuz... Bakin, bu, Anayasaya aykırıdır; Anayasaya aykırı kanun hükmünde kararname çıkarmaya
lım dediğimiz zaman da kızıyorsunuz. Buna gerekçe olarak da gösterdiğiniz şu oluyor; nasıl olsa 
Anavatan Partisini biz köşeye sıkıştırdık, yarın seçim var, bu seçim dolayısıyla burada Anayasa 
Mahkemesine gideceğiz filan da demezler, biz de burada istediğimiz gibi at koştururuz. 

Bakın, ben, burada size şu sözü vereyim: Buyurun, bu gece bu tasarı kanunlaşacak, Anava
tan Partisi olarak engelleme yapmıyoruz; ama, engelleme yapmamamızın tek nedeni, il olmak üze
re ümide kapılmış bütün arkadaşlarımızın ümitlerini kırmamak ve Kilis'e söz vermiş olmamızdır. 
Ama, bu kanun hükmünde kararname çıktıktan sonra siz, gene bunu, Hükümet programında yaptı
ğınız gibi veya geçen sene demokratikleşme paketiyle başlayan daha sonra Anayasanın 8 inci mad
desinin devam eden işlerinde olduğu gibi, benim şu ortağım bunu istiyor, bu ortağım bunu istemi
yor, onun için, ben bu işi sürüncemede bırakacağım, derseniz, hiç şüpheniz olmasın ki, önümüzde
ki hafta, biz, bunu Anayasa Mahkemesine götürürüz ve iktidara geldiğimiz zaman da Kilis'i güm
bür gümbür il yaparız. 

Bakın, burada, değerli konuşmacıların devamlı tenkit ettikleri bir şey var; efendim, 123 tane... 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Oy vereceksiniz ama... 
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RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (Devamla) - Tabiî vereceğiz; ama, Kilis'in il olması için vere
ceğiz. Kilis'i il yapmadığınız takdirde, yine oradakileri kandırdığınız takdirde... Kaldı ki, burada, 
arkadaşlarımız "Efendim, 'biz Kilis'e ne Başbakan ne Başbakan Yardımcısı, valiyle beraber gele
ceğiz' diye söz vermedik" diyorlar. İnşallah, Kilis halkı bu sözleri dinlemiştir ve bu müzakereleri 
seyretmiştir. 

Ben Kilis'i gezdim, Kilis'te gezdiğim her yerde, bütün Kilislilerin söylediği şuydu: "Sayın 
"Başbakan da, Sayın Başbakan Yardımcısı da, buraya her gelişlerinde 'Kilis'e valiyi getireceğiz' sö
zünü verdiler." Millet, Kilis'teki vatandaşlar, sizden, cumartesi günü, sadece valiyi değil, valinin 
kararnamesini ihtiva eden Resmî Gazeteyi götürerek valiyi makamına oturtmanızı bekliyor. Eğer 
valiyi makamına oturtamayacaksanız, siz de biliyorsunuz ki, biz de biliyoruz ki, bu iş pazartesiye 
kaldığı zaman gerek bakanların arasındaki kavgadan gerek milletvekillerinin benim ilçem daha ön
celikli olsun kavgasından gerekse zaten delik deşik olan, bir kuruş bile açığa tahammülü olmayan 
bütçenin el vermemesinden dolayı, bunu zaten yapmayacaksınız, yapamayacaksınız; savsaklaya
caksınız. işte, oyu vereceğiz; ama, o zaman da, biz, bunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz ve 
Anavatan İktidarı olarak biz, buraları il yapacağız. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Şimdi vatandaş sizi izliyor... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Efendim, çok sarih sözlerim; vatandaşlar beni an

lıyor. V 
Eğer, valiyi götürürseniz, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bakın, bu gece oy vereceğiz; ama, diyo

rum ki, Kilis'i, İnebolu'yu cumartesiye kadar buyurun il yapın , buyurun beraber yapalım; ama, bu 
kanunu çıkardıktan sonra yetki sizin. 

NECMİHOŞVER (Bolu) - Nereden çıkarıyorsun bunu?! 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Sizlerden çıktı; İnebolu'yu hep beraber il yapaca

ğız; orada millet ümide kapıldı. Bakın, az önce, "valiyi götürmeyeceğiz" dediğiniz gibi, şimdi bu
nu da mı inkâr mı ediyorsunuz; biz buna çok alışığız; ama, bunu kalkın, yarın meydanlarda söyle
yin; gelin, burada söyleyin... Rica ederim... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Hiç tasalanma... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım... 
YAHYA USLU (Manisa) - Başta, sizin de söz verdiğiniz Akhisar var. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Biz, verdiğimiz her sözde duruyoruz. Burada, kal

kıp, bizim şimdiye kadar ilçe yaptığımız yerleri... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen bağlayın; çalışma süremiz bitiyor efendim. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, bakınız, burada, Anavatan Partisi döneminde ilçe olan beldeleri gün

deme getirdiniz. Anavatan Partisi olarak yaptığımız her ilçeyle iftihar ediyoruz, yaptığımız her il
le iftihar ediyoruz. Eğer, Cenab-ı Allah müsaade etseydi, 1991 'de tekrar iktidara gelseydik, söz verdi
ğimiz diğer yerleri de il yapacaktık; ama, bizim söz verdiğimiz yerlerin yanında, hakkeden her yeri... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Hak edeni yapmadınız. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Bakın, bizim teklifimiz var -biraz sonra burada ve

receğiz- gelin, isterseniz, bu tasarının 2 nci maddesi görüşüjürken bizim önergemizi kabul edin; 
yetki kanunu tasarısının sınırlarını, saydığımız bütün ilçelerin il olmasıyla çizelim ve oraları il ya
palım. 
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YAHYA USLU (Manisa) - Akhisar da var mı? 
RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (Devamla) - Evet, Akhisar da var efendim; merak buyurmayın; 

ama, gelin ... 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Şereflikoçhisar da var mı? 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Şereflikoçhisar da var efendim; Şereflikoçhisar be

nim memleketim; ama, buyurun, burada samimi olalım, samimiyetten şaşmayalım, vatandaşı kan
dırmayalım. Biliyorum ki, bu yetki kanunu tasarısı çıktıktan sonra, şimdiye kadar yapıldığı gibi, 
yarın "bizim bakanlarımız anlaşamadı, bizim milletvekillerimiz anlaşamadı" daha sonra da "biz 
Koalisyon ortağımızla anlaşamadık, bu Koalisyon ortağı olmasaydı -her iki ortak için de söylüyo
rum- biz bu ilçeleri il yapacaktık" diyeceksiniz ve de vatandaşlarımıza, maalesef, yine hayalleriy
le başbaşa kalmak düşecek. 

Ben, şimdiden, inşallah cumartesi günü Resmî Gazetesiyle beraber valiyi Kilis'e götürürsü
nüz, biz mahcup oluruz diyorum. 

Bu inançla, bütün Kilislilere hayırlı uğurlu olsun diyorum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yücelen. 

VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devanı) 
4.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in ileri 

sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ateş. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın konuşmacı, ismimi de zikrederek benim, Kilis'in 

il olmasına karşı olduğumu ifade etti; bu konuyu açıklığa kavuşturmak için söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Kürsüden mi ifade etmek stiyorsunuz? 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Evet. 
BAŞKAN - O zaman, 20.30'da yapılacak oturumda söz verebilirim; çünkü, çalışma süremiz 

doldu, istiyorsanız şimdi yerinizden birkaç cümle ilave edin. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Şimdi, efendim, buradaki olay şu: Sayın Yücelen ve Sa

yın Yücelen'in partisi -elimde tutanaklar var- gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse İçişle
ri Komisyonunda itiraz etmişler, itiraz şerhi düşmüşler. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - İtiraz, Kilis'e değil efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Ben, şimdiye kadar -1987'den beri- Parlamentoda ol

duğum sürece, Kilis'in il olmasına hiçbir şekilde karşı çıkmadım ve Kilis'in il olması için de yıl
lardan beri uğraşan bir arkadaşınızım; ama, ANAP içerisinde -Sayın Sözcünün söylediği- karşı 
çıkmalar ve laflar, muhalefet şerhlerinde vardır; bunu Kilis'e ve Kilislilere ben dağıtacağım. 

Teşekkür ederim. ' 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan, bütün yanlışları biz düzelteceğiz. 
BAŞKAN - Anlamadım Sayın Yücelen. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Bizim karşı çıkmamız Kilis'in il olmasına değildir efen

dim. Şimdiye kadar, getirdikleri kanun hükmünde kararnameleri ve tasarıları bir sürü yanlışlarla 
kanunlaştı, Anayasa Mahkemesinden döndü, Cumhurbaşkanınca veto edildi. Biz, bunu düzeltip, il 
hayali içinde olan ilçelerdeki vatandaşlarımızı mağdur etmeyelim diye ikaz ettik efendim. 

BAŞKAN - Anlaşıldı efendim, zabıtlara geçti; çok teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Saat 20.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.00 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

_ © _ . • ; • ' 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

VI, - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

32. - İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/860) (S. Sayısı: 851) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Görüşmekte olduğumuz 851 sıra sayılı tasarının linçi maddesi üzerinde, gruplar adına, Doğ

ru Yol Partisi ve Anavatan Partisi sözcüleri konuşmuşlardı; şimdi, söz sırası CHP Grubu adına Sa
yın Hasan Basri Eler'in. 

Buyurun. 
Sayın Eler, süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; öncelikle, hepinize saygılarımı sunuyorum. Görüşülmekte olan bu tasarının 1 inci maddesi hak
kında, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki yasa tasarısını tetkik ettiğimizde, burada, birçok partinin 
temsilcilerinin muhalefet şerhleri olduğunu görüyoruz. İçişleri Komisyonu raporunda da -ben de 

"bu komisyonun üyesiyim- Plan ve Bütçe Komisyonun raporunda da birçok parti temsilcisi arkada
şımın -haklı veya haksız olabilir- muhalefet şerhlerinin yazılı olduğunu görüyoruz. 

Televizyondan yayın yapılırken, ben, değerli konuşmacı arkadaşlarımın, konuşmalarında, bu 
muhalefet şerhlerini savunmalarını beklerdim; böylece, kamuoyunu aydınlatırdık. Ancak, üzüntüy
le belirtmek istiyorum, hiçbir kişiye ve hiçbir konuşmacıya atfen söylemiyorum; ama, bu konuş
malar, seçim öncesi, bir Kilis'in ve Yalova'nın il yapılması konusuna dönüştü ve ben, bunu üzün
tüyle burada izledim... Bu böyle olmamalıydı; kamuoyu bizi izliyor; yanlış bir düşünceye itebiliriz 
kamuoyunu. İnsanlara, "vereceğin oylara göre il yapacağız" veya "il yaparız" diye şart koşarsak, 
biz, milletvekili arkadaşlarımız olarak hepimizin, yarın öbür gün, onlar karşısında savunamayaca-
ğımız bir duruma düşebiliriz, ki, burada, Doğru Yol'daki değerli arkadaşım, Kilisli arkadaşım çok 
haklı bir noktaya temas etti; ben, aynen gönülden katılıyorum kendisine. "Seni il yaparız; ama, şar
tım şudur; oyunu (A) partisine, (B) partisine vereceksin" gibi, böyle, önfikirli iş yapmak, insanla
rı, düşüncelerinden dolayı bir nevî cezalandırmak anlamına gelir. Bu baptaki konuşmalar, bence, 
çok talihsiz olmuştur. 

Oysaki, il yapmada esas olan done, ölçü, bana göre -bu maddede de belirtilen gerekçeler- yer
leşim yerinin coğrafî konumu, altyapısı, ekonomik durumu, işte, sınır şehri veyahut da ilçesi olma
sı gibi birtakım ana unsurlar olmalıdır. 

Şimdi, seçim öncesi bu yaptırımlar veya bir ilçeyi il yapmak, bir beldeyi ilçe yapmak, bence, 
hiçbir şekilde kalıcı olmaz. Ben, bu nedenle, bu getirilen teklife, İçişleri Komisyonu üyesi olarak 
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oyumu verdim ve Plan ve Bütçe Komisyonu olarak da evet denildi, onu da destekliyorum; ancak, 
yarın öbür gün, bu ilçeler il olduktan sonra, veya belli şeylerde değişiklik yapıldıktan sonra, altya
pısı olmayan yerlerde, mesela, organize sanayi kurulmalıdır diye istekler de gelecektir ve gelmek
tedir; iktidar ve muhalefet milletvekili arkadaşlarımın buna dikkatini çekmek isterim. Seçim önce
si vaatler gibi, altyapısı olmayan yerlere birtakım organize sanayi kurulması konusunda, bu şekil
de, yaptırımlara girersek, altyapı sorunu olduğu için --bugün, istanbul'da nasıl ki, Silivri'de veya
hut da Selimpaşa'da, Kumburgaz'da, Marmara'nın kirlenmesi, denize girilemez hale gelmesi; İz
mit Körfezi bugün hepimizi üzmekteyse- o şekildeki konular da bizi rahatsız eder. 

Şimdi, benim duyduğuma göre -bilmiyorum, yanılabilirim- bu tasarıyla ilgili olarak 24 tane 
değişiklik önergesi verilmiş. Bunu bir engelleme olarak görüyorum; belki yanlış duymuşumdur. 
Anayasa Mahkemesine müracaat etmek veyahut da bu şekilde istekte bulunmak, işte, Çankaya'ya 
ve Anayasa Mahkemesine buradan mesajlar vermek de çok yanlıştır; Meclis iradesine ambargo 
koymaktır. ' 

Biz, buraları il yaparken, zannediyorum ki, yalnız Kilis yahut da Yalova alınmamıştır; ben tah
min etmiyorum; yani, altyapı konusu, ulaşım, coğrafî konum ele alınarak düzenlenmesi gerekir ve 
bu ölçekler, bu kıstaslar ele alınmadan yapılırsa, yarın öbür gün bütün fabrikaları belli şehirlere ya
parsak, okulları, hastaneleri, buna benzer sanayi merkezlerini kurarsak ,o zaman, haklı olarak ora
lara göçler olacaktır. Bu sefer de, o göçü önlemek için tedbirler düşünmeye başlarız. 

Değerli arkadaşlarım, belediye hizmetleri yeterli olmamaktadır; çünkü, beş yıl önceki nüfus 
sayımına göre (1990 yılındaki nüfus sayımına göre) bugün, belediyelere, beldelere, ilçe ve illere, 
gerekli şekilde, İller Bankasından ve benzer yerlerden yatırım payı ayrılmaktadır. Burada, içimiz
de belde başkanlığı, belediye başkanlığı yapmış çok değerli milletvekili arkadaşlarımız var, bunun 
güçlüklerini biliyorlardır. Onun için, il yaparken, ilçe yaparken, bu konuda, bu hizmetlerin de ya-

, rarlı olacağını ye yatırımın, öncelikle buralara da ayrılacağı konusu düşünülerek il yapılması gerek
tiği düşüncesindeyim. 

Şimdi, burada,'bir değerli arkadaşım bana ifade etti -ben, bunu, gerçi, 38 inci maddeye göre 
tekrar isteyeceğim- şu anda, ben, kendi yöremle ilgili bir konuya getirmek istemezdim meseleyi, 
sizin değerli vaktinizi almak istemezdim; ama, buradan, muhalefette olan değerli arkadaşlarımın 
hepsine sesleniyorum: Bakınız, 24 Şubat 1994 günü bir kanun teklifi verdim. Kanun teklifi, bu ta
sarının gerekçelerine uyacak şekilde, Keşan'ın il yapılması hakkındaydı. Hepiniz bilirsiniz, Keşan, 
Çanakkale'ye, Edirne'ye ve Tekirdağ'a aynı uzaklıkta, hudut kapısı olan, merkezî bir yerdir. Ayrı
ca, bugün, Gümrük Birliğinin, Avrupa Birliğinin tartışıldığı bir zamanda, Karadeniz Ekonomik İş
birliği, Balkanlardaki gelişmeler ve Çanakkale köprüsünün yapılması gibi nedenlerden dolayı, bir 
de İstanbul'a göç fazlalığını önlemek için buranın il yapılması gerekir. Bu konuyu Sayın İçişleri 

, Bakanımıza ve değerli arkadaşlarıma arz ediyorum. 
Kürsüye çıkarken, bu konuyu Evren arkadaşım baha hatırlattı. Onun için, bunu zabıtlara geçi

riyorum. Beni dinlerlerse, Doğru Yol Partisinden Sayın Evren'e ve ANAP'tan diğer arkadaşlarıma, 
konuya destek vermeleri için sesleniyorum; çünkü, geçmişte, seçim öncesinde pek çok vaatte bu
lunmuşlardı; fakat bunlar gerçekleştirilemedi; onu kendileri değerlendirsinler. O nedenle, bütün 
partiler Keşan'ın il olmasını istiyor; fakat bu bir türlü gerçekleştirilemiyor. Ben de onların istekle-' 
rinin tercümanı oldum, 24 Şubat 1994 günü, Evreşe'nin ilçe yapılıp Keşan'a bağlanması, Keşan'ın 
da il yapılması konusunu hepsi adına gündeme getirdim. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. 

Özel bir konu oldu; değerli vakitlerinizi aldım. İçtüzüğün 38 inci maddesine göre konuyu Ge
nel Kurula indirdiğimde, görüşmeler televizyondan naklen yayınlanırken, teklifi hangi partilerin 
desteklediğini soracağım; Sayın Hükümet yetkililerinin de desteklerini bekliyorum. 
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Teşekkür ederim. ' • ' ' . . ' 
Saygılar sunuyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö

rüşülmekte olan 851 sıra sayılı, İl vç İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 1 inci mad
desi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

1 inci madde, bu kanun tasarısının amacını tarif etmektedir. Bu tasarının amacı, ülkenin coğ
rafî durumuna, ekonomik şartlarına ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, yeni il ve ilçeler ku
rulmasını sağlamak amacıyla, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ver
mektir. Ancak, bugün burada geneli ve 1 inci madde üzerinde yapılan müzakelerde, tasarının bu 
genel hedefinden daha çok, Kilis ilçesinin il olması tartışıldı. Tabiî, Kilis gibi il olmayı bekleyen 
birçok ilçe var. Nitekim, daha önceki dönemlerde de, 19 uncu Dönemde de birçok milletvekili ar
kadaşımız, kendi bölgelerinde il olmasını istedikleri ilçelerle ilgili kanun teklifleri vermişler. Bu 
dönemde verilen bu tekliflerin hiçbiri burada müzakere edilmedi; Hükümet adına da, bunların uy
gun bulunmadığını ifade eden; yani, il olması, ilçe olması teklif edilen yerlerle ilgili cevap var. 

Şimdi, önümüze, alelacele bu yetki kanunu tasarısı gelmiş bulunmaktadır. Hakholarak, böy
le, çok acele getirilen bir yetki kanunu tasarısı, gerek efkârıumumiyede gerekse milletvekili arka
daşlarımız arasında, üç gün sonra yapılacak olan ara mahallî seçimler ve özellikle de il yapılma sö
zü verilen Gaziantep'in Kilis İlçesiyle ilgili görülerek, "Kilis il olsun mu olmasın mı" ekseni etra
fında müzakere devam etmiştir. Şüphesiz, Kilis il olmalı. Biz de Refah Partisi olarak, diğer arka-
daşlanmız gibi, Kilis'in il olmasıyla ilgili kanun teklifinde bulunduk. 

1974 yılında, bir yurtdışı seyahati sırasında geçtiğim ve bir süre kaldığım Kilis, Güneydoğu 
Anadolu'nun, Gaziantep'in bir sınır ilçesi; gelişmiş, nüfusu 80-90 bine ulaşmış; daha önceki dö
nemde (1980 öncesi dönemde) sınır ticaretinde pek gelişmiş olan ilçelerden biri idi. Hemen, Kilis'i 
geçtiğiniz zaman, Halep topraklarına girersiniz ve Suriye'nin, eski Osmanlı vilayetinin, o fevkala
de mümbit topraklarına Kilis'ten geçersiniz; o bölgeyle, âdeta, bütünleşmiş olan bir ilçemizdir. Ki
lis'in -Gaziantep'in olduğu gibi- Ortadoğu ve Suriye'yle, bir ticaret kapısı olarak, mühim gelişme
ler kaydedeceğini bilmek gerekir. ' 

Yine, hacca karayoluyla gitmenin mümkün olduğu dönemde, yüzbinlerce hacının mühim bir 
kısmı, Kilis'ten geçerek Halep, Şam üzerinden hacca giderler ve Gaziantep, bilhassa Kilis, hacıla
rın gidiş dönüşü vesilesiyle -Urfa'da olduğu gibi- büyük bir ticarete, misafir ağırlamaya, bu tip ka
labalıklara muhatap olurdu. 

Muhterem arkadaşlar, bu, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi isteyen tasarıyla ilgili 
söylenebilecek sözler var: Bunlardan biri, yetki kanunuyla il ve ilçe yapılması, meseleyi Mecliste 
müzakere etme yerine Hükümete yetki verme şeklindedir; ki, daha önce, Anayasa Mahkemesinin 
yetki kanunlarıyla ilgili çeşitli iptal gerekçelerinde, kanunlarla yetki verilmesinde, önemli, acil ve 
aynı zamanda mecburî ihtiyaçların göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilmektedir. Şim
di, Hükümet, üç gün sonra yapılacak bir seçimle ilgili olarak bu yetki kanununu çıkarmak isterken, 
Anayasanın bu şartlarının olmadığını görüyoruz; yani, seçim sonrası, Anayasa Mahkemesinin, şu 
veya bu şekilde, bu yetki kanununu iptal etmesi büyük ihtimaldir. Yine, tabiî, bu tasarıyla ilgili ola
rak, efkârıumumiyede, bunun bir siyasî oportünizm olduğuna, iktidarın seçime giderken kendi se
çim şansını artırmak için böyle bir yetki kanununu çıkarmak istediğine dair yaygın bir kanaat hâ
kimdir. 
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Muhterem arkadaşlar, il olmak isteyen çok, ilçe olmak isteyen daha çok. Tabiî, bütün ilçeleri 
il yapalım, bütün köyleri de ilçe yapalım; eğer, Türkiye kalkınacaksa, bu şekilde kalkındıralım. 
Söylemek istediğim husus şudur:, Bir ilde ne varsa, ilçede de o hizmet birimleri vardır; "yok" de
mişti bir eski Sayın Bakanımız; olmayanları kurarsınız. Yani, ilçede, güvenlikle, sağlıkla, eğitimle 
ilgili temel hizmetlere dönük birimler var; olmayanları da; ihtiyaç halinde, ihtiyaç olan ilçelerde 
kurarsınız; söylemek istediğim bu. 

İl yapılmak, ilçeler için caziptir; çünkü, vali gelecek, çeşitli hizmet birimleriyle ilgili bürokrat
lar gelecek, bunlarla ilgili hizmet binaları yapılacak, her ay maaş gelecek; gelecek; ama, bunlar da 
hep bu milletin kesesinden çıkacak. 1980'deki 1 milyon 200 bin memur, bugün 1 milyon 800 bine 
ulaşmış, hâlâ da artmaya devam ediyor. Yani, buna nereden kaynak bulacaksınız?.. 

Şunu söylemek istiyorum: Birçok ilçeyi, il yapabilirsiniz; ama, bu İktidarın, seçim sathı ma
ilinde, seçimde kendini güçlendirmek için kullanmak istediği bu imkânlar, zannedilmesin ki, bu il 
yapılan, ilçe yapılan yerlerde İktidarın şansını artıracaktır. İl ve ilçe yapma kararını verirseniz, bit
miştir... Ama, oradaki seçmen, İktidarı, iktidar olduğu sürece yaptığı hizmetlerle ölçecek; iktisadî 
siyasetinde, millete getirdiği ve götürdüğüyle ölçecek. Bakın, elimde, bugünkü DYP-SHP Hükü
meti dönemindeki değerler var; vatandaş, mutfağında bunları yaşıyor: Faiz oranları, yüzde 70'ler-
den yüzde 500'e çıkmış, yüzde 110-120 seviyesinde seyrediyor; büyüme, küçülmeye dönmüş, mil
lî gelir azalmış; enflasyon artmış artmış artmış yüzde 150'yi bulmuş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Toparlayalım efendim, süremiz bitti. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
...Sayın Başbakan "yüzde 80'lerde olacak" diyor. Nerede teslim aldınız; yüzde 70'te teslim al

dınız ve diğerlerine baktığınız zaman, iç borçların 800-900 trilyon liraya, dış borçların 70 milyar 
dolara yükselmiş olduğunu görürsünüz. Pahalılık felaket, geçim sıkıntısı felaket, işsizlik felaket du
rumda... 

Şimdi, bir yeri ilçe veya il yapmışsınız; oy alacağız umudundasınız; ama, temel politikalar 
yanlış olmaya devam ettiği sürece, bu tip palyatif tedbirlerin, iktidarlar için, netice vermesi müm
kün değildir; denenmiştir; bir daha deneyin, hayırlı olsun... . " . ' • , 

Hepinize hürmetler ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
1 inci madde üzerinde, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına, Sayın İsmet Gür; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
İSMET GÜR (Aksaray) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Değerli milletvekilleri, son yedi yıldır, özellikle secini konuşmalarını şöyle bir hafızanızda 

yoklarsanız, siyasîlerimizin, iki üç vaat üzerinde yoğunlaştıklarını görürsünüz. Bunlardan biri, il
çeleri il yapmak, illeri büyükşehir yapmak ve beldeleri de ilçe yapmak hususudur. 

Bundan önceki seçimlerde, bir de, her bölgeye bir fabrika kurma sözü veriliyordu; ancak, son 
dönemde, ekonomi Öyle bir hale geldi ki, artık hiç kimse fabrika kurma sözü vermeye, böyle bir gi
rişimde bulunmaya cesaret edemez duruma gelmiştir. 

Ben, kısa süre içerisinde, özellikle son dönemde il yapılan -bunlardan bir tanesi de Aksaray 
İlidir-yerlerin son durumunu özetlemek istiyorum. 
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Onbeş gün sonra, il oluşunun 6 ncı yılını tamamlayacak olan Aksaray'da, hâlâ bazı ilçelerin 
polis teşkilatı yok, hâlâ o ilçelerde askerlik şubesi yok, hiçbirinde sanayi sitesi yok, ilde organize 
sanayi hazırlanamamış, altyapısı bile yok, ilçelerinin hiçbirinde doğru dürüst imar planı yok, bazı
larında hâlâ banka şubesi yok... 

Bir ilçe, il olma arzusunu neden taşıyor; çünkü, vatandaş, hizmetlerin ayağına gelmesini arzu 
ediyor. Eğer, ilçelere, illerdeki birimleri de bir an evvel kurarsak, örneğin, pasaport, plaka işleri, as
kerlik şubesi, banka şubeleri ve buna benzer imkânları ayağına götürürsek, il olma arzusu, ilçe ol
ma arzusu biraz daha hafifleyecek; aynca, siyasîlerimiz de bunu istismar konusu yapmaktan geri 
durmuş olacaktır. 

Ben, seçim konuşmalarında, özellikle sayın Hükümet yetkililerinin, vatandaşın karşısına çıkıp 
"sizi il yapacağız, ilçe yapacağız" demeleri yerine, onları umutlandırmaları yerine "enflasyonu 
yüzde 150,160'lara çıkardık, özür diliyoruz; 1983 yılında, 2 milyon 183 bin lira olan traktörü 750 
milyon liraya, 1 milyar liraya çıkardık, özür diliyoruz; 2 bin liralardaki mazotu 19 bin liraya çıkar
dık, köylü tarlasını süremez hale gelmiştir, bundan dolayı özür diliyoruz" demelerini beklerdim. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, 2 710 belde var. Bunların l bini kasaba olup, her birine, 
ortalama olarak, aylık 500 milyon lira para gitmekte ve bu paraların da yüzde 80'i cari harcamalar
da kullanılmaktadır. Yani, devlet, bu 2 bin beldede, sanki, belediye yetkililerine çalışıyor. 

Bugün, iç borç faizlerimiz ve cari giderler bütçenin yüzde 105'ini kapsıyor; işte, biz, bu şart
lar altında, yeni kurulacak belde, ilçe ve illeri on yıl sonrasına hazırlamış olacağız. 

Ben diyorum ki, bir millî mutabakata varalım. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın efendim 
İSMET GÜR (Devamla) - Tamamlıyorum, Sayın Başkan. 
Hükümet, yetki kanunu tasarısıyla, Meclise güvenmediğini ifade etmiş oluyor; peki, Meclis, 

Hükümete neden güvensin?!. Bu meseleyi Mecliste enine boyuna tartışalım. Ülkede, gerçekten, 45 
yeni ilin daha kurulmasının uygun görüldüğü Sayın İçişleri Bakanını tarafından açıklandı. Bunla
rın hepsi buraya getirilsin, tamamı bir çırpıda il olarak çıkarılsın; ayrıca, beldelerin de ilçe olmaya 
değer olanları getirilsin, onlar da bir çırpıda çıkarılsın; böylece, vatandaş cta, beyhude, umut etmek
ten kurtarılsın. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gür. 
Sayın İbrahim Kumaş?.. Yok. 
Sayın Rüştü Kâzım Yücelen, sırasını, Sayın Halit Dumankaya'ya devretmiştir. 
Buyurun Sayın Dumankaya. 
Süreniz 5 dakikadır. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Hükümet, seçi

me giderken, alelacele, bir yetki yasa tasarısıyla buraya geldi. Bu yetki yasa tasarısıyla Meclisi çok 
oyalamıştır. Özelleştirme de böyle olmuştur. Biz, Kilis'in ve diğer bazı yerlerin il olmasına karşı 
değiliz; buralar il olsun, buna bir diyeceğimiz yoktur; ama, bu Mecliste her pattı grubunun -Ana
vatan Partisi başta olmak üzere- Kilis ile ilgili yasa teklifi vardır. 

Şimdi, bunlar dururken, alelacele, bir yetki yasa tasarısı getiriliyor. Bu yetki yasa tasarısıyla, 
Hükümet, Meclisin yetkilerini kendisine alıyor.Çerçcvesi belli değil; yani, bu yetki yasa tasarısı iyi-
niyetli olarak kullanılmıyor ve bu yetki yasa tasarısıyla, Meclisin görevleri Hükümete devrediliyor. 
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Değerli arkadaşlarım» burada bir milletvekili arkadaşımız konuştu; dedi ki "Kilisli bu rüşvete 
karşı çıkacaktın" Ben, buna aynen katılıyorum. Bu, ters tepki yapacaktır. Kilisli oyalanmaktadır 
değerli arkadaşlarım. Nasıl oyalanıyor biliyor musunuz; bu yetki yasa tasarısının Anayasaya aykı
rı olduğunu, bu değerli Hükümet, bu İktidar Partileri biliyor; Kilis'i il yapmamak için uğraşıyorlar. 
Nasıl uğraşıyorlar; Cumhurbaşkanı, Anayasaya aykırı bir kararnameyi imzalamaz; imzalarsa noter 
olur; bunu, bu Hükümet, bu İktidar milletvekilleri biliyor; bildikleri için de kanun hükmünde ka
rarnamede ısrar ediyorlar ve seçimden sonra da Kilis'in il olmasını önleyeceklerdir; tıpkı Yalo
va'da olduğu gibi, tıpkı Karabük'te olduğu gibi, tıpkı İnebolu'da olduğu gibi ye burada sayacağım 
birçok ilçede olduğu gibi... Bakınız, Alanya'da, şimdiki Reisicumhur, 20 Ekim seçimlerinde Alan
ya'nın plakasını, vermişti; bugüne kadar hâlâ il olmadı. Şimdi, burada, bizim endişelerimiz vardır. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Düzce de var... Ta, Alanya'da işin ne... 
HALÎT DUMANKAYA (Devamla) - Tabiî, Düzce de var. 
Bu yetki kanunu tasarısını, buradan oy çokluğuyla çıkarabilirsiniz. Bu, Reisicumhura gittiğin

de... Kilisliler bekliyor; sakın ola ki, buradan, bu yetki kanunu tasarısını çıkardıktan sonra, Kilis'le 
ilgili kararnameyi çıkarmadan oraya gitmeyiniz; yoksa, Kilisli buna inanmaz. Otobüsün üzerine 
çıkmayınız, çok nahoş hadiseler olur. Buradan, ben, size şunu söylemek istiyorum: Bu yetki kanu
nu tasan sim çekip, kanuna çevirip, Kilis'i vilayet yaptıktan sonra oraya gidin. Bunu yapamayacak-
sımz.Burada Kilisliyi yine kandırıyorsunuz. Nasıl kandırıyorsunuz; Edirne'de, Sayın Başbakan 

, "Edirnesporun birinci lige çıkmasını ister misiniz" diyor "elbette isteriz" diyorlar; işte, nasıl ki, 
Edirnesporu birinci lige çıkaramayacaksanız, Kilis'i de, bu şekilde oyalıyorsunuz. 

Burada endişe duyuyoruz. O millet, bugün sokaklardadır. Sayın Başbakanın oraya gideceği za
mana kadar da, oradaki insanlar, o güzel insanlar, o milliyetçi insanlar, sokaklar da bekleyecektir; 
ama, onlara derseniz ki... • 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın efendim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - "...oyunuzu verin, ondan sonra sizi il yaparız" buna, Ki

lisli inanmayacaktır. 
O nedenle, Anayasaya aykırı olan bu yasayı, biliyorsunuz ki, Sayın Demirel imzalamayacak

tır; çünkü, o, İsparta'nın il başkanı, Yalvac'ın ilçe başkanı değildir; o, tarafsız bir Cumhurbaşkanı
dır. Bunu bildiğiniz için, onu imzalamayacağını bildiğiniz için, bu şekilde, bu Meclisi oyalıyorsu
nuz, Kilislilere umut veriyorsunuz; sözde onların oyunu almaya çalışacaksınız; ama, onlar sizin 
oyununuza gelmeyecektir. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Sayın Başkan, Sayın Dumankaya'nın... 
BAŞKAN - Nedir, Hannan Bey?.. 
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Yanlış anlama olmuştur Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Size bir şey söylemedi. 
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Sayın milletvekili dedi ki: "Arkadaş..." 
BAŞKAN - Efendim, sizi kastetmedi, isminizi anmadı, sizden bahsetmedi. İçtüzüğümüz açık. 

Eğer sizden bahsetseydi, size söz verirdim. 
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Sayın Başkan, şunu anlatmak istiyorum... 
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BAŞKAN"- Sayın Özüberk, İçtüzüğümüz açık; eğer, İçtüzüğümüzün 70 inci maddesine göre, 
sataşmadan dolayı söz istiyorsunuz; ama, Sayın Dumankaya, ne isminizden bahsetti ne de başka bir 
şekilde sizden bahsetti; jıeye dayanarak söz vereceğim!.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, sadece bir açıklama 
yapmak üzere söz istiyorum. ' 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Dumankaya, Anayasaya aykırılık 

iddiasında bulundular. Ben, o tartışmanın içerisine girmeyeceğim; fakat, Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Grup Başkanvekili, değerli arkadaşımız Oltan Sungurlu, Anayasaya aykırılık iddiasıy
la ilgili önergelerini geri çektiler ve geneli üzerindeki görüşmeden sonra, maddelere geçilirken de 
müspet oy verdiler. Bu açıklamayı yapmak istedim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
RÜŞTÜ KAZIM.YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkanım, Anayasaya aykırılık önergesi verilmişti. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Anayasaya aykırılık önergelerini geri çektik. 
BAŞKAN - Zaten biz geri verdik. Anayasaya aykırılık önergelerini burada ismen okutmadık; 

Sayın Sungurlu, sadece beyanda bulundu, biz de, o beyanına uyduk efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Önergeyi ve

renler geri çekebilir. Önergeyi veren belli. 
BAŞKAN - Bunu izah etmeye gerek yok ki, Meclisin çalışma usulleri zaten belli. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın eski ba

kanımız bunu bilmiyor galiba. 
BAŞKAN - Kim bilmiyor efendim?!. Gayet iyi bilir, sizden daha iyi bilir Meclisin çalışma 

usulünü; istirham ederim, yapmayın... Yapmayın efendim... Meclisin çalışma usülllerini bu kadar 
ucuzlatmayalım, istirham ediyorum efendim... 

Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Maddeyle ilgili verilmiş önergeler vardır; bunla
rı, önce geliş sırasına, sonra aykırılık derecesine göre okutup; işleme alacağım. 

Buyurun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İl ve İlçeler Kurulması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oltan Sungurlu Mehmet Keçeciler Emin Kul 
Gümüşhane Konya İstanbul 
Bahri Kibar - Nabi Poyraz 

Ordu Ordu 
. MADDE 1- Bu kanunun amacı, ülkenin coğrafya durumuna, ekonomik şartlarına ve kamu 

hizmetlerinin gereklerine göre yeni il ve ilçeler kurulması amacıyla, Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi vermektir.' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve İlçe Kurulması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
M. Oltan Sungurlu Mehmet Keçeciler Emin Kul 

Gümüşhane Konya İstanbul 
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Bahri Kibar Nabi Poyraz 
Ordu Ordu 

MADDE 1- Bu kanunun amacı, coğrafî durum, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin ge
reklerine göre yeni il ve ilçeler kurulması amacıyla, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi vermektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve İlçe Kurulması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
M. Oltan Sungurlu Mehmet Keçeciler Emin Kul 

Gümüşhane Konya İstanbul 
Nabi Poyraz Bahri Kibar 

Ordu Ordu 
Madde 1: Bu kanunun amacı, ülkenin coğrafya durumuna, ekonomik şartlarına ve kamu hiz

metlerinin gereklerine göre, yeni il ve ilçeler kurulmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
851 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesi, Anayasanın 87,91, 126 ve 127 nci maddelerine aykı

rıdır. ..• 
Gerekçeleri de sözlü olarak açıklanmak üzere, Anayasaya aykırılık konusunun, İçtüzüğün 85 

inci maddesi uyarınca oylanmak üzere görüşülmesini dileriz. 
Saygılarımızla. 

Uluç Gürkan Atilla Mutman İstemihan Talay 
Ankara İzmir İçel ' ' • 

Veli Aksoy Ender Karagül Nami Çağan 
İzmir Uşak İstanbul 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, son okuduğumuz, Sayın Uluç Gürkan ve arkadaşlarının 
önergesi, Anayasaya aykırılık iddiasını taşıyan önergedir. Bu nedenle, önce bu önergeyi işleme ko
yacağım. 

Önergeyi tekrar okutuyorum: , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

851 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesi, Anayasanın 87, 91, İ26 ve 127 nci maddelerine aykı
rıdır.. • 

Gerekçeleri de sözlü olarak açıklanmak üzere, Anayasaya aykırılık konusunun, İçtüzüğün 85 
inci maddesi uyarınca oylanmak üzere görüşülmesini dileriz. 

Saygılarımızla. 
Uluç Gürkan 

Ankara 
ve arkadaşları . 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergenizi izah etmek üzere, buyurun Sayın Gürkan. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İktidar partilerinin söz

cülerini, bugün öğleden sonra görüşmeler başladığından bu yana dikkatle dinledim. Bu tasarıyı gö
nülden savunamıyorlar; mahcup bir edayla destekler havadalar. Mahcubiyetlerini gizlemek için de, 
bakın, burada muhalefeti dinlemiyorlar ve dinlemeyerek, bu tasarı lehine, belki gönülden olmayan 
oylarını, vicdanlarında aklama durumundalar. 

Değerli milletvekilleri, bu mahcubiyetin, bence, çok açık bir nedeni var; il ve ilçe yapmak üze
re bir yetki yasası çıkarmanın yanlış olduğunu, sizler de, bizim kadar, net ve açık olarak biliyorsu
nuz. Böyle bir yetki yasası çıkarmak, son derece yanlış. 

1. Sistemi, idarî yapıyı bozacaktır böyle bir yetki yasası; idarî yapımızı dejenere etmeye mü
saittir. 

2. Bu konuda yetki yasası çıkarmak, Anayasaya açıkça aykırıdır. Bunun örneği de vardır. He
piniz biliyorsunuz, 1991 yılında, ANAP İktidarı, benzeri bir yasayı çıkarmış ve bu yasa, Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 

İktidar partilerinin sayın sözcülerinden birisi, burada, il, ilçe yasaları konusunda "uyduruk 
-amacımı aşan bir ifade diye sonradan tevil etse de-yasalarla olmaz" demişti. 

Değerli milletvekilleri, lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve 1991 yılında, Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilen, ANAP'in, benzeri yetki yasası, bundan, şu anda görüşmekte, tartışmakta ol
duğumuz yasa tasarısından daha fazla mı uyduruktu. Bir değerlendirme yapalım: Anayasa Mahke
mesi, o yasayı neden iptal etmişti; Anayasa Mahkemesinin içtihadı şöyle: Bütün ilçeler, il; bütün 
beldeler ilçe yapılabiliyor böyle bir yetki yasasıyla. Kapsamı, amacı, belirsiz, sınırsız. Her ne ka
dar, amaç olarak, coğrafî durum, ekonomik şartlar, kamu hizmetlerinin gerekleri gibi bazı ifadeler, 
ölçüler varsa da, bunlar, son derece genel ölçüler. Coğrafî durumun ne olduğu, örneğin; nüfus mu 
kastediliyor; hangi nüfusa göre il yapılacak; hangi coğrafî ortamda; hangi konumda; bir benzer ile 
ne kadar uzaklıkta, ne kadar yakınlıkta; ölçü ne? Ekonomik şartlan Acaba, kendi kendini besleye
cek yahut kişi başına düşen gelir... Nedir bu ölçü? Burada, hiçbir şey belli değil. Kamu hizmetleri
nin gereklerinden kastedilen ne? İlçe yapılacak bağlı beldelerde, polis teşkilatı, adliye kurulabile
cek mi, kurulmuş olmalı mı, olmamalı mı? Hiçbir şey belli değil. Belirsiz bir amaç, bir belirsiz ge
nelleme. Bu, yetki yasasında olamaz. Anayasa Mahkemesinin içtihadı var. Burada, uzun uzun, gün
lerce, geceler boyu tartıştığımız özelleştirme yasalarından da çok iyi bileceğiniz gibi, bu, sınırsız, 
somut olmayan amaçlarla, kapsamlarla verilen yetki yasaları, Anayasa Mahkemesinden geri dönü
yor. 

Zaten, sanıyorum, amaç da, coğrafî durumu,' ekonomik şartları* kamu hizmetinin gereğini de
ğerlendirip, il, ilçe yapmak değil. Bu tasarının zamanlaması ve üzerindeki konuşmaların, Kilis ile 
İnegöl üzerinde yoğunlaşması, asıl amacın, coğrafî şartlar, ekonomik durum, kamu hizmetinin ge
rekleri yerine, önümüzdeki seçimde, seçmen iradesi üzerine baskı kurmak olduğunu açıkça ortaya 
koyuyor. ' . 

Değerli milletvekilleri, İnegöl'ün, Kilis'in il olmasını... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - İnegöl'de seçim yok Sayın Başkan; İnebolu... 
BAŞKAN - Devam edecek misiniz efendim? 
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;•'; H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - ...istiyor idiyseniz, onların adı belli olarak, buraya, yasa ta

sarısını getirseydiniz, şu dakikaya kadar kaç defa çıkarmıştık... Niçin getirmediniz; niçin; Kilis'in 
ve İnegöl'ün il olmasını riske soktunuz? İşi yokuşa sürüyorsunuz; niçin? Eğer, bunu, seçimlerde 

"birimizden biri kazanırsa yapacağız" demek için yapıyorsanız, bunu size yakıştıramıyorum; sizin 
de yakıştıramayacağınızı düşünüyorum. Kaldı ki, böylesi bir amaç da, Anayasanın eşitlik ve siya
sî partiler arasında iktidar olanaklarının imtiyaz konusu yapılamayacağı yolundaki hükümlerine de 
açıkça aykırıdır; ama, "Anayasa Mahkemesi iptal edene kadar, biz dilediğimizi yaparız" diyorsa
nız, çok ufak bir hatırlatma yapayım: Anayasa Mahkemesi, sizin İktidarınız döneminde, yürütme
yi durdurma kararları vermeye başladı. Yanlış yoldan, dilerim, dönersiniz. Hemen bu gece bitiri
riz; getirin Kilis'i, İnegöl'ü bu gece bitirelim. ("İnegöl yok" sesleri), 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Efendim, niye müdahale ediyorsunuz; belki, Sayın Uluç Gürkari da, İnegöl'ün il 

olmasını istiyor... Yani, bir milletvekilinin isteğine karşı mı çıkacağız... 
Önergeye, Hükümet ve Komisyon katılmadıklarını ifade ettiler. 
Önerge sahibi, izahat verme hakkını kullandı. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. • ''.•-. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
İl ve ilçe Kurulması HakkındaYetki Kanunu Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 
Mahmut Oltan Sungurlu 

. Gümüşhane 
ve arkadaşları 

Madde 1.-Bu kanunun amacı, ülkenin coğrafya durumuna, ekonomik şartlarına ve kamu hiz
metlerinin gereklerine göre yeni il ve ilçeler kurulmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir. ( , 

BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılıyoruz 

Sayın Başkan. • 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katıldığını ifade ettiler, Sayın Hükümet önergeye ka

tılmadıklarını ifade ettiler; bu durumda sayın önerge sahibine konuşma hakkı doğmaz. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Üçüncü önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve İlçe Kurulması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
• Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 
ve arkadaşları . 
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Madde 1.- Bu Kanunun amacı coğrafî durum, ekonomik şartlara ve kamu hizmetinin gerekle
rine göre yeni il ve ilçeler kurulması amacıyla Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi vermektir. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim? -
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katıldıklarını ifade buyurdular; Sayın Hükümet, katıl

madıklarını ifade ettiler. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Dördüncü önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve ilçe Kurulması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mahmut Oltan Sungunlu 

Gümüşhane 
ve arkadaşları 

Madde 1.- Bu Kanunun amacı, ülkenin coğrafya durumuna, ekonomik şartlarına ve kamu hiz
metlerinin gereklerine göre yeni il ve ilçeler kurulması amacıyla Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi vermektir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyorlar; yeterli çoğunlukları var. Sayın Hükümet, 

önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.!. Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, 1 nci maddeyi, okuduğumuz ve müzakere ettiğimiz şekliyle oylarınıza 

arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, yeni il ve ilçelerin 

kurulmasını ve buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba ve köylerin belirlenmesini, yeteri kadar 
kadro ihdas edilmesini ve yeni il ve ilçelerin faaliyete geçebilmesi için gerekli düzenlemelerin ya
pılmasını kapsar. 

BAŞKAN - 2 nci maddenin müzakeresine başlıyoruz. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Salih Kapusuz; şahısları adına, Esat Bütün, İbrahim Kumaş, 

Rüştü Kâzım Yücelen, Uluç Gürkan, Ahmet Cemil Tunç ve Coşkun Gökalp söz talebinde bulun
muşlardır. 
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Refah Partisi Grubu adına, Sayın Salih Kapusuz; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika. . 
REFAH PARTİSİ GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan/değerli 

milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz 851 sıra sayılı, İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yet
ki Kanunu Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde, Refah Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, kapsam maddesi olması münasebetiyle, getirilen tasarıyla ilgili bir hususu vurgula
mak istiyorum: Belki, şu anda, televizyon yayını yapılmadığı için milletvekilleri çok dikkatli değil; 
ama, emin olunuz, yarın bu zabıtların hepsini, kısmet olursa, Kilis'teki vatandaşların eline ulaştıra
cağız; bundan hiç şüpheniz olmasın. 

Bu kapsam maddesinde, nerelerin ilçe, nerelerin il yapılacağının belli edilmesinde hukukî za
ruret vardır; ama, siz, Parlamento olarak, sadece yetki devrediyorsunuz. Dolayısıyla, bu tasarı, 
ümitler içerisinde bekleyen Kilisli vatandaşlarımız için üzücü bir sonuç getirebilir endişesini taşı
yorum. Biz, Refah Partisi olarak, "bu tasarının gizli gayesi, Kilisliyi aldatmak olmamalı; Kilis'in il 
yapılması olmalıdır" diye düşünüyoruz. 

Ben, buradan bir tespitte bulunmak istiyorum: Bereket versin ki, Türkiye'de, Refah Partisi gi
bi bir parti var. Refah Partisinin varlığından dolayıdır ki, hem dışarıda hem de içeride birtakım çev
relerce söylenen "aman ha, Refah Partisi geliyor, bunun için ne yapalım; işte Gümrük Birliği şem
siyesi altında Türkiye'yi kontrol altında tutalım. Efendim, Kilis'te Refah Partisi seçim kazanacak, 
onun için ne yapalım; Kilislilerin 44 yıldır bekledikleri -değerli arkadaşlarımın da ifade ettiği gi
bi-il olma beklentilerini istismar edelim" gibi bir anlayışla bu tasarıyı getirdiniz. 

Bakınız, Kilis, bugüne kadar, maalesef, iktidarların istismarına uğramış bir ilçemizdir. Osman
lı dönemindeki konumuvdahi il mesabesindedir. Demokrat Parti dönemi, Adalet Partisi dönemi, 
Anavatan Partisi dönemi^ şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi-DYP Koalisyon Hükümeti dönemle
rinde, Kilislilerin bu beklentileri sürekli istismar edilmiştir ve Kilislilerin arzusu yerine getirilme
miştir. ' 

AHMET SAYIN (Burdur) - MSP'de dahil. O zaman MSP de vardı. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, Kilis'i, Karataş Mahallesinden, Deveciler Mahalle

sinden, Şurahbil Hazretlerinden, sanayi bölgesinden, Özbek Camii çevresine kadar, esnafıyla, sa-
nayicisiyle, kapı kapı dolaşmış bir milletvekili olarak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biraz 
önce konuşma yapan değerli eski bakanlarımızdan Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Abdulkadir 
Ateş Bey bazı ifadelerde ve beyanlarda bulundular ve bakınız, o beyanları Kilisliler de dinlediler. 
Dediler ki: "Sekiz yıl, Anavatan Partisi bu işi yapmadı. Şimdi, yapamadıkları için kıskanıyorlar. 
Bizim, iki günde Kilis'i il yapacağımızı görüyorlar ya, ondan dolayı endişeleniyorlar." Peki, siz 
dört yıldır neredeydiniz? Bu memlekette değil miydiniz, İktidar ortağı değil miydiniz? Bekleyip, 
bekleyip de, bunu, bir seçim öncesi, hele hele seçime iki gün kala gündem meselesi yapmış olmak, 
beni, Parlamentodan daha çok, Kilisliler adına üzüntüye sevk etmiştir. 

Bakınız, Kilis'ten bahsederken, birtakım hizmetlerden söz ettiler. Bugün, Kilis'in yolu yok; 
suları normal akmıyor, yetersiz; işsizlik had safhada; birçok işyeri kapalı; ticarî hayat felç olmuş; 
nakliyeciler bitmiş;.Kilis'i Kilis yapan sınır ticareti tamamen ölmüş, sahibi yok... 

AHMET KÜÇÜKEL(Elazığ)-Tamam; yani, il yapmayalım mı?.. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Yapmayalım mı?.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bekleyin efendim. 
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Peki, bunlar vakıa olarak orta yerde dururken, Sayın Ateş, Bakandı ve Partisi, Hükümet orta
ğıydı; Başbakan Yardımcısı kendilerindendi ve aynı zamanda, aynı ilçede iki dönem belediye baş
kanlığını kendileri kazanmış olmalarına rağmen, bunların hiçbir tanesinden, sayın yetkililer, âdeta 
kendilerini sorumlu tutmazcasına "efendim, 1994 seçimlerinde bir başka parti belediye başkanlığı
nı kazandı, yapsaydı" diyor. Peki, Karayolları kime bağlı, Karayollarının sorumlusu kim; sizsiniz; 
ama, işinize geldiği takdirde sahipleniyorsunuz, işinize gelmediği takdirde kaçıyorsunuz. 

Benim arzu ettiğim şey şu; Bu oyunda bir taraf galip gelecek; ümit ederim ki, Kilisliler galip 
gelsin; ama, bu işin mağluplar da olacak. Kanaatim odur ki, kendi aralarında, bu yarışta kimin ka
zanacağı belli değil. İl olmanın sonucunu DYP mi alacak, CHP mi alacak belli değil; ama, ümit 
ederim ki, her ikisi birden kaybedecek. Kilisli, bugüne kadarki istismarın cevabını.sandıkta Vere
cektir. • 

Değerli arkadaşlar, sayın milletvekili arkadaşım diyor ki "Kilis, il olmasın mı" Elbette, olsun; 
fakat, bakınız, işte, meselenin o boyutuna gelince, birkaç hususu vurgulamak isterim; Sizler bili
yorsunuz; ama, vatandaşımız buradaki prosedürü belki bilmeyebilir. Bunun zabıtlara intikali bir za
rurettir. Bakınız, komisyonlarda bekleyen kanun teklifleri vardın Bu kanun teklifleriyle ilgili Hü
kümet görüşü ilan edildi. Sayın Cevheri o beyanında diyor ki " efendim, sonuç itibariyle, biz tasa
rı hazırlayacağız." Peki, nerede tasarı; yok. " ...tasarı hazırlanacağından, teklifler bu aşamada uy
gun görülmemiştir." Yani, kanun teklifleri uygun görülmüyor. Tarih 28.4.1994. Peki, siz bu aşa
mada uygun görmüyorsanız, yine, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş kanun teklifi 
var; hodri meydan; buyurun onu görüşün; ama, sizin niyetiniz, bu yollarla, yani normal yollarla bu
nu gerçekleştirmek değil. 

•Bir diğer husus da şu: Bakınız, verilmiş olan kanun tekliflerinin tarihlerini arz ediyorum: 
20.11.1991 tarihinde bir kanun teklifi var, Kilis il yapılsın diye; 16.3.1992'de var, 13.1.1993' te 
var; şu anda, bu kanun tasarısı görüşülürken önergelerimiz var; Refah Partisi olarak, başta Kilis ol
mak üzere 15 ilçenin il yapılması teklifimiz var. Onu kabul etmiyorsanız, bunu yapamayız diyor
sanız, 10 il teklifimiz var, onu kabul edin. Onu da kabul edemiyorsanız, yine başta Kilis olmak kay
dıyla 5 tane yerin ismi var, onu kabul edin; ama, maalesef, sizin samimî olmadığınız, burada, yine 
görülecektir. 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) - Acele etme, iktidara geldiğiniz vakit kendiniz yaparsınız istedik
lerinizi... • x 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, değerli arkadaşlar, Bakanlar Kuruluna bu tasarıyı ne 
zaman getirmişsiniz; Sayın Köse, bir aydan beri biz bunun üzerinde çalışıyoruz diyor; ama, dikkat
lerinizi çekiyorum; bakınız, Bakanlar Kurulunun görüştüğü, kabul ettiği tarih 17.5.1995; yani, yak
laşık 14 gün öncesi. İçişleri Komisyonuna ayın 18'inde intikal ettiriyorsunuz, Plan ve Bütçe Ko
misyonuna da 48 saat beklemeden 24.5.1995 tarihinde, akşam saat 8'den sonra intikal ediyor, gö
rüşülüyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine bu yolla sokuluyor; yani, ayın 24'ünde. 

Bugün getirdiğiniz de kanun değil, yetki teklifidir, yetki yasasıdır; dolayısıyla, siz, yapmakta 
olduğunuz bu çalışmayı, belki hayırlı sonuçlar vereceği konusunda da istismar edeceğiniz için, bir
kaç hususu tekrar vurgulamak istiyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Yok öyle bir şey. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, Meclis, kendi yetkisine sahip çıkmalıdır. Böyle yap

mayacak olursa, kimlik meselesi tartışılır. Bugün, Türkiye kamuoyunda, Parlamentonun ağırlığı, 
maalesef, tartışılır noktaya gelmiştir; dolayısıyla, ben, Meclis Başkanını göreve davet ediyorum. 
Meclis ve milletvekilleri sınavdan geçmektedir. Meclis, kendi yetkisini her şeyin üstünde tutmalı
dır; yetkisine yapılabilecek her türlü müdahaleye mutlaka tavır almalı ve karşı çıkmalıdır. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Yanlış konuşuyorsun, 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hükümet bugün, yasama organının rakibi durumuna gelmiştir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayın efendim. , 
SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Parlamentonun üstünlüğünün yerine iktidarın çoğunluğu, yasamadan çok yürütme, Meclisten 

çok Hükümet, Hükümetten de çok Başbakan ağırlık kazanmıştır. Dolayısıyla, bu çarpık düzen böy
le gitmemelidir; Parlamento meseleye sahip çıkmalıdır, yoksa, olay, sadece bir yetki yasası mese
lesi değildir. 

4 Hazirân seçimleri -sizlerin zannettiğiniz gibi- bu teklifle oy almayı düşündüğünüz çevrede
ki insanları yönlendirmeye yetmeyecektir; çünkü, sizin samimî olmadığınızı hem Kilisliler hem de 
Türk kamuoyu bilmektedir. , 

AHMET SAYIN (Burdur) - Siz samimî misiniz ? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) -Bakınız, biz samimîyiz; oylarımızla da bunu gösteriyoruz. 
Sayın Başkanım, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Yalova'ya olduğu gibi, Develi'ye de, 

Sayın Başbakanımız, Develi vilayeti, 86 TC 1994 plakasını vermiştir; bugün, her Develilinin evin
de, bu, asılı durmaktadır. 

Size şunu arz etmek istiyorum: Geçmiş dönemde yaşanılmış tecrübeler vardır, bütün bu tecrü
belerden ibret almak lazım. Şayet, siz, bunlardan ibret almayacak olursanız, tarihin tekerrür edece
ğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Kilis, mutlaka il olmalıdır; ancak, Sayın Başbakan, cu
martesi günü ne yapabilmeli; Kilis'in il yapıldığının Resmî Gazetede yayımlanmasıyla, bunu, gö
türüp vatandaşa takdim edebilmeli; fakat, bu ise, hukuken mümkün değil. Onun için, siz ne diye
ceksiniz, "efendim, yetki yasasını çıkardık, bunun içerisinde -size söz yeriyoruz- Kilis'in il olma
sı da var" diyeceksiniz; fakat, Kilisliler bu oyuna gelmeyecekler. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - ANAP Grubu adına Sayın Keçeciler Sayın 

Başkan... ı • ' • ' • ; • • ' ' ..,. ' . • ' " ' ' ' • ' ' ' • • . . • • . • 

BAŞKAN - Efendim, not aldım; işaretini biraz önce aldım. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına da Sayın Mehmet Kcrimoğlu işaret buyurdular yerlerin-. 

d e n - . ' • ' ' • ' 

VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
5. - Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu 'nun, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un Grup

larına sataşması nedeniyle konuşması , ' 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, grup adına değil de müsaade ederseniz 

sataşmadan dolayı söz almak istiyorum; sataşma oldu. 
BAŞKAN - Sataşma nedir efendim? 
Bir dakika, Sayın Keçeciler... İstirahat buyurun... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - "Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü gerçek dışı 

beyanlarda bulunmuştur" diyorlar... Dilerseniz sataşmadan dolayı, dilerseniz grup adına söz verin. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Zabıtlarda var efendim. 
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BAŞKAN - O beyanı söyler misiniz efendim; kelime olarak söyleyebilir misiniz; hemen söz 
vereceğim size çünkü. 

MEHMET KERtMOĞLU (Ankara) - Sayın sözcü -belediye hizmetleri ile genel hizmetler 
birbirinden ayrıdır- buradaki yolların bozukluğu ya da başka şeyleri, belediye hizmetleri olarak 
söyledi... 

BAŞKAN - İçtüzüğün 70 inci maddesine göre size söz verdim; buyurun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Ama, yollar bozuk Başkan, arkadaşlar ye

ni geldi... 
BAŞKAN - Arkadaşımız da kendi kanaatini belirtecekler şimdi. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, Sayın Ka-

pusuz'u, bu Parlamentoda, dört yıldır, zevkle, keyifle, lideri gibi izliyorum; çünkü, Sayın Kapu-
suz'un kapısı yok, penceresi yok, önden de savuruyor, arkadan da savuruyor. Şimdi, zaman zaman, 
sanıyor ki söylediklerine yanıt verilmeyecek. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Böyle deyince, Kilis'in yolları tamir oldu... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)-Evet. 
Sayın Kapusuz'un söylediği bir sözcüğe yürekten katılıyorum; Allah razı olsun bu Refah Par

tisinden; eğer Refah Partisi ortaya çıkmamış olsaydı, Türkiye'nin 60 milyonu, Mustafa Kemal Ata
türk'ü, onun çağdaş, laik cumhuriyetini yeterince anlayamayacaktı, kavrayamayacaktı. (RP sırala
rından gürültüler) 

Yine, Allah razı olsun Refah Partisinden; eğer Refah Partisi farkı ortaya çıkmamış olsaydı, 
Türkiye'nin 60 milyonu, belediyeciliğin ne kadar ciddî, anlamlı ve önemli bir iş olduğunu kavra
yamayacaktı, anlayamayacaktı. (RP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, 27 Mart sonrası ortaya çıkan adil düzenci belediyecileri, hep birlikte, ibretiâlem için iz
liyoruz. En yakınımız, işte Ankara... Bugüne kadar, sosyal demokratların ve diğer belediye başkan
larımızın, yapmayı bir tarafa bırakın, yaptıklannı hayal bile edemiyorlar. Yaptıkları bir tek iş var; 
o da, bugüne kadar, kendilerinden önceki belediye başkanları tarafından yapılan hizmetlerin adla
rını değiştirmek. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Millet izliyor, millet... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Yani, önce içine tükürüyorlar, sonra içine etmeye baş-

lıyorlar.(RP sıralarından gürültüler) 
Bundan ötürü, gerçekten, ben de Sayın Kapusuz'un bu dileğine katılıyorum; Allah razı olsun 

Refah Partisinden; eğer Refah Partisinin bu anlayışını; yani, kendilerinin bile anlamadığı adil dü
zen anlayışını bu toplum tanımamış olsaydı, bizim, yıllardan beri, bu toplumun sağında ya da so
lunda, belediyecilik adına hizmet eden değerli arkadaşlarımızın yaptıkları katkılar yeterince anla
şılmayacaktı. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - 4 Haziranda göreceğiz... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Şimdi, burada bir şeyi gerçekten anlamakta güçlük çe

kiyorum; yani, Kilis'in il yapılmasından -tüm konuşmacılar onu söylüyor- niye bu kadar rahatsız 
oluyorlar; onu anlayamıyorum ya da anlatmak istediklerini; yani, sağ kulağını göster dediğin za
man niye ters taraftan tutuyorlar; onu da anlamıyorum; hem istiyor hem istemiyor gözüküyorlar... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Sende anlayamıyorsun... , 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Şimdi, yani, belediyecilikte arkadaşlarımız o kadar 

ilintili ki, Sayın Grup Başkanvekilimizin^ Grup Sözcümüzün, oradaki şehir içi yollarındaki tahriba-
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tın... Zaten, belediyecilik bir kentin anası gibidir; yani, doğumdan ölümüne kadar, her türlü hizme
tin üzerinde 24 saat durmazsanız, belediyeyi işletir hale getirmezseniz, nasıl ahşap bir bina, içinde, 
bir ay oturmadığınız zaman çökmeye mahkûm olursa, belediyeciliğin de ucunu bir ay bıraktığınız 
zaman, elbette ki, Ankara gibi, İstanbul gibi, kentin sokakları çukurdan geçilmez; çünkü, şovdan, 
şarlatanlıktan başka bir şey görmüyoruz. t 

Değerli arkadaşlar, bizim Grup Başkanvekilimiz, burada, bir anlamda belediyeciliği de içine 
alarak, İ994 yılında, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi, orada da yanlışlıklar sonucu, Kilis'in, 
gerçekten sıkıntılı olduğunu, yollarının delik deşik olduğunu, inşallah pazar günkü seçimler sonu
cunda, belediyenin, sosyal demokratların elinde olursa, eski Kilis'i yeniden yaratacağını söyledi. 

Teşekkür ediyorum, arz ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
6. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'üri, Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun 

partilerine sataşması nedeniyle konuşması 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

' OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, arkadaşımız, Refah Partisini ve Refah 
Partili belediyeleri, belki de alışkanlığı icabı, birtakım çirkin kelimelerle tavsif ederek, geçersiz, 
haksız birtakım beyanlarda bulundu; izin verirseniz düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN - İzin vereceğim efendim. 
Sayın Kapusuz da bir işarette bulunmuştu; onu da alayım. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, benim de, şahsımı ve ismimi kullanarak renci

de edecek ifadelerde bulundu; bu nedenle söz istiyorum. 
BAŞKAN - Acaba, Sayın Grup Başkanv ekili, burada, her iki konuyu da konuşabilir mi? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ayrı ayrı konuşalım efendim. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun; bakın, gecenin bu vaktinde sataşmadan dolayı söz 

veriyorum; doğrudur, sizin şahsınıza da sataştı; ama, Sayın Grup Başkanvekili, nasıl olsa söz ala
cak; herhalde, sizin adınıza da konuşma hakkını haiz zaten. O nedenle, iki konuda Sayın Grup Baş-
kanvekiline söz vereceğim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, ben, Parti adına konuşayım; ama, Sayın 
Kapusuz da kendi adlarına konuşsunlar. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Asiltürk. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, bu akşam çok cömertsiniz... 
BAŞKAN - Efendim, cömertlik meselesi değil; ben, elimden geldiğince, bu Meclisi, gürültü

süz, kavgasız, dövüşsüz idare etmenin gayreti içindeyim; ama, arkadaşlarımız, buraya çıkar, bir ke
lime oyunu içinde olsa dahi, bir siyasî parti grubuna veya bir sayın milletvekiline, evet, penceresiz 
kapısız, önden de arkadan da esiyor derse, ben, ona söz vermek zorunda kalırım beyefendi; yani, 
yalan mı; zabıtlara geçen bir iş. Bu Mecliste, birbirimizi yaralamamak için, birbirimizi kırmamak 
için İçtüzüğe hüküm konmuş; ama, buna rağmen, biz, bütün bu hükümleri çiğneyip, bu sözleri söy
lüyoruz; ondan sonra da, Başkan, niye söz verdin diyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ben, öyle demedim, çok cömertsiniz dedim. 
BAŞKAN - Ben, sizi kınamak için söylemedim; lütfen efendim, biraz yardımcı olun Başkan

lık Divanına. 
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Buyurun Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz önce, Cum

huriyet Halk Partisi adına konuşan arkadaşımız, çok talihsiz bazı beyanlarda bulundu. Keşke, bun
ları söylemeseydi, ben de buraya çıkmasaydım. Memnun olmadığımı ifade edeyim; ancak, bazı 
şeyleri de düzeltmekte, elbette ki zaruret görüyorum. 

Önce üslubundan başlayayım. Şovdan, şarlatanlıktan başka bir şey yoktur diye, bir insan, eğer 
Yüce Meclise hitap ediyorsa; o, kendi, affedersiniz ama... 

BAŞKAN - Efendim, yeni bir sataşma olmasın. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Rencide etmemek için çok hafif bir cümleyle söyleye

yim, işte, bir şeyi gösterir... 
Eğer, tenkit ediyorsanız, rahat tenkit edebilecek... . 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Anlamadık Sayın Başkan; neyi gösterir... 
BAŞKAN - Lütfen efendim, lütfen... Sayın Asiltürk, gayret içinde; ben takdir ediyorum; lüt

fen efendim... 
Sayın Asiltürk, devam edin. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Çok saygılı olmayan bir tutumu gösterir. 
Değerli arkadaşlarım, Atatürk'ü, biz ortaya çıkınca anlamışlar; bundan dolayı teşekkür ediyor. 

Bununla, biz, yetmiş yıl, entelektüelimizle, askerimizle, sivilimizle, toplumumuzun her kesimiyle 
Atatürk'ü anlayamadık diyor. Bu kadar anlayışsızlığı kendisine yediriyorsa, ben, başka bir şey di
yemem. Demek ki, biz çıkınca anlayabilmiş. İyi bir şey; bu da bir başarı. Ancak, Atatürk'ü anla
mak için iki şeyi anlamak lazım: Bir, bağımsızlığı anlamak lazım; iki, millî iradenin hâkimiyetini 
anlamak lazım. Bu ikisi olmadan Atatürk anlaşılmaz. Arkadaşlarımız, daha bunu anlayamamış; biz 
çıktığımız halde anlayamamış. Neden bunu söylüyorum; bağımsızlığı, Atatürk, çok önemli saymış. 
Hatta, bağımsızlığın tehlikeye düşmesi halinde, bunu, millete, gençliğe çağrıda bulunarak, buna 
müdahale etmeye davet edecek kadar özel bir önemle ortaya koymuş. 

Bu değerli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, Türkiye'nin bağımsızlığını Batı'ya teslim 
ederken, acaba, niye bunu hiç akıllarına getirmiyorlar!.. Siz, Gümrük Birliğine gireceksiniz, bizim 
kanunlarımızı Batı yapsın diyeceksiniz, ondan sonra da, Atatürk ilkelerinin en önemlisi olan "ba
ğımsızlığı" da, Atatürk'ü anladığınızı söyleyerek savunmaya yelteneceksiniz... Bu ikisi bir arada 
olmaz. 

Bakın, öyle şeyler söyleniyor ki, bir tanesini misal olarak vereyim; Türkiye'nin, bir nevi, kül
tür emperyalizminden sonra, fiilen de teslim edildiğini ifade edecek cümlelerinin arasında, Ata
türk'ün, mesela, "bütün tersanelerine girilmiş" ifadesi var Gençliğe Hitabesinde. Bütün tersanele
rine, artık, ordular girmiyor, siz, özelleştirirseniz, bunu da bir yabancıya verirseniz, bütün tersane
lerinize girmiş olurlar. Bunu, Cumhuriyet Halk Partisi savunuyor; anlaşılmayan tarafı bu. 

Hani, bir parti, evvelden beri belli bir fikrin sahibidir, bu istikamette bir şeyler söyler; ama, da
ha düne kadar tam tersini savunduktan sonra, bütün tersanelerini de, en çok para -Amerikan şirke
ti mi, İngiliz mi, Fransız mı; ayırt etmeden- verecek olana teslim edecek bir zihniyeti de savunur
sa, bağımsızlıktan nasıl bahseder; onu anlamak mümkün değil. 

Demek ki, bizim çıkmamız da yetmiyormuş... "Allah razı olsun" diyor; ama, biraz daha gay
ret göstermemiz lazım şimdi bizim, bunları anlatabilmemiz için değerli arkadaşlarımıza. 

BAŞKAN -Efendim, lütfen bitirir misiniz... 
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OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) - Bitiriyoru'm. 
İkinci önemli husus; Atatürk'ün ortaya koyduğu millî iradenin hâkimiyetidir. Millî iradenin 

hâkimiyeti, halkın kendi kendini seçme hakkı ve buna saygı gösterilmesidir. Mesela; yandaş de
mokrasiyi savunanlar; ki, bunların başında Cumhuriyet Halk Partisi geliyor; Cumhuriyet Halk Par
tisinin savunduğu demokrasi, demokrasi değildir, yandaşlara demokrasidir, onun dışındakilere hak 
y o k . • , ' • ' • ' ' • . 

İşte, değerli arkadaşım çıktı, burada, "siz, belediyeler olarak gelmişsiniz, birçok isimleri de
ğiştiriyorsunuz" diyor. Yani, bu, yandaş demokrasisinde vardır da gerçek demokraside yoktur. Bir 
iktidar, belediyelerde iktidar olur, yerel yönetimlerde iktidar olur; o, gelir -isimlerini söylemeye lü
zum yok- parklara vesair yerlere, bu milletin genel kültürüyle ilgisi olmasa da, demokrasinin ge
reği kabul edilebilir birtakım isimleri verir de, ondan sonra, halkın seçtiği insanlardan başka bir 
grup gelir de o halkın istediği isimleri oraya vermeye kalkarsa, kıyamet kopar. Bu, yandaş demok
rasisi değil de nedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Lütfen bağlayınız efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan; ama, önemli bir konu açı

ğa çıksın izin verirseniz. , 
Siz, Cumhuriyet Halk Partililerin verdiği bir ismi değiştirip de -ismi, polemik olmasın diye 

söylemiyorum- oraya fatih parkı derseniz kıyamet kopuyor. Niye; yandaş demokrasisi var mem
lekette, yandaşlarınızın demokrasisini savunuyorsunuz. İşte, bunları anlamak lazım. Eğer bunları 
anlayamazsanız, Atatürk'ü hiç anlayamazsınız. Atatürk'ü anlamanızda biz yararlı oluyormuşuz; 
ama, ümit ve temenni ediyorum ki, bizim söylediklerimizi anlarsanız, size daha yararlı olacak. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.(RP sıralarından alkışlar) -
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Asiltürk. 
7. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun şah

sına sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, 70 inci maddeye göre; buyurun. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Biraz sonra ben de söz isteyeceğim. 
BAŞKAN-Size de veririm efendim; yeter ki İçtüzük hükümleri içerisinde olsun. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Demin de dedim, bugün çok cömertsiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Her zaman aynı şekilde davranıyorum; yeter ki İçtüzük hükümleri içinde kalalım 

efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur)-Allah razı olsun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; maalesef, tekrar huzurları

nıza gelmek mecburiyetinde bırakıldım; fakat, zamanınızı fazla almayacağım. 
Tabiî, değerli arkadaşım, dört yıldan beri, bizim buradaki çalışmalarımızda bizleri izledikle

rinden bahsettiler. Refah Partisini anlayamadıkları gibi, galiba Salih Kapusuz'u da, değerli arkada
şım, anlamamış. 

Ben, burada, konuşmalarımda, hiçbir şahsı rencide etmek üzere isimden bahsetmedim; ben, 
sadece -isterlerse, zabıtlardaki düşüncelerini, ifadelerini kendilerine de takdim edebilirim- kendi 
söylediklerini ve orada yaşanılanı ifade etmeye çalıştım. Kilis'e gittim; orada, üç günden fazla ma
halle mahalle, sokak sokak dolaştım. Bugün, Kilis'in konumu... Maalesef, belediye^ iki üç dönem 
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aynı kişinin elinde kalmış. Şu anda, fiilî iktidar, genel iktidar elinde bulunan bir siyasî partinin yet
kililerinin, hatta o ilden bakanların olduğu.bir ilçenin konumundan bazı göstergeleri, yol olarak, su 
olarak ifade ettim. Hatta, bırakın belediyenin mesul olduğu yolları, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün sorumluluğu altında olan yol güzergâhları var; o güzergâhlar da oradan farklı konumda değil
dir dedim. 

Arkadaşımız, bizim, bu haklı, doğru tespitlerimize tahammül edemedi; galiba, grup adına ko
nuşmak yerine -öyle olmadığı halde, bunu, bir sataşma olarak mütalaa etti- nedense, şahsıma sa
taşarak bir şeyler söylemek istedi; fakat, galiba söylediği şeylerden, kendisi de mustarip olmuştur 
kanaatindeyim. 

Arz eder; teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

32. - // ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/860) (S. Sayısı: 851) (Devam) 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Keçeciler; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, bugün, bu geç vakitte, yeni il ve ilçe kurul

masının yetki kanunuyla yapılması gibi yepyeni bir prosedürü başlatmış oluyoruz. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Yeni model geliştiriyorlar. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Yeni bir model... 
Bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, yetki kanununa dayanılarak, hiç, ilçe ve il ku

rulmamış. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Anayasayı çiğneyip, hızlandırıcı model. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Hep bu Mecliste görüşülmüş, bu Meclis karar vermiş 

ve Meclis, bu konudaki yetkisini hiçbir zaman, hiçbir hükümete devretmemiş; ama, yetki devri ko
nusunda, bugünkü Koalisyon partilerinin grupları son derece cömertler ve yetkilerini, Hükümetle
rine gayet rahat bir şekilde devrediyorlar; ancak, bunun da belli bir sınırının olması iktiza eder. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz kapsam maddesinde sınır belli değil; kapsam 
maddesi, eğer bu haliyle geçerse, Hükümet, Türkiye'deki bütün kasabaları ilçe, bütün ilçeleri de il 
yapma yetkisini almış oluyor; yani, Hükümete böyle sınırsız bir yetki vermiş oluyoruz. 

Tabiî, Hükümetin, bu yetkiyi nasıl kullanacağını şimdiden tayin ve takdir etmek mümkün de
ğil; yalnız, bunun tehlikeli bir noktası var. Nedir o tehlikeli nokta; eğer, yarın, hükümet çıkar da, 
seçimlere çeyrek kala -bir yıllık da süre istiyor-Türkiye'deki il ve ilçelerin haritasını, vaktiyle bu 
memlekette yapıldığı gibi, şu ilçede ben fazla rey almışım, onu bu ile aktar, şu ilçede az rey almı
şım onu şu ile aktar... ' V ' 
. AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Onu kim yaptı?.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Adıyaman'ın il olmasından bahsediyorum; anlaşıldı 
mı?!. Yani, söylemek istediğim husus, farklrbir konu. 

- 2 8 5 -



T.B.M.M. B:117 31 .5 .1995 0 : 2 

Durup dururken -bu meselede- bu memlekette bir karışıklığa sebep olursunuz; bunu, siyasî 
amaçla da kullanmak gibi bir noktaya getirirsiniz ve seçim çevrelerini değiştirirsiniz -bu haliyle çı
karsa- herkesin seçim çevrelerini değiştirme imkânına sahip olursunuz. Kapsam maddesi böyle çı
karsa -Hükümete öyle bir yetki devrediyoruz ki- illeri yaparken, seçim çevrelerini değiştireceksi
niz; çünkü, mevcut Seçim Kanununa göre, her il bir seçim çevresi olacağından Ve oralara belli il
çeleri bağlama yetkisi de aldığınızdan, netice itibariyle, Türkiye'nin seçim çevreleriyle oynayarak, 
seçim sonuçlarına tesir etme imkânına ulaşıyorsunuz. . ' •* 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - 1991'den önceki gibi... " 
AHMET SAYIN (Burdur) - Bu işin mucidi sizsiniz. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Şimdi, söylemek istediğim husus şudur: Değerli arka

daşlarım, eğer, maksadınız, Kilis'i veya İnebolu'yu il yapmak ise, gayet kolay; iki maddelik bir ka
nun tasarısı getirirsiniz ve yaparsınız veya oturursunuz, bugüne kadar, meydanlarda dağıttınız pla
kaları ihtiva eden illeri bu kapsam maddesine yazarsınız; ki, bizim, bu maddeyle ilgili öyle bir öner
gemiz var... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bu günah sizin; siz başlattınız bu işi. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - ...Kilis, Alanya, Bafra, Bandırma, Çorlu, Düzce, Fethi

ye, Gebze, Karabük, Zonguldak-Ereğli, İskenderun, Yalova, Şereflikoçhisar, Nazilli, Siverek, Vi
ranşehir, Suşehri, Şebinkarahisar, Tarsus, Sungurlu, Polatlı, Zile, Beyşehir, Seydişehir, Akşehir, 
Konya-Ereğli, İnebolu, Lüleburgaz, Yalvaç, Muradiye, Tavşanlı, Gediz, Nizip, islahiye, Ünye, 
Fatsa, Osmaniye, Anamur, Dinar, Salihli, Alaşehir, Akhisar, Turgutlu, Ödemiş, Hınıs, Kozan, Er
ciş, Oltu, Doğubeyazıt, Pınarbaşı, Develi, Sandıklı, Bergama, Silifke, Elbistan, Gelibolu, Bor, Div
riği, Bolvadin, Niksar, Manavgat; Bozüyük İlçelerinin, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde il yapılmaları sağlanır ve bunlara da gerekli ilçelerin bağlanması için Bakanlar Ku
ruluna yetki verilir" diyebilirsiniz. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Hayır, tüm ilçeler il olsun... . 
\ MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Efendim, tüm ilçeleriyle olabilir; ama, bunlar ilçe zaten: 

Şimdi yapacağınız şey, belli bir sınırlama getirmektir. Nüfusu 30 binden yukarı olan ilçeleri 
il, nüfusu 5 binden yukarı olan kasabaları ilçe yapacağım diyebilirsiniz; ama, mutlaka bir sınır koy
malısınız. Koymazsanız ne olur... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Neler yaptınız, neler... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Biz, kanun hükmünde kararnameyle hiç il yapmadık 

efendim, Yüce Meclisin huzuruna getirdik, burada tartıştık ve tartışarak yaptık. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Gelin bakalım, Burdur'da ne yaptınız... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) -̂  Anavatan Partisi, bu memlekette, 7 vilayetin ve 

250'den fazla ilçenin altına imzasını atmıştır; bu imzamızla bugün de iftihar ediyoruz. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Yazık ettiniz, yazık. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)-Hakkınız var mı?.. 
AHMET SAYIN (Burdur)-Yazık ettiniz, yazık. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bakin, ben size söyleyeyim: Bu memleketin, 1950'de 

64, 1967'de 67 ili var; 1989'a gelmişiz, yine 67 ili var. Osmaniye... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Benim ilimde 5 ilçe yaptılar, ben hâlâ onun sıkıntısını çekiyorum. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Senin vilayetinden örnek vereyim... 
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BAŞKAN - Sayın Keçeciler, bir dakika efendim... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Sayın Başkan, sataşıyor; lütfen... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika:.. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, benim ilimde 5 ilçe yapıldı, hâlâ bunun sıkıntısını 

çekiyorum. 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Sayın! Grup adına konuşmak ister misiniz efendim?.. 
Lütfen, Grup Başkanınız yazsın, size grup adına söz vereceğim! 
AHMET SAYIN (Burdur) - Ben, grup adına söz almadım ki... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)-Söz alın efendim. 
BAŞKAN - O zaman, söz alın da konuşun efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Söz alın da konuşun, bana sataşmayın. . 
BAŞKAN - Bakın, sabırla müsaade ettim... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Efendim, sataşmadım, onun sıkıntısını çekiyorum dedim. 
BAŞKAN - Sıkıntınız varsa, Grup Başkanı yazar, bana verir, çıkar buraya konuşursunuz; is

tirham ediyorum... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Grubu güvenmiyor ki ona; sabıkalı. 
BAŞKAN - Devam edin Sayın Keçeciler. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bakın, biz il yaptığımız yerleri, 

ilçe yaptığımız yerleri, belli zaruretlere dayanarak yaptık. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Lanet olsun; yapmasaydınız keşke! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Adana'nın Osmaniye Kasabası vardı, 20 bin nüfusu 

vardı, ilçe değildi; orayı ilçe yaptık, yapmak gerekirdi. , 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Osmaniye mi?.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - İmamoğlu... İmamoğlu... Pardon, düzeltiyorum, İma

moğlu. Evet; Adana İmamoğlu'nun 20 bin nüfusu vardı; kasabaydı, ilçe haline getirdik. Vücut bü
yümüştü, idarî sistem üzerine dar geliyordu, bunu değiştirmek gerekiyordu; biz bunu değiştirdik. 
Bunu değiştirdiğimizi de, her zeminde, her zaman iftiharla söyleriz. 

Aksaray'ı biz vilayet yaptık, Kâraman'ı biz vilayet yaptık; Batman'ı, Bartın'ı biz vilayet yap
tık. Şırnak'ı ve Batman'ı güvenlik zaruretiyle il yaptık; ama, Bayburt'u, Bartın'ı, Aksaray'ı, Kırık
kale'yi ve Kâraman'ı da coğrafî ve idarî zaruretlerle il yaptık. Biz, bunları il yaptığımız için de, hiç
bir zaman, herhangi bir zeminde, pişmanlık duyduğumuzu ifade etmedik. 

Ben, size, şunu özellikle hatırlatmak istiyorum: Değerli arkadaşlarım, sizin iktidara geldiği
nizden bu yana, aşağı yukarı üç yıl sekiz ay geçti. Üç yıl sekiz ay bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, 
sonra, bir ara seçime çeyrek kala, alelacele bir yetki kanunu tasarısı getiriyorsunuz ve Meclisi ge
ce gündüz çalıştırmak suretiyle, bu yetki kanunu tasarısını geçireceğiz ve bu yetki kanunuyla -biz
ce meçhul, Yüce Meclisçe meçhul- bazı ilçeleri il, bazı kasabaları da ilçe yapacağız, bize yetkini
zi devredin diyorsunuz. 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Ne zararı var... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Öyle diyeceğinize, biraz evvel söylediğim gibi, kime 

söz verdiyseniz, meydanlarda hangi ilçeye hangi plakayı dağıttıysanız, isimlerini bu kapsam mad
desine yazarsınız, dersiniz ki biz, şuraları il yapacağız. Biz de, size... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Tamamlayın efendim... , 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)-Tamamlayacağım..: 
Biz, bunu, sizin, doğrudan doğruya, belediye başkanlığı ara seçimlerini kazanmak için çıkar

maya çalıştığınız bir kanun gibi telakki ediyoruz; ama, milleti bugüne kadar o kadar çok yanıltmış
sınız, aldatmışsınız ki, vatandaş artık size güvenmiyor. Kilis'ten şimdi geldim; uçaktan indim, bu
raya geldim. Kilisliler şöyle diyor: "Kanun çıkacak, Resmî Gazetede yayımlanacak, vali tayini ya
pılacak; burada görmeden inanmayız. 

AHMET KÜÇÜKEL(Elazığ) - Size inanıyorlar! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Ama, ben size şunu söyleyeyim; size iletilmek üzere, 

bir Kilisli bugün bana şu mesajı verdi, onu hemen ifade edeyim de, siz düşünün: "Sayın Keçeciler, 
lütfen, git, bunu, Meclis kürsüsünden, İktidar partilerine söyle." Zabıtları göndereceğim o Kilisli 
vatandaşımıza. Aynen şöyle bir de yazmış: 

"Kilisliyim nâr istemem, 
Sahtekârdan yâr istemem. 
Kırıldı bir kere gönlüm, 
Tamire mimar istemem." 
Geç kaldınız, Kilis'i il yapmakta geç kaldınız; ne yaparsanız yapın, her ikiniz de seçimi kay

bedeceksiniz. 
Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Vatandaş size mi söyledi Sayın Keçeciler? 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Yazdı, yazdı... Hayır, size söyledi, size söylenmek üze

re söyledi. 
YILDIRIM AVCI (İzmir) - Refah mı kazanacak? 
BAŞKAN - Şahısları adına, Esat Bütün?.. Yok. 

«,' İbrahim Kumaş?.. Yok. 
Sayın Rüştü Kâzım Yücelen; buyurun. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan;değerli milletvekilleri; evvela hepinize 

saygılar sunuyorum. 
Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 2 nci 

maddesi üzerinde şahsım adına söz aldım. 
Burada merak ettiğim bir şey var. Aşağı yukarı dört saati aşkındır bu müzakerelere deVam edi

yoruz; herkes, oturduğu yerdeny Kilis'in il olması için uğraşıyor. Sanki, bü tasarı, sadece Kilis'i il 
yapmak üzere gelen bir tasarı, Kabul ediyoruz, saygı.duyuyoruz, Kilis'in il olmasını istiyoruz; an
cak, bakıyorum, gizli gizli, sanki, iktidar gruplarında, bu kanun tasarısını açık engelleyememenin 
verdiği bir sıkıntı; sanki, bu kanun tasarısını engelleyip, bu gece çoğunluk olmasa, yarma kalsa, ha
kikaten, cumartesiye, pazara kadar bu iş sürüncemede kalsa, Kilis halkı aldatılsa, aldatıldığının far
kına varamasa; hoşuna gidecek bir tavrın içerisinde. 

Bakıyorsunuz, bir arkadaşımız, bir sürçülisan edebilir... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Ne alakası var? 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Efendim, bakın, bunlar, şu laf atmalarınız bile, hep 

engellemedir; açık açık engelleme yapıyorsunuz. 
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Bakıyorum, burada, bir arkadaşımız bir sürçülisan ediyor, grup başkanvekili çıkıyor, müzake
reyi 5 dakika uzatıyor. Bakıyorsunuz, oradan bir diğer arkadaşımız laf atıyor; niye laf attığı belli 
değil, ne istediği belli değil. Yani, ben, bu tavırlarınızdan şunu anlıyorum -o zaman değiştireyim-
şöyle bir şey var: Demek ki, sizler, aslında, bu kanun tasarısının Anayasaya aykırı hükümler taşı
dığını biliyorsunuz. Bu kanun tasarısının, hakikaten, Kilis halkını aldatmak için getirildiğini size 
birileri söyledi; o zaman, belki bunun vicdan ezikliği içerisinde davranıyorsunuz. 

Şimdi, ben tahmin ediyorum ki, herhalde, Sayın Başbakan, seksen kadar mavi boncuk aldı, 
arkadaşlarımıza dağıttı, ondan sonra "bakın, mavi boncuklar kimdeyse, ben bunları il yapacağım, 
siz bana kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verin; bu yetkileri hiç merak etmeyin, bana 
güvenin, gerisini merak etmeyin" dedi. Arkadaşlarımız da şimdi bakıyorlar; mavi boncuk cepte, çı
karıyorlar ara sıra bakıyorlar ve "aman sesimizi çıkarmayalım" diyorlar!.. 

Değerli arkadaşlar, bakın, yine söylüyorum: Vakit geçmiş değil. Kanun hükmünde kararname 
çıkarılırken, amacın, kapsamın, ilkelerin çok açık şekilde belirlenmesi lazım. Şimdiye kadar çıkan 
bütün kanun hükmünde kararnamelerde bu belirlenmiştir. Belirlenmediği takdirde, bu, Anayasaya 
aykırı olur. Anayasaya aykınolursa ne olur; Anayasaya aykırı olsa da, Kilis'in il olmasıyla ilgili 
bir hareket yaparsanız, bunu sonuna kadar destekleyeceğiz; ama, şimdi anlıyorum ki, burada amaç 
-YaloVa misalinde olduğu gibi- Kilis'i il yapmak değil. Yalova'da seçim şu kadar süre önce oldu, 
Yalova il olacaktı; hâlâ olacak! Şimdi, belki bu kanun hükmünde kararname çıkarken, biraz oraya, 
ümit verilecek, belki "biz, bu kanun hükmünde kararnameyle burayı il yapacaktık; ama, şu şu se
bepten dolayı bu kanun hükmünde kararname imzalanmadı, şundan dolayı bozuldu" diyecekler. 

Geliniz, buraya kadar gelen kanun hükmünde kararnameyi, Anayasaya uygun hale getirelim; 
Anayasaya uygun hale nasıl getirelim; Anayasanın 163 üncü maddesi çok sarih; bütçeyle ilgili ko
nularda, kanun hükmünde kararnameyle yetki alamazsınız. Şimdi "bütçeyle ilgili ne var" diyecek
siniz. Hepiniz, her gittiğiniz yerde belirtiyorsunuz: "Efendim, bir ilçeyi, il yapmak için 2 trilyon li
ra lazım" diyorsunuz. Burada, kaç tane il yapılacağı belli değil; bir il mi, beş il mi, otuz il •mi ya
pacağız... Geliniz, isim isim sayalım; arkadaşlarımızın saydığı isimleri belirtelim, başka istedikle
riniz varsa, onları da belirtelim, süreyi Hükümete bırakalım; kanun hükmünde kararnameyle "şu 
zaman şunu il yapacağız, bu zaman bunu il yapacağız" diye bel iri esini er, biz de bilelim, bütçe ka
nununda değişiklik yapalım. Yani, aldattığınız buradan belli, bütçe kanununda değişiklik yapma
mışsınız. Sadece "Kilis'i il yaptım" deseniz bile, bütçe kanununda değişiklik yok; bu değişiklikler 
yapılmadan, Kilis'i nasıl il yapacaksınız?.. 

Geliniz, gecenin bu saatinde kimsenin mesaisini de almayın, şuradaki kapsam maddesinde, ye
ni kurulacak il ve ilçeleri isim isim sayalım; ama "buna hazır değiliz" diyorsanız... Çünkü, anlıyo
rum ki, ilçeleri il yapacak kanun tasarısını getirdiğiniz zaman, arkadaşlarımız burada birbirine gi
recek; belki, aynı ilin milletvekilleri birbiriyle kavga edecek diyorsunuz. İktidar olarak sıkıntınız 
olabilir; ama, bugün, Kilis halkı beklenti içerisinde, hiç değilse... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Çalı çomaklama Sayın Yücelen. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Buyurun Sayın Grup Başkanvekili... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Çalı çomaklama... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Bakın, ben çalı çomaklamıyorum. Niye sinirleni

yorsunuz... Ya bu vicdanî sıkıntının içerisindesiniz veya hakikaten, bu işi engellemeye çalışıyorsu
nuz Sayın Grup Başkanvekili. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Şu sözünü bitir de, lüzumsuz laflar etme. 
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RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) -Siz, Grup Başkanvekilisiniz; sizin, bu kanun tasarı
sının bir an evvel çıkması için çalışmanız lazım, gayret etmeniz lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın efendim. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Tamam, sabaha kadar konuş istersen. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Benim sözümü kesemeyeceksiniz. Biraz sonraki 

maddelerde de konuşacağım; bunları yine söyleyeceğim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Engellemiyoruz; konuşuyorsun işte! 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Olur mu efendim... Siz, böyle müdahale ederseniz, 

ben nasıl konuşayım. Siz, Doğru Yol Partisinin Grup Başkanvckili olarak bunu engellemeye çalı
şıyorsunuz diyorum. O zaman, ben de... 

Geliniz, bunu, sadece "Kilis" olarak düzeltelim. Bu gece, şimdilik, sadece "Kilis" olarak ya
zalım. Yarın, gidelim hep beraber Sayın Cumhurbaşkanına, rica edelim; kapsamı belli, ilkesi belli; 
bu, bir tek ilçenin il yapılmasıdır, seçim olacaktır, Hükümet bunun sevabını almak istemektedir; 
Hükümet, belki, burayı il yaparak, buradan aldığı oyla, bütün bu sıkıntıları gidermeye çalışacaktır 
diyelim ve hakikaten, cumartesi günü, gidelim, Kilis halkına bu müjdeyi verelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, kişisel olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sizden önce daha 4 kişi var efendim. 
Sayın Uluç GUrkan?.. Konuşmuyorsunuz. 
Sayın Ahmet Cemil Tunç?..Yok. 
Sayın Coşkun Gökalp; buyurun. 
Sayın Gökalp, süreniz 5 dakika efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 851 

sıra sayılı kanun tasarısı hakkında kişisel görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Bu nedenle, Yüce Ku
rulu saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ilçelerin il yapılmasında, beldelerin ilçe yapılmasında, objektif ölçüler, 
kriterler esas alınmalıdır, ihtiyaçtan doğan unsurlara yer verilmelidir. Oy uğruna il, ilçe yapma 
hesaplan geçmişte kalmıştır. Biraz önce Sayın Keçcciler'in de burada söylediği gibi, Aksaray, Ka
raman, Bartın, Kırıkkale ANAP döneminde il olmuştur; ama, bu illerin milletvekilliklerini başka 
partiler kazanmıştır, belediye başkanlıklarını başka partiler kazanmıştır. • 

Benim burada Hükümetten ricam; bu konu görüşülürken oy uğruna hesaplar yapılmamalı, ob
jektif ölçüler esas alınmalı. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Kilis mi olur, Seydişehir mi olur, 
Yalova mı olur... 

. SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Develi mi olur... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Develi mi olur; bunlar enine boyuna tartışılmalı, gerçekten 

o ilçenin il yapılması zaruret ise, o ilçe il yapılmalıdır. Eğer o belde ilçe yapılacaksa, yine, söyle
diğim gibi, objektif esaslar, unsurlar nazara alınmalı, bu değerlerden şaşılmamalıdır. Bunun netice
sini, bunun ölçüsünü, geçmişteki iktidarlar yaşamıştır; ama, kendilerine fayda getirmemiştir, seçi
mi başka partiler almıştır. 

- 290 -



T.B.M.M. B : 117 3 1 . 5*1995 0 : 2 

Tabiî, konu geliyor Kilis'e. Burada, bu kanun tasarısı görüşülürken, İktidar partileri olsun, mu
halefet partileri olsun, Kilis'in ismini anmadan edemiyorlar. Evet, Kilis'in il olması gerekir, ihti
yaçtan gerekir, gereksinmeden gerekir, Kilis elbette il olmalıdır. 

Sayın Grup Başkanvekilimiz Abdulkadir Ateş Hocamız -gerçi bazı arkadaşlarımıza cevabını 
verdi- Kilis il olmasın diye bir sözü, hiçbir yerde söylememiştir. Bu bakımdan, buradaki -televiz
yon çekimi de yapılmıyor- arkadaşlarım bu konuyu gayet iyi biliyor. Sayın Hocam, Kilis il olma
sın diye hiçbir yerde konuşmadığını, biraz önce, bana, özel sohbetinde söylemiştir. 

Öyle tahmin ediyorum ki, Kilisliler, Kilislilere yakışan bir şekilde hareket edeceklerdir. Eğer 
Kilisliler, İktidar partilerinden birine oy verecekse, Doğru Yol Partisinin adayını destekleyecek, 
orada Doğru Yol Partisinin adayını belediye başkanı seçeceklerse veya orada Cumhuriyet Halk 
Partisinin adayını destekleyecekler, orada Cumhuriyet Halk Partisinin adayını belediye başkanı se
çeceklerse, bu, onların siyasal inançlarından kaynaklanan bir hadisedir, iktidarda olduklarından do
layı değildir; muhalefet bundan gocunmasın. Eğer, değerli Kilisli hemşerilerimiz, muhalefet parti
lerine, Anamuhalefet Partisi ANAP'm adayına oy vereceklerse, buna da saygı duyarız, sevgi duya
rız, yapacağımız hiçbir şey yoktur; ama, hiç kimsenin oyu hiç kimsenin cebinde değildir; kimin ki
me oy vereceği de belli değildir. 

Bu sebeplerle, beldeler ilçe yapılırken, ilçeler il yapılırken, objektif esasların nazara alınması
nı diliyorum; saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; önce geliş sırasına, sonra aykırılık derecesine göre 

okutup işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İl ve İlçeler Kurulması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Mustafa Bahri Kibar Nabi Poyraz 
İstanbul Ordu Ordu 

Mahmut Oltan Sungurlu Mehmet Keçeciler 
Gümüşhane Konya 

"Madde 2.- Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, yeni il ve ilçelerin 
kurulmasını ve buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba ve köylerin belirlenmesini, kadro ihdas 
edilmesini ve yeni il ve ilçelerin faaliyete geçebilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını kap
sar." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve İlçeler Kurulması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mahmut Oltan Sungurlu Emin Kul Mehmet Keçeciler 

Gümüşhane İstanbul Konya 
Nabi Poyraz Mustafa Bahri Kibar 

Ordu Ordu 
Madde 2.- Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, yeni il ve ilçelerin ku

rulmasını ve buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba ve köylerin belirlenmesini, yeni il ve ilçele
rin faaliyete geçebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını kapsar." 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı yetki kanun tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 

yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Elaattin Elmas Gürol Soylu Yücel Seçkiner 
İstanbul istanbul Ankara 

ismail Sancak Hamdi Eriş ilhan Kaya 
istanbul Ankara izmir 

Kapsam 
Madde 2.-Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, yeni il ve ilçelerin ku

rulmasını; öncelikle, Kilis, Alanya, Bafra, Bandırma, Çorlu, Düzce, Fethiye, Gebze, Karabük, 
(Zonguldak) Ereğli, iskenderun, Yalova, Şereflikoçhisar, Nazilli, Siverek, Viranşehir, Suşehri, Şe
binkarahisar, Tarsus, Sungurlu, Polatlı, Zile, Beyşehir, Seydişehir, Akhisar, Ereğli (Konya) inebo
lu, Lüleburgaz, Yalvaç, Muradiye (Van), Tavşanlı, Gediz, Nizip, islâhiye, Ünye, Fatsa, Osmaniye, 
Anamur, Dinar, Salihli, Alaşehir, Akhisar, Turgutlu, Ödemiş, Hınıs, Kozan, Erciş, Oltu, Doğube
yazıt, Pınarbaşı, Develi, Sandıklı, Bergama, Silifke, Elbistan, Gelibolu, Bor, Divriği, Bolvadin, 
Niksar, Manavgat, Bozüyük ilçelerinin, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde il 
yapılmasını ve buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba ve köylerin belirlenmesini, yeteri kadar 
kadro ihdas edilmesini ve yeni il ve ilçelerin faaliyete geçebilmesi için gerekli düzenlemelerin ya
pılmasını kapsar. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağımız önerge, Anayasaya aykırılık iddiasını 
içeren önergedir. O nedenle, bu önergenin okunmasından sonra işleme geçeceğim, önergeyi tekrar 
okutmayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
851 sıra sayılı yasa tasarısının 2 nci maddesi, Anayasanın 87,91,126 ve 127 nci maddelerine 

aykırıdır. Gerekçeleri de sözlü olarak açıklanmak üzere, Anayasaya aykırılık konusunun, içtüzü
ğün 85 inci maddesi uyarınca oylanmak üzere görüşülmesini dileriz. 

H. Uluç Gürkan Atilla Mutman M. Istemihan Talay 
Ankara izmir içel 

Veli Aksoy Ender Karagül Nami Çağan 
izmir Uşak İstanbul 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Anayasaya 

aykırılık önergesine katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN-Sayın Gürkan, söz istiyor musunuz? 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
H.ULUÇ GÜRKAN(Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hem usul hem de esas 

bakımından Anayasaya aykırı bir tasarıyı çıkarmakta olduğunuzdan sizin de kuşkunuz yok. Bakın, 
bu madde, 1 inci maddeden daha da açık. Onun için, izin verirseniz "Kapsam" başlıklı bu madde-
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yi okumak istiyorum: "Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, yeni il ve ilçe
lerin kurulmasını ve buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba ve köylerin belirlenmesini, yeteri ka
dar kadro ihdas edilmesini ve yeni il ve ilçelerin faaliyete geçebilmesi için gerekli düzenlemelerin 
yapılmasını kapsar." 

Sayenizde ezberlediğimiz Anayasa Mahkemesinin kanun hükmünde kararnamelerle ilgili ka
rarlarında, bakın, kapsam konusunda ne deniliyor: "Kapsam, belli, sınırları belirgin, net ve açık ol
malı." Anayasa Mahkemesi böyle diyor. Bu tasarı da, kanunlaşıp, Anayasa Mahkemesine gittiğin
de, bu anlayışla değerlendirileceğinden herhalde hiçbirinizin kuşkusu olmaması gerekir. Anayasa 
Mahkemesinin bu kriteri ne için; Yasama Organının, Bakanlar Kuruluna, Hükümete devrettiği yet
kinin objektif kriterlere göre kullanılmasını sağlamak, temin edebilmek için. Onun için, biraz önce 
buradan Sayın Coşkun Gökalp'in söylediği gibi, bunu Hükümetten rica edemeyiz, Hükümetin him
metine bırakamayız; objektif kriterleri, burada bizim belirlememiz gerekir. Bu kriterler, biraz önce 
okuduğum kapsam maddesinde hiçbir biçimde yok. Olay, bütünüyle Bakanlar Kurulunun inisiya
tifine bırakılıyor. Kapsam, bu maddeyle çok geniş bir biçimde düzenleniyor; deyim yerinde ise "bir 
meçhul olarak yasalaşsın" isteniyor. 

Değerli milletvekilleri, bu, Hükümetinizin çok temel bir iddiasına da aykırıdır, Anayasaya ay
kırı olmasının yanı sıra; şeffaflık ve açıklık bakımından da iddianıza aykırı olduğu gibî  doğru da 
değildir; ama, karakolları şeffaflaştırmak iddiasıyla kurulan bu Hükümet, toplumsal yaşamın he
men her alanında şefaflık ilkesinden -dikkatinize sunuyorum- giderek uzaklaşıyor. Bir örneği bu 
yetki yasasıysa, bir örneğini de İçtüzük değişikliklerinde izliyoruz; Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin koridorlarını, kulislerini basma kapatma gayreti içine giriyoruz; bunun da olmaması lazım. 

Ayrıca, bir kez daha vurgulamak istiyorum: Bu tasarıyla, Kilis'in il olmasını güvence altına 
almıyorsunuz; tam aksine, riske sokuyor, yokuşa sürüyorsunuz. Belki, bunu, bile bile yapıyorsu
nuz; ama, bu, siyasî ahlak bakımından, gelecek nesillere, hiç de, düzgün, doğru bir örnek olmuyor. 
Eğer, Kilis'in il olması konusunda samimi iseniz, gerçekçi bir niyetiniz varsa, buraya -biraz önce 
muhalefet sözcülerinin belirttiği gibi- getirirsiniz, eklersiniz. Zaten, onu yapsaydınız, şu ana kadar 
-istediğiniz diğer illerle birlikte- bu, tasarı, çoktan çıkmış -onay için Çankaya'ya yollanmak üze
re-Resmî Gazeteye gitmiş olurdu. 

Hepinize saygılar; sağ olun. • 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. Önerge sahibi ka

naatlerini açıkladı. . 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 851 sıra sayılı yetki kanunu tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 

yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. ' 
Elaattin Elmas 

İstanbul 
ve arkadaşları 

Kapsam: 
Madde2._ Bu kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, yeni il ve ilçelerin ku

rulmasını, öncelikle, Kilis, Alanya, Bafra, Bandırma, Çorlu, Düzce, Fethiye, Gebze, Karabük, 
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Ereğli (Zonguldak), İskenderun, Yalova, Şereflikoçhisar, Nazilli, Siverek, Viranşehir, Suşehri, Şe
binkarahisar, Tarsus, Sungurlu, Polatlı,'Zile, Beyşehir, Seydişehir, Akhisar, (Konya) Ereğli, İnebo
lu, Lüleburgaz, Yalvaç, Muradiye (Van), Tavşanlı, Gediz, Nizip, İslâhiye, Ünye, Fatsa, Osmaniye, 
Anamur, Dinar, Salihli, Alaşehir, Akhisar, Turgutlu, Ödemiş, Hınıs, Kozan, Erciş, Oltu, Doğube
yazıt, Pınarbaşı, Develi, Sandıklı, Bergama, Silifke, Elbistan, Gelibolu, Bor, Divriği; Bolvadin, 
Niksar, Manavgat, Bozüyük İlçelerinin, bu kanunun yayımı târihinden itibaren 15 gün içerisinde il 
yapılmasını ve buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba ve köylerin belirlenmesini, yeteri kadar 
kadro ihdas edilmesini ve yeni il ve ilçelerin faaliyete geçebilmesi için gerekli düzenlemelerin ya
pılmasını kapsar. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bu önergeye katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Salih Kapusuz, önergeye katıldıklarını ifade ettiler. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Bende katılıyorum. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)-Alaşehir varsa, ben de katılıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Mahramlı Alaşehir varsa katıldıklarını ifade ettiler. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor. 
Sayın Hükümet?.. •...'' 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Bu durumda, önerge sahiplerine konuşma imkânı doğmuyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, dikkat ederseniz, biraz önceki konuşmaların

da, bütün sözcüler, Kilis'i il yapacaklarından bahsettiler; fakat, önergeyle katılmadılar. 
BAŞKAN - Lütfen... Oturun efendim. 
Önerge kabul edilmemiştir. ' 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve İlçeler Kurulması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. . 
Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 
ve arkadaşları 

Madde 2._ Bu kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, yeni il ve ilçelerin ku
rulmasını ve buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba ve köylerin belirlenmesini, yeni il ve ilçele
rin faaliyete geçebilmesi içjn gerekli düzenlemelerin yapılmasını kapsar. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)-Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Katılıyorsunuz. 
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Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor, Sayın Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve İlçeler Kurulması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekil

deki değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
ve arkadaşları 

Madde 2.-Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, yeni il ve ilçelerin ku
rulmasını ve buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba ve köylerin belirlenmesini, kadro ihdas edil
mesini ve yeni il ve ilçelerin faaliyete geçebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını kapsar. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Koceli) - Katılıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
2 nci maddeyi, okunduğu ve müzakere edildiği şekliyle oylarınıza arz; ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
İlkeler 
MADDE 3. - Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken, ülkenin coğrafî du

rumunu, ekonomik şartlarını, kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini 
gözönünde bulundurur. . 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - ANAP Grubu adına Sayın Rüştü Kâzım 
Yücelen konuşacak. ^ 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Refah Partisi Grubu adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Şahısları adına Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN - Okuyayım efendim: Şahısları adına; Esat Bütün, Rüştü Kâzım Yücelen, Ahmet 

Cemil Tunç, İbrahim Tez söz istemişler. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Sıra gelmiyor galiba... 
BAŞKAN - Gelir efendim, baştaki arkadaşlar bulunmayabilirler, konuşmayabilirler... > 
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Sağ olun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Estağfurullah efendim. 
Buyurun Sayın Yücelen. 
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Süreniz 10 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; tasarının 3 üncü maddesi, biraz önce belirttiğimiz sakıncayı aynen kapsamakta; sadece baş
lık olarak "ilkeler" başlığını koymuş olmamıza rağmen, ne Anayasanın 91 inci maddesindeki ilke 
kavramıyla bağdaşmakta ne de burada ilkeler belirlenmektedir. 

Bakınız, tekrar söylüyorum; bu kanun 4 Haziran seçimi için çıkarılıyorsa veya bu tasarının 
amacı sadece Kilis'i il yapmaksa, gelin, 3 üncü maddeye açık açık "Kilis başta olmak üzere" diye
lim, ondan sonra bu maddede ilkeleri belirleyelim. İlkeden kastımız nedir veya ilkenin ne olması 
gerekir; nüfusu mu koyarsınız, uzaklığı mı koyarsınız. Bugün, il merkezine 226 kilometre uzaklık
ta olan ilçe var, mesela Anamur İlçesi İçel İl merkezine 226 kilometre uzaklıktadır; Alanya İlçesi 
ise Antalya il merkezine 150 kilometredir. Buraya, kilometre kıstası mı koyarsınız, belli kilomet
reden sonraları mı dersiniz veya nüfus kıstasını mı koyarsınız bilmem; ama, behemehal, bunun, 
Anayasaya aykırı maddelerinin düzeltilmesi gerekmektedir. 

Bakınız, muhalefet partisinden bir milletvekili arkadaşımız, Anayasaya aykırılık önergesi ver
mekte ve Anayasa Komisyonunda görüşülsün demektedir. Yarın, bu Meclis tutanakları, bizden 
sonraki nesillere, bizden sonra gelecek meclislere örnek olacaktır. 

Bugün, burada, arkadaşlarımız, hem Kilis'in hem de diğer bazı ilçelerin il olmasından bahset
mekte; ama, sıra, isim yazmaya gelince; yani, isimlerini belirtelim, ilkelerini belirtelim veya ilk 
lahzada il olacak ilçelerin isimlerini belirtelim dediğimiz zaman da buna hiçbiri yanaşmamaktadır. 

. Şimdi, kulislerden değişik birtakım sözler çıkmaktadır. Bu yetki kanunu tasarısından sonra, 
belde belediye başkanları, iktidar kulislerinde, kendi beldelerinin de ilçe olması için kulis yapma
ya başlamışlardır. Yarın, belki, beldem ilçe olsun diye parti değiştirmeyi bile kabul edecek beledi
ye başkanları olacaktır. Düşününüz ki, yarın, ilçe beklentisinde olan bütün beldelerden, il beklen
tisinde olan bütün ilçelerden vatandaşlar, otobüslerle Ankara'ya dolacaktır. 

Vatandaş canından bezmiştir, çiftçi canından bezmiştir. Belki, sadece, şu ekonomik sıkıntısı
na bir çare olur; belki, ilçesi il olduğu zaman ekonomide bir kıpırdanma olur, ilçenin ekonomisi 
kalkınır, bana da buradan bir şey düşer umuduyla borç harç bularak kalkıp buraya gelecektir. Hal
buki, şimdi, çiftçinin, halledilecek daha önemli sorunları vardır. Bir taraftan, son bir yılda yüzde 
300 artan ziraî ilaç fiyatlarına mı yansın, yoksa yüzde 500 artan gübre fiyatlarına mı yansın. Diğer 
taraftan da, böyle bir tasarıyla yetki alan ve burada, belki bu yetkiden istifade, kendi ilçesini il ya
pacak bir Hükümet olduğuna mı yansın... Zaten bu Hükümetin, başkaca, yaptığı veya vaat edip de 
yerine getirdiği hiçbir iş yok; ama, bu ilçeleri il yapma vaadiyle, buraya, kalabalıkları çekerek, bu 
vatandaşları çekerek, onların iyi duygularını istismar etmemek lazım. 

Onun için, arkadaşlarımızın tekrar düşünmelerini, bu ilkeler maddesinde, özellikle Kilis'in be
lirtilmesini -Kilis'in il olmasını sağladıktan sonra- ve sonra da, Alanya'nın da, Bafra'nın da, Tar
sus'un da, Anamur'un da, Silifke'nin de, Çorlu'nun da, Düzce'nin de, Fethiye'nin de, Gebze'nin 
de, Karabük'ün de ve biraz önce burada arkadaşlarımızın saymlş olduğu listenin tamamının da, hiç 
değilse bu ilkeler maddesine yazılmasına imkân verilmesini, hasseten rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada, arkadaşlarımıza, bölgelerindeki bazı ilçelerin, belli sürelerle il 
yapılacağı vaat edilmişse, Anavatan Partisi olarak, bu konuda da gerekli anlayışı göstermeye hazı
rız. Hakikaten, bu ilçelerin hepsini birden il yaptığımız zaman, altından kalkılacak durum yoktur; 
belki, bir tanesini bile il yaptığınız zaman altından kalkılacak durum yoktur; çünkü, Anayasanın 
163 üncü maddesinde özellikle belirtilmiş olmasına ve "Genel ve katma bütçelerle verilen ödenek, 
harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıy-, 
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la aşılabileceğine dair bütçelerere hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde karar
nameyle bütçede değişiklik yapma yetkisi verilemez" denilmesine rağmen, bunu göz ardı ederek, 
bütçe kanununda herhangi bir değişikliğe gitmeden, hâlâ, ısrarla, Kilis'in, cumartesi gününe kadar, 
pazar gününe kadar il yapılabileceği söylenmektedir. Burada da, Kilis'te yaşayan vatandaşları al
datmaya yönelik bir işlem vardır. Belki, diğer milletvekili arkadaşlarımıza da, bu yönde sözler ve
rilmiştir. 

Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum -hakikaten, seçim bölgelerine rahat gitmek isti
yorlarsa, seçim bölgelerinde bunu rahat kullanmak istiyorlarsa- geliniz, 3 üncü maddeye, hiç de
ğilse, il olabilecek ilçelerin isimlerini yazalım. Bunu yapmadığınız takdirde, yarın, Başbakanın, 
vermiş olduğu sözler, dağıtmış olduğu mavi boncuklar sizi kurtarmayacaktır diyorum ve seçim böl
gelerinizde, sizleri tek tek şikâyet edeceğimizin de bilinmesini istiyorum; ama, eğer, sizler de ısrar
la, şimdiye kadar aldatılan vatandaşlar gibi, şimdiye kadar "il olacaksınız" vaatleriyle kandırılan
lar gibi kandırılmayı göze aldıysanız ve ısrarla, seçim bölgelerinize gidip "bizi, Başbakanımız al
dattı" diyecekseniz, o zaman buna diyeceğim bir şey yok. Kaldı ki, 1 inci ve 2 nci maddede de, 
amaç ve kapsamının belirlenmediğini söyledik; ama, hâlâ vakit geçmemişken, hâlâ bugün, bizi 
ümitle bekleyen bir ilçenin vatandaşları varken, gelin Kilis'in, hiç değilse ismini zikrederek, diğer
lerinde belli kıstasları -kilometre kıstasını, nüfus kıstasını, diğer komşu illere uzaklığını- göz önü
ne alacak belli ilkeleri bu maddede koyalım. Böylece belki, ileride bu kanunun Anayasaya aykırı
lığını iddia ederlerse, bu kanundan kimsenin zarar görmemesini sağlayalım ve arkadaşlarımızı da 
burada, bu yönde çalışmaya sevk edelim. 

Bakın, yine, kanun hükmünde kararname çıkarmak için bu yetki verilmiş olsa, burada, birkaç 
tane ilçe il yapılmış olsa, bu kanun hükmünde kararnameler, nihayet, Meclise gelecek; hem orada 
kötü örnek olmasın hem de Türkiye'deki il veya ilçe olma beklentisi olan bütün vatandaşları An
kara'ya gelme zahmetinden kurtaralım; ama, bütün vatandaşlarımızın yorulmasına, vatandaşlarımı
zın böyle ümitle bekletilmesine, kandırılmasına göz yumacaksak, ona bir diyeceğim yoktur; zaten, 
bu ilk defa da olmayacaktır. 

Biliyorsunuz, bu kürsülerde, çeşitli basın toplantılarında üniversite imtihanlarının kaldırılaca
ğı, daha sonra yanlış anlaşıldığı, bir tanesinin kaldırılacağı yolundaki çeşitli beyanları, çeşitli kere
ler dinledik; ama, önümüzdeki günlerde yine, gençler, üniversite sınavının ikinci basamağına gire
cekler. Yine, bu yetki kanunu da bu üniversite kanunu gibi, bundan önce il sözü verilen yerler gi
bi vatandaşlarımızı kandırmaya yönelik olmasın. Arkadaşlarımız, bu ilkeleri belirlesinler veya 
isimlerle bunun çerçevesini çizsinler. Ben biliyorum, birçok arkadaşımız, sadece, benim seçim çev
remde, İçel İlinde hem Silifke doğumlu arkadaşımız var hem Tarsus doğumlu arkadaşımız var. Ben 
biliyorum ki, oraların il yapılması için arkadaşlarımız istekliler, belki angaje oldular; ama, burada 
Sayın Başbakana ulaşıp, Sayın Başbakana herhangi bir şey söyleyemiyorlar. Ben, bu arkadaşları
mı da yardıma çağırıyorum -Silifke İlçesi de, burada, bizim önergelerimizde yazıldı- gerek Silif
ke gerek Anamur gerekse -ismi geçen- Kilis için, Tarsus için müspet oy versinler diye bekliyo
rum; ama hepsine ret oyu vermektedirler; ben, arkadaşlarımızı bu konuda bir kere daha sağduyulu 
davranmaya davet ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yücelen.' 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
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RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz 851 sıra sayılı, İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 3 ün
cü maddesine gelmiş bulunuyoruz. Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. Bugünkü mesaimizin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Görüştüğümüz tasarı, yeni il ve ilçe kurulmasına dair bir yetki kanunu tasarısıdır. Bu yetki ka
nunu Meclisten geçmekle yeni bir ilçe kurulmuş olmuyor, bu yetki kanunu bu Meclisten geçmek
le yeni bir il de kurulmuş olmuyor; çünkü, doğrudan doğruya bir yetki kanunu olması ve genel ola
rak Türkiye'de mevcut 907 ilçenin, 1 830 beldenin hepsini kapsayacak bir yetkiyi almakla, Hükü
met, herhangi bir yeni il ve ilçe kurmuş olmamaktadır. Eğer, niyeti, maksadı, belli bir ilçeyi il yap
mak veya beldeleri ilçe yapmak olsaydı, Hükümet, buraya getirmiş olduğu tasarıda hangi ilçeyi il, 
hangi beldeleri ilçe yapmak istiyorsa, onlarla ilgili bir yetki talep edebilirdi. Böyle bir yetki tasarı
sı da bu Meclisten, böylesine genel, mahiyeti belirsiz, nereye yöneleceği anlaşılmayan bir yetki ka-1 

nunu tasarısından daha hızlı geçerdi, daha fazla kabul görürdü, böylesine yoğun tartışmalara da ge-
rekkalmazdı. 

Üzerine basarak tekrar ifade'etmek istiyorum; bu tasarı, kanunlaştığı takdirde, yeni bir il veya 
yeni bir ilçe ortaya çıkmış olmayacaktır. Bu tasarıda, özellikle, bugün, sürekli bu kürsüye gelen her 
hatibin ifade etmiş olduğu Kilis İlçesinin il olmasıyla ilgili de hiçbir ifade yoktur, "Kilis" kelime
si geçen bir tek cümle dahi yoktur. 6 maddeden ibaret bir kanun tasarısıdır ve ekleriyle birlikte, ra
porlarla birlikte 17 sayfalık bu metinde, "Kilis" kelimesinin geçmiş olduğu hiçbir cümle yoktur. 
Dolayısıyla, doğrudan doğruya Kilis'le ilgiliymiş gibi tartışılıyor olsa bile, bu, Hükümetin genel 
yetki talebiyle ilgili, ne yapacağı belirsiz, nerede kullanacağı belirsiz bir yetkiyi ihtiva eden tasarı-

. dır. 
Peki, böylesine genel olan ve somut herhangi bir ilçeyi veya beldeyi ilgilendirmeyen bu tasa

rıyla, Hükümet ne elde etmek istiyor; bu tasarıyla, aslında, Hükümet -belirttiğim gibi- Türkiye'de 
mevcut bine yakın ilçeden herhangi birini il yapma yetkisi talep etmektedir; fakat, olaya yakından 
baktığımızda, Hükümetin, Mecliste dayanmış olduğu çoğunluk da dikkate alınırsa, böyle bir yetki
sinin zaten mevcut olduğunu göreceğiz. Hükümet, herhangi bir yeni il kurulması için bir kanun ta
sarıyla gelseydi, o tasarı, Meclisten, hiçbir işe yaramayacak bu tasarıdan daha hızlı geçerdi ve 60 
milyonun gözleri önünde de, nerenin il yapıldığı anlaşılmış olurdu. Hükümet, böylesine -daha ko
lay ve pratik bir yol değil de- karmaşık bir yolu.ve ne anlama geldiği belli olmayan bir tercihi or
taya çıkarmıştır. Bunun sebebi, gerekçesi de gayet basittir; çünkü, önümüzde seçimler vardır ve 
seçmeni yanıltmanın bir yolu ve vasıtası olarak bu yetki kanununu kullanmaktadır. Yani, Hükümet, 
böylesine bir yetki kanunu tasarısıyla gelmekle, aslında, tartışmış olduğumuz Kilis'in il yapılması
na yönelik bir çaba içerisinde değil, aksine, doğrudan doğruya Kilis'i gündemden düşürme çabası 
içerisindedir. 

Bakınız, üzerinde konuşmuş olduğumuz 3 üncü maddede açıkça ne deniliyor: "Bir yer il ya
pılırken, Ülkenin coğrafi durumu, ekonomik şartları, kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir 
şekilde yürütülmesi gözönünde bulundurulur." Bu şartlar gözönünde bulundurulacak da neresi il 
yapılacaktır, neresi ilçe yapılacaktır? Bu belli değil; üstelik, buradaki ilkeler içerisinde, nüfus kri
teri de hiç yer almamıştır. 80 bin nüfuslu Kilis'in il olmasını gerektirecek en önemli kriterlerden 
birinin bu maddeye yerleştirilmemiş olması, herhalde, Hükümetin, Kilis'i il yapmaktan korktuğu
nu ifade etmektedir. 

Aslında, 4 Haziranda Kilis'te seçimler var. Yetki kanunu tasarısı getiriliyor; yetki kanunuyla 
nerenin il yapılacağı belirtilmiyor; ama, bu sanki, seçim yapılan yerlere yönelik bir uygulamaymış 
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gibi, bir icraatmış gibi, bir eylemmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Eğer, İktidar, gerçekten Kilis'in 
il yapılmasını istiyorsa-sürekli belirttiğimiz olay budur-Kilis'in il yapılmasıyla ilgili daha kısa bir 
kanun tasarısını Meclise getirmesi lazımdır. Eğer, kendisi, böyle bir yolu denememişse, bizim, Re
fah Partisi Grubu olarak, Kilis'in il yapılmasıyla ilgili kanun teklifimiz vardır. Diğer parti grupla
rında da bazı arkadaşların buna benzer teklifleri vardır. Kilis'le ilgili tüm teklifler komisyonda bir 
araya getirilir, Genel Kuruldan da geçirilir ve müzakereler çoktan bitmiş olurdu; ama, maalesef, 
böyle bir yola gdilmemiştir, böyle bir tercihte bulunulmamıştır \te Hükümet, mahiyeti itibariyle ne 
anlama geleceği, ne gibi sonuçlar doğuracağı belli olmayan genel bir yetki almak yolunu tercih et
miştir. Bu yetkinin, hiçbir ilçemizde, kendisine yönelik bir taahhüt ve bir güven ortamı da çıkar
mayacağı açıktır; çünkü, Sayın Hükümetin ye Başbakanın, hatta, diğer bakanların, zaman zaman 
değişik ilçeleri il yapacaklarıyla ilgili vaatlerde bulunduğunu, bu vaatleri de şu ana kadar tutmamış 
olduklarını herkes bilmektedir. Daha evvelki seçimler öncesinde Yalova'nın il olacağıyla ilgili ta
ahhüt yerine getirilmemiştir. Sayın İnönü'nün "şeref sözüdür, namus sözüdür, il yapıyorum" diye 
belirttiği Ünye, henüz il olmamıştır, Karabük il olmamıştır ve 40'm üzerinde ilçeye, gerek 
DYP'den gerekse GHP'den değişik temsilciler ve bakanlar il sözü vermiş oldukları halde, bu söz
lerin, bu vaatlerin hiçbiri yerine getirilmemiştir. Böylesine vaatlerle, sözlerle aldatılan seçmenin, 
bir yetki tasarısıyla tekrar aldatılabileceği düşünülüyorsa, bu da, elbette ki, yanıltıcı bir durumdur 
ve bundan hiçkimsenin etkilenmeyeceği bilinmelidir. 

Sayın Başbakanın, daha geçenlerde, klasmanın sonunda yer alan Edirnesporu Birinci Lige çı
karacağı yolundaki vaadi ve buna benzer yerine getirilmeyen ve toplumda gülümsemeyle karşıla
şan pek çok vaat varken, seçim öncesinde, bir şeyler yapılıyormuş izlenimi verilmek suretiyle ge
tirilen bu yetki tasarıyla da, Hükümetin hiçbir mesafe kaydetmeyeceği ve vatandaşta meydana ge
len beklentinin ve talebin yerine getirilmeyeceği anlaşılmaktadır. 

Refah Partisi Grubu olarak tekrar ifade ediyorum, bu tasarıyla ilgili ilke belirlenirken, kapsam 
belirlenirken belirtmek istiyorum: Eğer, herhangi bir ilçe il yapılmak isteniyorsa, o ilçenin il yapıl
masıyla ilgili bir tasarı, bu Mecliste görüşülür ve bir gün içerisinde yasalaşması sağlanır. Herhan
gi bir belde ilçe yapılmak isteniyorsa, bu takdirde de o beldenin ilçe yapılmasıyla ilgi tasarı bu 
Meclise gelir ve bir günde yasalaşır, geçilir. Eğer, bu usul, bu metot takip edilmemiş ise, doğrudan 
doğruya... ; 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Tamamlayın efendim; buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ... seçmeni yanıltmaya ve yönlendirmeye yönelik bir 

davranış var demektir ki, böylesine yanıltıcı davranışların sonunda zararlı çıkacak olan da, böylesi 
dolambaçlı tavırlara ve yollara sapanlar olacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Şahıslar adına, Sayın Esat Bütün?.. Yok. 
Sayın Rüştü Kâzım Yücelen konuşma sırasını Sayın Halit Dumankaya'ya devretti. 
Buyurun Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu yasa tasarı

sının ilkeler maddesi üzerinde şahsım adına söz aldım. 
Şimdi, ortada bir seçim var, kaybolan -İktidarın her iki ortağı- bir iktidar var. Tüm arkadaş

lar burada, çıkıp bu iktidara yardım etmek istiyor. Diyorlar ki: "Sistemi bozmayalım; sistemi bo-
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zuyorsunuz. Geliniz, bugün bu saatten sonra, hatta yarın sabahtan, Kilis'i; İnebolu'yu il yapalım..." 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - İnebolu yok... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şimdi, Kilis ile İnebolu'yu il yapalım ki, belki, bunu 

iktidar yaptı diye, orada, birkaç tane daha oyu artırılır. Tüm muhalefet partileri size yardımcı ola
cak; ama, burada yaptığınızla bir sistemi bozuyorsunuz. Kapsam belli değil, bu tasarı Anayasaya 
da aykırıdır; bakınız, DSP bu konuda önerge verdi. Bu yasa, Demokles'in kılıcı gibi, siz milletve
killerini birbirine düşürecek, grupta kavga ettirecek. Niçin kavga ettirecek ; benim ilim önce ola
cak, sizin iliniz önce olacak kavgası başlayacak. Geliniz, eğer bir sistem koymuyorsanız, bakınız, 
çok kolay; iki ilçeyi il yapalım, seçime girin; dolayısıyla ortada.bir kavga olmasın. 

Değerli arkadaşlarım, biliyor musunuz kavga nerede başlayacak: Bu tasarısının Anayasaya ay
kırı olduğunu siz de biliyorsunuz. Kilis'in il olmasını istemiyorsunuz; istemediğiniz için bu yetki 
tasarısını getiriyorsunuz. Yoksa, Kilis'in ismi geçecek bir kanun tasarısı getirseniz, üzerinde hiçbir 
grup konuşmayacak ve onbeş dakikada, yarım saatte buradan geçecek, Kilis il olacak; İnebolu'nun 
ismi geçecek, İnebolu il olacak ve buraların il olmaları kesinleşecek; yarın, cumartesi günü oraya 
gittiğiniz zaman, bunun sevabı sizin olacak. 

Değerli arkadaşlarım, orada yaşayan halka umut veriyorsunuz, umut dağıtıyorsunuz. Bugün, 
Kilis ayaktadır; televizyon bu görüşmeleri yerdiği zaman iktidar partilerinin sözcüleri de konuştu
lar; ama, televizyon şimdi vermediği için İktidar partilerinden bir ses çıkmıyor değerli arkadaşla
rım. -

Kilis'in il olmasını tehlikeye sokmamak için, geliniz, ikinci yolu takip edelim; çerçeveyi be
lirleyelim. Buradan, özelleştirmeyle ilgili üç defa kanun geçirdiniz; ama, bu kanunların müzakere
lerinde, biz, sizi ikaz ettik, bunlar Anayasaya aykırıdır, bunu yapamazsınız, bu Meclisi oyalıyorsu
nuz dedik; ama, üç defa da kafanızı Anayasa Mahkemesinin duvarına çarptınız., Burada da, sizin 
kafanız Anayasa Mahkemesi duvarına çarpsa bir şey değil; Kilis halkına ihanet etmiş olacaksınız, 
onların umudu kırılacak. Öyleyse, gelin bir şey yapalım; birinci yolu değil, ikinci yolu tercih ede
lim. ' . " , ' . 

Bakın, elimde gazeteler var. Burada, iktidar partilerinin halka taahhütleri var. Şu kadar ilçeyi, 
şu kadar beldeyi il ve ilçe yapacağız diyorsunuz. Geliniz, bunları bu çerçeveye yerleştirelim ki, bu 
yasa; Anayasa Mahkemesinden dönmesin. Bu yasayla, devletin zirvesinde kavga edilmesin. Bu ya
sayla birlikte devletin zirvesinde kavga başlayacaktır. Eğer, bu yasayı onaylamazsa, Reisicumhu
ru, Anayasaya aykırı olan, hudutları belli olmayan bir yasa tasarısını onaylamaya zorlayacaksınız; 
onaylamadığı zaman, siz onunla kavga edeceksiniz. Peki, Anayasaya aykırı olan bu yasayı onay
larsa... v 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın efendim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...Anayasa Mahkemesi duvarına çarpacak -biz, Anava

tan Partisi olarak, Kilis'in il olmasını canı gönülden istiyoruz- o nedenle de, buna mani olacaksı
nız. Değerli arkadaşlarım, benim korkum şu: Gittikçe, 1980 öncesi duruma doğru gidiyoruz; hal
kın sesini, milletvekillerinin sesini dinlemiyorsunuz; buranın itibarını kaybettiriyorsunuz. O neden
le, geliniz, burada zaman geçmemiştir, çerçeveyi genişletelim veyahut da daraltalım. İki maddelik 
bir kanunla, Kilis'i mi il yapmak istiyorsunuz, diğerlerini mi istiyorsunuz; isimlerini koyalım ve 
kanunlaştıralım; Kilislileri bir daha düş kırıklığına uğratmayalım. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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Sayın Ahmet Cemil Tunç?.. Yok. 
Sayın İbrahim Tez?.. Yok. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkanım, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Daha önce müracaat etmediniz efendim. Şahıslar adına-söz tespiti yapıldı. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Ben müracaat ettim, dolu dediler. 
BAŞKAN - Efendim, 10 kişi de müracaat eder; biz bunu okuruz. Şahısları adına müracaatla

rı daha önceden ilan ediyorum. 
Sayın Balya'lı, şimdiden müracaat edin, bir sonraki maddede size söz verelim. 
Gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilen önergeler var; önce geliş sırasına, sonra aykırılık derecesine göre oku

tup, işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İl ve ilçeler kurulması hakkında yetki kanunu tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler Mahmut Oltan Sungurlu Nabi Poyraz 
Konya Gümüşhane Ordu 

Mustafa Bahri Kibar Emin Kul 
Ordu İstanbul 

MADDE 3. - Bakanlar Kurulu bu yetkiyi kullanırken, ülkenin coğrafî durumunu, ekonomik 
şartlarım 1995 malî bütçesinde yer alan ödenek limitlerini, kamu hizmetlerinin daha verimli ve et
kin bir şekilde yürütülmesini göz önünde bulundurur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve ilçelerin kurulması hakkında yetki kanunu tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Keçeciler Mahmut Oltan Sungurlu Emin Kul 

Konya Gümüşhane İstanbul 
Mustafa Bahri Kibar Nabi Poyraz 

Ordu Ordu 
MADDE 3. - Bakanlar Kuruluna verilen bu yetki kullanılırken, ülkenin coğrafî durumu, eko

nomik şartları, kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi göz önünde bu
lundurulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve ilçelerin kurulması hakkında yetki kanunu tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Keçeciler Emin Kul Mahmut Oltan Sungurlu 

Konya İstanbul Gümüşhane 
Nabi Poyraz , Mustafa Bahri Kibar 

Ordu Ordu 
MADDE 3. - Bakanlar Kurulu bu kanunla verilen yetkiyi kullanırken, ülkenin coğrafî duru

munu, ekonomik şartlarını, kamu hizmetlerin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini göz 
önünde bulundurur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
851 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesi Anayasanın 87, 91, 126 ve 127 nci maddeleri

ne aykırıdır. 
Gerekçeleri de, sözlü olarak açıklanmak üzere, Anayasaya aykırılık konusunun, İçtüzüğün 85 

inci maddesi uyarınca, oylanmak üzere görüşülmesini dileriz. 
Saygılarımızla. , 

H. Uluç Gürkan Atilla Mutman M. İstemihan Talay 
Ankara İzmir İçel 

Veli Aksoy Ender Karagül Nami Çağan 
İzmir Uşak İstanbul 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu Anayasaya aykırılık önergesine katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. ^ 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

!r İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Sayın Gürkan, konuşacak mısınız efendim? 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
H .ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun hükmünde ka

rarname çıkarmak için, Bakanlar Kuruluna yetki vermenin olmazsa olmaz koşullarından teki de, 
acil, ivedi bir durumun, acil, ivedi bir koşulun söz konusu olmasıdır. Oysa, bu yetki yasası kapsa
mında, il, ya da ilçe yapabileceğiniz her yerleşim birimi için, bu Mecliste bir teklif var. Bunu Ge
nel Kurula indirmek; istediklerinizi seçerek, öncelik vererek indirmek, bu sorunu, şimdiye kadar, 
çoktandır, size çözme şansını verebilirdi. Bumu siz de gayet iyi biliyorsunuz; ama, anlayabildiğim, 
algılayabildiğim kadarıyla, bu işin onurunu, gururunu, teklif sahipleriyle -kendi partilerinizden da
hi olsa- paylaşmak istemiyorsunuz. Oysa, öncelik, çoğunluklarınız nedeniyle sizin olabilirdi ve ge
rekli propagandayı yapabilirdiniz; ama, şurada, bugün geçen ajans haberlerinde olduğu gibi, olayı, 
bir siyasî istismar konusu yapmamış olurdunuz. Daha bir ölçülü, saygılı, adil seçim yarışması ya
pılabilirdi. ' .• '••• '• 

Bakın, Başbakan Sayın Çiller'in Zonguldak'taki konuşmalarıyla ilgili bir ajans haberi "Çil-
Ier'den vaatler" arabaşlığı altında "Başbakan Tansu Çiller, Gelik'te, Zonguldak'ı büyükşehir; Koz
lu, Kilimli, Filyos'u da ilçe yapma sözü verdi." Yani, başka şeyler olmalı artık; ilçe yapma sözü
nün ötesinde, ciddî, içerikli bazı şeyler söylcnebilmeli diye düşünüyorum. 

İvedilik konusunda, acillik konusunda başka bir gerekçe de, Sayın İçişleri Bakanı tarafından 
gündeme getirilmişti; Parlamentonun yoğun işleri arasında, bu işe ayıracak vakti olduğunu söyle
memişti. Sanıyorum, bu işe, Parlamento, bu yetki yasası macerası nedeniyle ayırması geıtken za
manın daha fazlasını ayırıyor; yeter ki, siz, buraya, bugün olduğu gibi gelin. Biz, çoktan hepsini çı
karırdık; ama, lütfedip Meclise gelmediğiniz için, doğrusunu isterseniz, yoğun işimiz falan yok, 
pek işimiz yok diyebilmek de mümkün. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda, bir Olayı da çok ciddî olarak vurgulamak istiyorum: Bu yet
ki yasasıyla, Anayasaya aykırılığın ötesinde, muazzam, inanılması güç bir yasal karmaşa da yarat-
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mış oluyorsunuz. Bakın, 5442 sayılı İl İdaresi Yasası, illerin ve de ilçelerin, ancak kanunla yapıla
bileceğini hükme bağlıyor. 

Kanunda "ancak kanunla yapılabilir" denilen bir konuyu "bu kanun hükmünde kararnamedir, 
kanun hükmündedir" diyerek kararnameye aktaramazsınız, bu bir yasal karmaşa yaratır. 

İkincisi, il yapmak, ilçe yapmak kendi başına yetmiyor, olayın birde ilçeden ile, beldeden il
çeye terfi eden belediye boyutu var; il genel meclisi, belediye meclisi boyutu var. Anayasanın 126 
ncı maddesi, belediyelerin ve bütün belediyelerle ilgili organizasyonun, ancak, kanunla yapılacağı
nı amir. Şimdi, siz, belli yerleri bu yetki yasası çerçevesinde, kararnameyle il yaptınız, belediyesi 
için kanun getirme mecburiyetinde değil misiniz buraya; o zaman ne yapıyorsunuz; yani, bu, nere
den, neyi kaçırma?.. Anayasa gereği, belediyelerle ilgili düzenlemeleri bu yetki yasasıyla yapamaz
sınız, ayrıca, kanun getireceksiniz. Kanun getirmeye mecbur olduğunuz her il, ilçe vaadiniz konu
sunda, şimdi böyle bir yetki yasasının peşinde koşmanızın ne mantığı var bir yasal karmaşa yarat
manın ötesinde. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın, buyurun efendim. \ 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Nihayet, son olarak, yasal karmaşaya son bir örnek daha 

vermek istiyorum: Bu, şimdi görüşmekte olduğumuz ilçelerde, yetkiyi kullanırken bir kadro ihda
sı filan gerekecek, bütçeyle ilgili sorunlar ortaya çıkacak. Sayın Rüştü Kâzım Yücelen burada vur
guladı; bu yetki yasası kapsamında, bütçe yasasında gerekli değişiklikleri de kanun hükmünde ka
rarnameyle mi yapacağınızı düşünüyorsunuz; olur mu böyle şey!.. Bu yasal kargaşayı bu ülkeye re
va görmemenizi diliyorum; ama, bu dileğimin gerçekleşmesinde de çok umutlu olmadığımı biliyo
rum. 

Hepinize saygılar. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve ilçeler kurulması hakkında yetki kanun tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Emin Kul 
İstanbul 

ve arkadaşları 
MADDE 3.- Bakanlar Kurulu bu yetkiyi kullanırken, ülkenin coğrafî durumunu, ekonomik 

şartlarını, 1995 malî yılı bütçesinde yer alan ödenek limitlerini, kamu hizmetlerinin daha verimli 
ve etkin bir şekilde yürütülmesini göz önünde bulundurur. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. . 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor, Sayın Hükümet katılmıyor. Bu durumda, 

önerge sahibinin söz hakkı mevcut değil; 
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Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul cdenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve ilçeler kurulması hakkında yetki kanunu tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
ve arkadaşları 

MADDE 3 . - Bakanlar Kurulu, bu kanunla verilen yetkiyi kullanırken, ülkenin coğrafî duru
munu, ekonomik şartlarını, kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini göz 
önünde bulundurur. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Sayın Komisyon Önergeye katılıyor, Sayın Hükümet katılmıyor. • 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve ilçeler kurulması hakkında yetki kanunu tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 
ve arkadaşları 

MADDE 3. - Bakanlar Kuruluna verilen bu yetki kullanılırken, ülkenin coğrafî durumu, eko
nomik şartları, kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi göz önünde bu
lundurur. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor, Sayın Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 
3 üncü maddeyi, okunduğu ve müzakere edildiği şekliyle oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

edenler...Etmeyenler...3 üncü madde kabul edilmiştir. . . - , ' • . . • 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Süre 
MADDE 4 - Bu Kanunla.Bakanlar Kuruluna verilen yetki, yayımlandığı tarihten itibaren bir 

yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname 
çıkarabilir. 

•••'"' - 3 0 4 - ' . 



T.B.M.M. B : 117 3 1 . 5.1995 O : 2 

BAŞKAN - Madde üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın İlhan Kaya; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

ANAP GRUBU ADINA İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 851 
sıra sayılı İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde Anava
tan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, dikkatimi çeken bir olay oldu. Birbuçuk seneyi aşkın bir süredir Baş
kanlık Divanı üyesiyim ve Divanda da, kâtip üyelik görevini yapıyorum. 

Sayın milletvekillerimizin oluşturduğu bu kalabalığı, bir, geçen sene 5 bakanlığın kurulmasıy
la ilgili Yasada gördüm; bir de, bugün milletimizin hür iradesiyle oynamak için, milletimizi kan
dırmak için bu yetki yasasını görüşürken gördüm. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Ayıp ayıp... (DYP sıralarından "Aa" sesleri) 
İLHAN KAYA (Devamla) - Lütfen, bir dakika efendim... 
Bakanlıkların ihdasına ilişkin kanun tasarısı görüşülürken, burada, Sayın Başbakanın, bu 5 ba

kanlığı, milletvekillerini sıkı tutabilmek için, pazarlık için çıkardığını ifade etmiştim ve yedi sekiz 
ay geçmesine rağmen, hiçbir bakanlık ihdas edilmiş durumda değildir. 

Değerli milletvekillerini, 7 Temmuz 1994 günü, Sayın Başbakanın Yolavalılara verdiği söz sı
rasında ben oradaydım, değerli milletvekillerimiz de oradaydı, Doğru Yol Partisinin Genel Başkan 
Yardımcıları da oradaydı, Sağlık Bakanımız da oradaydı... Sayın Başbakanın Yolava'daki ifadesi 
şu idi: "Sayın Yalovalılar, 7 rakamı benim uğur rakamımdır; bugün de ayın 7'si. 7 ile 7'yi birleş
tirince ne olur" diyordu; Yalovalı vatandaşlanmızdan bazıları "14 eder" diyordu. Sayın Başbakan 
"hayır, hayır 14 değil; 7-7 yetmişyedi eder. 77 nedir; 76'dan sonra gelir. 76 nedir; İğdır'ın plaka
sı, sizi 77 nci vilayet yaptım" dedi; söylediği ifade aynen bu idi. Aradan aşağı yukarı dokuz ay geç
ti, Yalovalılar, Yalova'nın il olmasını bekliyorlar. 

Hiçbir ilçemizin il olmasına kesinlikle karşı değiliz; ama, bu getirdiğiniz yetki yasa tasarısı, 
vatandaşlarımızın hür iradesini direkt olarak sıkıntıya sokuyor. Sayın Özüberk biraz evvel "Kilis
liler, Kilis seçmeni kendini hiçbir şeye satmaz" dedi. Kendisini kutluyorum; ama, beni daha çok 
düşündüren olay, 49 uncu ve 50 nci hükümetlerde, Gaziantep'i temsilen 6 değerli bakanımız hükü- • 
mette bulunmuş; şu anda da Başbakan Yardımcısı Sayın Hikmet Çetin ve değerli Bakanımız Ay
vaz Gökdemir Bey hükümette bulunuyorlar; değerli bakanlarımızın, dört yıla yaklaşan bir zaman 
içerisinde, bu konuyu bugüne kadar neden dile getirmedikleridir. Öyle değil mi Sayın Bakanım, ni
ye dile getirmediniz? 

Şimdi, yine beni düşündüren bir başka olay; cumartesi günü sayın valimizi götüreceğinizi ifa
de etmişsiniz. (DYP sıralarından "Yok öyle bir şey" sesleri) Efendim, bize gelen bilgiler öyle. 

Sayın valimiz, CHP kontenjanından mı, DYP kontenjanından mı vali olacak; önemli olan me
selelerden biri de bu; çünkü...(DYP ve CHP sıralarındana gürültüler) 

MEHMET KAHRAMAN ( Diyarbakır) - Vali, devletin valisi... 
İLHAN KAYA (Devamla) - Efendim, öyle şey mi olur... Efendim, devletin valisi, biz onu ka

bul ediyoruz; ama, dikkat ederseniz, Hükümet Protokolünüzde, devletin valileri ayarlanırken, dev
leti temsil eden insanlar ayarlanırken, açık söylüyorum, pazarlık haline getirdiniz... 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Yok öyle şey... 
İLHAN KAYA (Devamla) - Getirdiniz efendim... Getirdiniz... 
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Biz, size şunu açıklıkla söylüyoruz : Bizlerin olduğu gibi halkın da size güveni yok, itimadı 
yok; bu yetki yasa tasarısını pazarlık haline getireceksiniz diye korkumuz var; çok açık söylüyo
rum, korkumuz var. Biraz evvel, 2 nci maddede, 63 ilçenin il yapılmasıyla ilgili önerge verdik; 
eğer, samimî olsaydınız, kabul oyu verirdiniz. Bunun için, ben, yarın İzmir'de olan bakanlara he
sap soracağım, İzmir'de olan milletvekillerine hesap soracağım* Bergamalı olan Sayın Serdaroğ-
lü'na hesap soracağım, Erkut Şenbaş'a hesap soracağım, Halil Çulhaoğlu'na hesap soracağım, 
Mehmet Özkan'a hesap soracağım; Ödemiş ile Bergama'ya nasıl ret oyu verdiniz?.. 

SELAHATTİN KILIÇ (Adana) -Olmaz öyle şey... , 
İLHAN KAYA (Devamla) - Olur mu Sayın Bakan... 

• Değerli milletvekillerimiz, bizlerin sizlerden ricası; gelin, daha, tasarının son maddesine gel
medik, bu tasarının 4 üncü maddesinde, hangi ilçelerin il yapılacağını, birlik beraberlik içinde ka
rarlaştıralım. Yine, biz, Kilislilere de, İnebölululara da, diğer ilçelerimize de söyleyelim, oylarını 
size versinler; ama, artık, vatandaş gözünü açtı; çünkü, biz, vatandaşa şunu söylüyoruz: 4 Haziran-

• da kullanacakları her oy, Türkiye'de işçinin çektiği sıkıntıyı dile getirecek, dövizzedelerin sıkıntı
sını dile getirecek, memurun perişanlığının sıkıntısını dile getirecek, evine 1 kilo et alamayan, te
levizyonda ağlayan o emekli memurun sıkıntısını dile getirecek. 

Bakın, ben, geçen gün Kütahya'da gezdim. Sayın milletvekillerimiz işiniz çok zor, Allah yar
dımcınız olsun; yani, halkın arasına nasıl çıkacaksınız merak ediyorum. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Her gün, halkın karşısında değil miyiz; biz, gökten 
mi indik? - ... . •, 

İLHAN KAYA (Devamla) - Tabiî, bu seçimlerde, beldede olan vatandaşlarımız, işlerinin ya
pılması için, beldelerine hizmet gelmesi için -açık söylüyorum- size "hayır" demeyecekler; hatta, 
açık çekler de teklif ediliyor, paralar teklif ediliyor... . ' 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Hayır; yok öyle bir şey. 
İLHAN KAYA (Devamla) - Hayır, hayır... Sayın Milletvekilim, ediliyor; ispatlı bunlar. 

\ Sizlerden ricamız, vatandaşlarımızın hissiyatıyla uğraşmayın, hür iradeleriyle uğraşmayın.... 
Gelin, sandıkta gerçek şekliyle oy kullanmaları için elimizden geleni yapalım. 

Bu kanun tasarısının hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kaya.. 
Refah Partisi Grubu adını, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö

rüşülmekte olan yetki kanunu tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Mccilsi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 4 üncü maddede, "Bakanlar Kuruluna verilen bu yetki bir yıl süreyle kul
lanılacak" deniliyor. Burada aklımıza hemen şu geliyor; Hükümet, bu tasarıyı hazırlarken, 4 Ha
ziran Mahallî Seçimlerini düşünmemiş, kendi hesabına göre 1996 yılında yapacağı genel seçimi 
düşünmüş; yani, Yetki Kanunu Tasarısını, bu düşünceyle hazırlamış. 

Değerli arkadaşlar, Hükümet, buraya bir yasa tasarısı getirirken, herhalde inceleme yaparak ve 
bu yasa tasarısının işlerliliğini hesaplayarak getirir. Yani, eğer biz, bazı ilçeleri il, bazı beldeleri de 
ilçe yapacaksak; bu, mutlaka planların, hesaplanır, malî durumu göz önüne alınır, yasa tasarı bura
ya" öyle getirilir. Yoksa, ezbere, ben istediğim kadar ilçeyi il yaparım, istediğimiz beldeyi ilçe ya
parım diye yasa tasarısı gelmez. Hal böyle olunca, bu yasa tasarısıyla; yani, yetki yasa tasarısıyla, 
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ne Kilis'in ne de sözü edilen diğer ilçelerin il olması söz konusu değildir; bu, 4 Haziran Seçimle
rinden önce gündeme getirildi -ki, belki, Kilislileri veya bazı yerleri bu yasa tasarısıyla kandırır, 
oy alabilir miyim diye- yoksa, Hükümet, eğer samimî olsaydı, bu yetki yasa tasarısını bir yıl sü
reyle getirmez, üç gün, dört gün süreyle getirirdi. Niye; 4 Haziranda seçim var; bu, seçim için ge
tirilen yasa tasarısıdır. O.halde, bu Hükümetin, bu yasa tasarısına itimat etmek mümkün değildir. 

Biz, Refah Partisi olarak, hakikaten kamu hizmetlerinin vatandaşın ayağına gitmesini istiyo
ruz. Bugün, birçok davalar, bilhassa, ceza davaları illerde görülüyor, uzak ilçelerden illere gelini
yor; vatandaş hakikaten sıkıntı çekiyor. Bu ilçeler-uzak ilçeler- il olursa, bu sıkıntılar giderilir, ka
mu hizmeti vatandaşın ayağına gider; bu çok normal bir şey. Bu ilçelerin il olmasına, gerek nüfus 
gerek coğrafî gerekse kamu hizmeti bakımından, şuradaki hiçbir parti grubu karşı çıkmaz; ancak, 
görülen odur ki, bu Hükümet, bu yasa tasarısını, vatandaşa hizmet yapmak için getirmedi. Niçin; 
şu 4 haziranda biraz oy alabilir miyim; alayım ki, büyük seçime kadar biraz daha ayakta kalayım; 
ama, büyük seçimde, birçok ilçelere il sözü vereyim, zevahiri kurtarayım. Zaten, böyle olduğunu 
vatadandaş da biliyor. 

Size, şunu samimiyetle söyleyeyim: Şu anda, Kilis veya diğer ilçe halkına sorsak, desek ki, ha
kikaten, şu yasa tasarısıyla, bu Hükümetin sizi il yapacağına inanıyor musunuz desek; elhak, hayır 
derler. Neden; bugüne kadar tatbikatını gördüler. Artık, il olduğu Resmî Gazetede ilan edilmeden, 
hiçbir ilçe halkı, bu Hükümete güvenmez. Dört yıldan beri hangi sözünüz yerine geldi de, bu gele
cek? Hani, özelleştirmeden dolayı günde 250 milyar zarar eden Hükümet; bugün kaç trilyon kâr et
ti acaba özelleştirmeden? 100 küsur gün oldu, hesaplaşanız, bütçeye şu kadar trilyon gelir olması 
lazım, hani geliriniz? Devlet memurunun maaşını ödemek için, eğer tasarruf bonosu satmazsanız, 
30-40 trilyon borç almazsanız, memur maaşı ödeyemiyorsunuz; yani, dediklerinizin hiç biri yeri
ne gelmemiştir, bu da yerine gelmeyecektir. Biz, Refah Partisi Grubu olarak, vatandaşın ayağına 
hizmet gitmesi için hakikaten hangi illerin ilçeleri il olması gerekiyorsa, samimiyetle sizinle bera
beriz. Hazırlayın, getirin, yarın çıkaralım kanununu; istediğiniz ilçeleri il yapalım. Buyurun arka
daş, hiç yetkiye falan gerek yok; ama, tabiî, sizin asıl düşünceniz, 1996 genel seçiminde kullana
cağınız için, böyle muğlak kanun getirdiniz. 

Bunu, bu şekilde arz ettikten sonra, yine, bu yasa tasarısının ülkemize hayırlı olması temenni
siyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Sayın, şu anda Doğru Yol Partisi ku

lisinde misafir edilen Yozgat İli ANAP'lı belediye başkanlarından sayın milletvekilinin haberi var mı? 
BAŞKAN - Efendim, bana sormadınız herhalde; sayın milletvekiline sordunuz. 
Buyurun efendim, siz oradan konuşmanıza devam edin. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Belediye başkanlarını Doğru Yol Partisine geliyor diye kınaya

nlayız ki! 
BAŞKAN - Sayın Köse, bana sorulmadı sual. , 
Ben, bir şey söyleyecek diye söz verdim sayın grup başkanvekili. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, hiç de hoş karşılanacak bir 

durum değil. 
BAŞKAN - Doğru... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Ben, mahcup olurlar diye söyledim. 
BAŞKAN - Doğru efendim. - -
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Şahsı adına, Sayın Esat Bütün?.. Yok. 
Sayın Muharrem Şemsek?.. Yok. ' 
Sayın Ahmet Cemil Tunç?.. Yok. 
Saym İbrahim Tez?,. Yok. 
Sayın Hüseyin Balyalı; buyurun. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu Yüce 

Meclisin itibarı; bugün için değil, geçmişten gelen itibarı, sözleri, halkımızın kulaklarında bugün
kü gibi çınlamakta; meydanlardaki sesleri -hani, tiyatro eserlerinde denildiği gibi- perdelere, tül
lere değil; ama, kaldırım taşlarına, ağaçlara sinmiş durumda. 

Ne demiş siyasetçimiz; "seni ilçe yapacağım, seni il yapacağım; bana rey ver" ve bundan iki-
buçuk sene önce, bir televizyoncu çıkıyor, Türkiye'de 900'e yakın ilçeyi dolaşıyor ve vatandaşa "il 
olmak istiyor musun" diye soruyor "istiyorum" cevabını alıyor. Oradan oraya, oradan oraya 900 il
çenin hepsini dolaşıyor ve il olmak istemeyen bir ilçe bulamıyor; düşünün... 

Bu işin komikliğini, dejenerasyonunu Türk siyasetine kim getirdiyse, bu Meclis, bu dejeneras
yonu önlemek zorundadır. (A) partisi getirmiş olabilir, şu lider getirmiş olabilir, o lider ölmüş ola
bilir; ama, bu Yüce Meclisin, bu dejenerasyonu önleme görevi vardır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Önleyin. 
HÜSEYÎN BALYALI (Devamla) - Esas özellik nedir; bugün, burada, muhalefeti gururla, sev

giyle ve takdirle izledim. Ne manada izledim; biz de, bu memleketin il hakkı olan yerlerinin, il ya
pılmasını canı gönülden istiyoruz laflarıyla, muhalefeti takdirle izledim; ancak, ben, kırk seneden 
beri il yapılma beklentisi içinde ve 100 bini aşkın nüfusu olan Bandırma'nın, bağlı olduğu Balıke
sir İ1İ Milletvekiliyim. 

Rahmetli Adnan Menderes, 1954 yılında 21 bin nüfuslu Bandırma'ya geldiği zaman, Bandır
ma meydanında gecenin 11.30'unda 35 bin nüfus vardı; bütün hepimiz "vilayet isteriz" diye bağır
dık. Rahmetli Adnan Menderes "fabrika yapayım, bırakın şu vilayet işini" dedi. Biz "hayır, fabri
ka istemeyiz, vilayet isteriz" dedik ve birçok seçimde -1983, 1987, 1989 seçimlerinde- birçok li
der tarafından, Bandırma meydanına bu konuda yüzlerce defa söz verilegelindi. En son 1991 yılın
da -Bu Parlamentonun teşekkül ettiği genel seçimde- bugünkü Reisicumhurumuz Süleyman De
mirci, hiçbir ile gitmeden, ilmen tespit edilmiş, vilayet olacak 27 ilçeye giderek -28 ilçeye değil— 
"tek başıma iktidar olursam,.şartlar müsait olursa, sizin vilayet olmanız -bundan dört beş sene ön
ce ilmen tespit ettirdim- rey için değil, ilmî olarak hakkınızdır. Bunu da bütün halk istiyor, hangi 
partili olursa olsun istiyor; onun için, ilçenizi vilayet yapmaya gayret edeceğim" diye söz verdi. 

O gün Edremit'e gitmişti; Edrcmitliler vilayet sözü istediler "vermem" dedi; sadece, Bandır
ma'ya söz verdi ve aradan bir hafta geçti -bu konuşması 22 Eylülde idi- Balıkesir meydanında, 30 
bin kişiye hitap ederken, benim de yanında bulunduğum konuşmasında "Ey Balıkesirliler; Bandır
ma, büyük bir yerdir, vilayet olmak, yıllardan beri hakkıdır, coğrafi olarak da vilayet gibi bir yer
dir, yakınında ilçeler vardır, Bandırma'yı vilayet yapayım mı, hakkı mıdır?"diye sordu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - 1 dakikanızı alacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Devam edin efendim. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - 30 bitkisi, "hakkıdır, yapın"dedi. 
Bizim Balıkesir'in 7 milletvekili vardır. Gerçi burada 6 arkadaşım yok; ama, 7'si de bu ko

nuda kararlıdır ve Bandırma'nın vilayet olmasını istemektedir. 
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Şunu söylemek istiyorum. İşte Bandırma'nın haritası; koskoca Balıkesir'de, Bandırma, şu şe
kilde vilayet olacaktır ve yine Balıkesir, 13 ilçesiyle koskoca Balıkesir kalacaktır. Böyle ilmî yer
lerin vilayet yapılması, ancak kanun kuvvetinde kararnameyle ölür; siyaseten söz verilmiş 160 ta
ne yerin vilayet yapılması mümkün değildîr.(DYP sıralarından "Bravo"sesleri) Bunun için bu ta
sarıyı getiriyor, rey için getirmiyor. Benim Başbakanım hiçbir yerde söz vermez, tek bana imzalı 
senet verdi; onu da verirken, "söz vermiyorum; yapacağım" diye verdi. Benim Başbakanım, rey al
mak için söz vermedi. 

Bunu burada bu şekilde belirtirken, ilmî yerlerin, hakkı olan yerlerin vilayet yapılması hu
susunda muhalefetin desteklerini her zaman bekliyor, bu konunun Türk siyasetinde bu sayfayla ka
panmasını, bir daha da böyle dejenerasyonun yapılmamasını bu Yüce Meclisten istiyor, hepinize 
saygılar, hürmetler sunuyorum. (DYP sıralarından,"Bravo"sesleri; alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Balyalı. 
Sayın Abdullah Gül, buyurun. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; aslında, öğleden beri yapı

lan konuşmalarla, çok ciddî mevzuları nasıl dejenere ettiğimizi hep beraber görüyoruz. Bunlar, bir 
parlamentoda pek de yaşanmaması gereken şeylerdir, bu kadar ciddî konulardır; çünkü, bu tip ko
nuşmaların sonu yoktur. Bunlar, ortada kriteri olması gereken, objektif olarak yaklaşılması gereken 
çok teknik konulardır. Bunun mesulleri, tabiî, bunu bu noktaya getirenler ve bu tip tartışmaları bu
güne rastlatanlardır. 

Şimdi, Anayasanın 87 ve 91 inci maddeleri, yetki kanunlarının nasıl olacağım söylüyor ve bu
rada üç şeyi ortaya koyuyor; amacının, kapsamının ve süresinin açıkça belirtilmesini. Anayasanın 
bu açık tariflerini. Anayasa Mahkemesinin daha önce aldığı kararlar genişletiyor, yorumluyor ve 
bunların ne anlama geldiğini gösteriyor ve bildiğiniz gibi, bu konuda Anayasa Mahkemesinin yet
ki kanunlarıyla ilgili aldığı kararlar var. Ayrıca, yine Anayasanın 153 üncü maddesi, Anayasa Mah
kemesi kararlarının, Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra, yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını ve gerçek ve tüzelkişileri de bağladığını açıkça söylüyor; dolayısıyla bu alınan 
kararlar hepimizi bağlıyor. 

Şimdi, amacı ve kapsamıyla ilgili itirazlarımızı, gerek ben, Grup adına geneli üzerinde yaptı
ğım konuşmamda belirttim gerekse arkadaşlarımız belirttiler; fakat, süresiyle ilgili konuya gelince 
-ki, ilgili madde 4 üncü maddedir- bir sene süre istenmektedir ve burada çelişkiler vardır. Niçin; 
çünkü, Anayasa Mahkemesi -dediğim gibi- yetki kanununu açıklayıcı gerekçelerde şunu söylüyor: 
"bu kararnameler ancak ivedilik isteyen belli konularda kısa süreli yetki yasalarına dayanılarak çı
karılabilir." Bunu izah ettikten sonra "kanun hükmünde kararname uygulamasının yayginlaştırıl- . 
ması, yetki yasalarına kullanılma süreleri uzatılarak süreklilik kazandırılması ve hemen her konu
da kanun hükmünde kararnamelerle yeni düzenlemelere gidilmesi, ivedilik koşuluna uyulmaması, 
yasama yetkisinin devri anlamına gelir. Burada, bir senelik sürenin verilmesi, açıkça, Meclisin ya
sama yetkisinin devridir. Halbuki, yasama yetkisi devredilemiyor; fakat, biz, Meclis olarak, bu ko
nuda yetki veriyoruz. Zaten, yapılmak istenen, tasarının amacında ve kapsamında çok genel olarak 
ortaya konulmuş; hangi ilin, hangi ilçenin ne yapılacağı belirsiz olduğu için, ortada, geniş bir kap
sam var. Bu sürenin bir seneye yayılması, açıkça, yetkinin devredilmesi anlamına gelmektedir. Do
layısıyla, zaten, yapısı gereği çok acil durumlarda çıkarılması gereken yetki kanunlarında, bizim, 
süreyi bir seneye yaymamız, kapsamını böyle, belirsiz hale getirmemiz, kesinlikle Anayasaya ay
kırıdır ve iptal kararlarında ve gerekçelerde de açıkça ortaya konulduğu gibi, doğru değildir. 
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Tabiî, burada, şöyle bir suiniyet de söz konusudur: Bu, Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiğin
de, Ekim 1996'ya kadar süre istenmiştir. Tabiî ki, gayet rahatlıkla düşünme hakkımız var; niçin; 
çünkü, her altı ayda bir ara seçimler yapılacaktır ve bu seçimlerden önce, bu kanun hükmünde ka
rarnameler politize edilecektir ve kullanılacaktır; ama, Plan ve Bütçe Komisyonunda, yapılan tar
tışmalardan sonra bu süre bir seneye indirilmiştir; bir seneye indirilmesine rağmen, tabiî, yine, ka
sım ayında bir seçim olacaktır, o zaman da kullanılacaktır. Şunu söylemek istiyorum: Bu, herkesi 
sıkıntıya sokar. Bu, aslında, İktidarı da sıkıntıya sokar; çünkü, İktidar, kendisini, baskılara açmak
tadır. Arkadaşlanm "iller, en iyi şekilde, kanun hükmünde kararnamelerle kurulur" dediler. Hayır, 
iller, en iyi şekilde kanunla kurulur; çünkü, siz, o zaman... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Tamamlayın efendim. -

ABDULLAH GÜL (Devamla) - ...kendinizi de baskıdan kurtarırsınız. Bu haliyle, Hükümet, 
kendisini baskıya açıyor; kendinizi, her türlü baskıya karşı hazır hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla, 
hangi açıdan bakarsanız bakın, bu, çok yanlıştır. Sıkıntıya gireceksiniz; o, bizi ilgilendirmez, Hü
kümeti ilgilendirir; ama, bunun Anayasaya da aykırı olduğu açıkça ortadadır. Bu bakımdan, bizim 
buna itirazımız vardır. 

Teşekkür ediyorum. ..'•.•" 
BAŞKAN-Teşekkür ederim, Sayın Gül. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; önce geliş sırasına, sonra aykırılık derecesine göre okutup, 

işleme alacağım. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Emin Kul Bahri Kibar Mehmet Keçeciler 
İstanbul Ordu Konya 

Nabi Poyraz Mahmut Oltan Sungurlu 
Ordu Gümüşhane 

Madde 4 - Bu kanunla, Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 31.10.1995 tarihine kadar geçerlidir. 
Bu süre içerisinde, Bakanlar Kurulu, birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Bahri Kibar Nabi Poyraz 
İstanbul Ordu Ordu 

Mehmet Keçeciler M. Oltan Sungurlu 
Konya Gümüşhane 

Madde 4 . - Bu kanunla, Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 31 Aralık 1995 tarihine kadar geçer
lidir. Bu süre içerisinde, Bakanlar Kurulu, birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve ilçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Emin Kul Bahri Kibar Nabi Poyraz ' 
İstanbul Ordu Ordu 

Mehmet Keçeciler M. Oltan Sungurlu 
Konya -Gümüşhane 

• Madde 4 - Bu kanunla, Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 1995 yılı Kasım ayı sonuna kadar ge
çerlidir. Bu süre içerisinde, Bakanlar Kurulu, birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Emin Kul Bahri Kibar ' İlhan Kaya 
İstanbul Ordu İzmir 

Nabi Poyraz Mehmet Keçeciler M. Oltan Sungurlu 
Ordu Konya Gümüşhane 

Madde 4 . - Bu Kanunla, Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde, Bakanlar Kurulu, birden fazla kanun hükmünde kararna
me çıkarabilir. ' 

BAŞKAN -Sayın Komisyon, son önergeye katılıyor musunuz? 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. . 
BAŞKAN-Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. , 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. 
Önerge sahibi?.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Söz istemiyorum efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. . 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 
ve arkadaşları 

Madde 4.- Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki 31.10.1995 tarihine kadar geçerlidir. 
Bu süre içerisinde, Bakanlar Kurulu, birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor, Sayın Hükümet katılmadıklarını ifade ettiler. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Etmeyenİer... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 
ve arkadaşları 

Madde 4 - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 1995 yılı kasım ayı sonuna kadar ge
çerlidir. Bu süre içerisinde. Bakanlar Kurulu, birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyorlar, Sayın Hükümet katılmadıklarını ifade et-' 

.tiler. •• 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

, Son önergeyi okutuyorum: 
; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. ^ 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

ve arkadaşları 
Madde 4 . - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 31 Aralık 1995 tarihine kadar geçer

lidir. Bu süre içerisinde, Bakanlar Kurulu, birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilir. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. < 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor, Sayın Hükümet,katılmadıklarını ifade edi

yorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
4 üncü maddeyi, okuduğumuz ve müzakere ettiğimiz şekliyle oylarınıza arz ediyorum: 4 ün

cü maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir; 
5 inci maddeyi işleme koyuyorum: 
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Yürürlük • 
Madde 5._ Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Önerge yok. . '" 
Maddeyi oylannıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
Madde 6._ Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN-6 ncı maddeyle ilgili söz talebi?.. Yok. 
Önerge yok. . , 
Maddeyi oylannıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, lütfen oturur musunuz efendim... İşimiz bitmedi; kanun açık oylamaya 

tabi... Lütfen, oturur musunuz efendim... 
Açık oylamanın şeklini tespit etmek üzere Genel Kurulun oyuna başvuracağım. 
Açık oylamanın, ismi okunan sayın Üyenin "kabul", "ret" veya "çekinser" şeklinde oyunu be

lirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Açık oylamanın, kupaların kürsü önüne konularak yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, kupalar sıralar arasında dolaştırılarak yapılacaktır. 
/ Sayın milletvekilleri, lütfen oturun efendim... Biraz daha sabırlı olun; bakın, ben sekiz saattir 
sabrediyorum, siz de bir sekiz dakika sabredin. 

Sayın milletvekilleri, son söz talebinde bulunan arkadaşlarımız var: Aleyhinde Sayın Mustafa 
Baş, lehinde Sayın Halit Dumankaya, 

Sayın Baş?.. Yok. 
Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Buyurun Sayın Dumankaya. (DYP sıralarından"yeter beP'sesleri) 
Sabredin efendim. 
MEHMET KERİMOĞLU (ANKARA)-Ama, lehinde konuşacak Sayın Dumankaya..: 
BAŞKAN - Evet, lehinde konuşacak. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; gecenin bu sa

atinde sözümü fazla uzatmayacağım. . 
Çıkardığınız bu kanun, Kilis'in il olmasını engelleyen bir kanun olacaktır. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Lehinde konuşuyorsunuz, değil mi?!. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Lehinde konuşuyorum. 
Bakınız, eğer cumartesi günü oraya gittiğinizde elinizde "Kilis il olmuştur" diye yazan Resmî 

Gazete yoksa, çok büyük sıkıntıya düşersiniz. Bu yetkiyi aldınız; ama, yine sizi ikaz ediyoruz, Ki
lisliler adına ikaz ediyoruz; çünkü, ben Kilis'e gittim. Geliniz, yarın bir kanun çıkaralım, Kilis'i il 
yapalım, bu yetki yine sizde dursun, bunu başka seçimde kullanırsınız... İki maddelik bir kanunla, 
yarın, Kilis il olabilir. Sabah saat 10.30'da toplanacağız, bu, öğleye kadar biter,-ondan sonra ne 
olur; ondan sonra şu olur: Devletin tepesinde kavga olmaz. Orada, bu Hükümete, özellikle bu Baş-
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bakana halkın güveni yoktur. Bu güveni, halk, ancak Resmî Gazetede Bakanlar Kurulu kararını gö
rerek duyacaktır. 

Elbette ki benim oyumun rengi beyaz, bunu başta söylüyorum; tasarıya beyaz oy vereceğim, 
doğrudur. Ben, bu tasarının Anayasaya aykırı olduğunu biliyorum; ama, oradaki insanlar, bugün, 
bu akşam kapılarda bekliyor. Bakınız, DYP ilçe Başkanı arabalarla dolaşıyor ve "eğer Resmî 
Gazeteyi getirmezlerse ben de istifa edeceğim, halkı sokaklara dökeceğim" diyor. İşte, sizi burada 
bir defa daha uyarıyor, son kez ikaz ediyorum; halkı sokağa dökmemek için, yarın, üç maddelik bir 
kanun getirelim ve Kilis'i il yapalım, onu alıp götürün. Bu, Anayasaya aykırı olmaz, dolayısıyla 
Reisicumhura rahat imza ettirirsiniz. Eğer, Anayasaya aykın bir yasayı Reisicumhur imzalarsa 
-burada söylüyorum- Yalvac'ın İlçe Başkanı olur, İsparta'nın İl Başkanı olur... O Yüce Makamı 
daha fazla yıpratmayınız... 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, Sayın Dumankaya. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -» Sayın Başkan, zabıtlara geçmesi açısından, bir noktayı 

düzeltmek istiyorum: "Halit Dumankaya, lehinde, Mustafa Baş aleyhinde" dediniz. Halbuki, ar
kadaşım dilekçeyi yanımda yazmıştı ve "üzerinde" diye ifade vardı. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Ben kâğıdı göstereyim; aksi halde, Başkanlık Divanı töh
met altında kalır. ' 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Hayır efendim, bir yanılma var... 
BAŞKAN -Sayın Başkanvckili, sizin müdahalenizi saygıyla karşılıyorum; ama, burada, ben 

de kendimi müdafaa etmek durumundayım. 
Sayın Başkanvekili, aynen okuyorum: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 851 sayılı kanun tasarısı hakkında ..... aleyhinde, oyumun rengini belirt

mek üzere söz istiyorum. 
Arz ederim. 

Mustafa Baş" 
Görmek isterseniz, ayrıca size arz ederim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - O şerh kendisine ait değildir. 
BAŞKAN - Efendim, buyurun, istiyorsanız tahkik edin. Biz, elimizdeki evraka göre burada 

okuyoruz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Düzeltelim. 
BAŞKAN - Ben, sizin düzeltmenizi... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Muhtemeldir ki... 
BAŞKAN - Efendim, mümkün değil. Başkanlık Divanında hiçbir görevli memurun bunu yap

ması mümkün değil; ama, ben, sizin düzeltmenizi doğru olarak kabul ediyorum ve zabıtlara öyle 
geçiriyorum. 

Kanun tasarısının oylamasına geçiyoruz. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
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Oy kullanma işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz, 851 sıra sayılı, İl ve İlçe Kurul

masına Dair Yetki Kanunu Tasarısının açık oylamasının sonuçlarını arz ediyorum: 
Kullanılan oy: 187 
Kabul: 187 
Ret: Yok 
Çekinser: Yok. 
Böylelikle, tasarı kanunlaşmıştır; Yüce Milletimize hayırlı ve uğurlu olması temennisinde 

bulunuyorum. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 

için,l Haziran 1995 Perşembe günü saat 10.30'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 23.53 

© 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Ankara Metrosu ihalesindeki yolsuzluk iddiala

rına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6078) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Ankara Büyükşehir Belediyesince yaptırilmakta olan Ankara Metrosundaki yolsuzluk iddiala-, 
rı üzerine Mülkiye Başmüfettişleri Engin Şenalp - Mahmut Esen - Mustafa Tekmen'in 15.9.1994 
tarihinde verdikleri raporun "II-Rapor Kapsamı Dışında Tutulan Konu ve Nedenler" başlıklı bölü
mün 1 inci paragrafında "Ankara Metrosu ihalesi ve sözleşmesine ilişkin olarak Ankara Büyükşe
hir Belediyesi eski Başkanı Sayın Murat Karayalçm hakkında yöneltilen iddialarla ilgili olarak 
M.H.HK.K. göre fezleke düzenleneceği" belirtilmektedir. 

— Böyle bir fezleke düzenlenmiş midir? , 
— Bu fezlekenin içeriği nedir? 
— Hayır ise ne zaman düzenlenecektir? Düzenleme neden gecikmiştir? 

• • . " • • T - c - ' . • • ' • . ' " " • < • ' • . 

İçişleri Bakanlığı ! 30.5.1995 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/55489 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın 

yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi .': TBMM Başkanlığının 8.3.1995 gün ve A.01.0.0.GNS.0.10.00.02 7/6078-6078-
13011/47367 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İstanbul Milletvekili Bülent 
Akarcalı'nın "Ankara Metrosu İhalesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yazılı soru önergesine ce
vap teşkil edecek bilgiler aşağıda arz edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent akarcalı tarafından Bakanlığıma ve Ankara Cumhuriyet 
Savcılığına sunulan dilekçelerde yer alan ve aralarında "metro ihalesine" ilişkin olanların da bulun
duğu Sayın Murat Karayalçm'ın belediye başkanlığı döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
yapılan çeşitli usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için 
19.4.1994 tarihli onayımla mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. 

Soruşturma çerçevesinde Sayın Murat Karayalçm hakkında düzenlenen soruşturma dosyaları, 
adı geçenin zamanın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olması ve dokunulmazlığı bulunması 
sebebiyle, Anayasanın 83 ve 112 nci maddeleri uyarınca dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
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Daha sonra Murat Karayalçın'ın bu görevinden ayrılması ile birlikte soruşturma dosyaları 

Adalet Bakanlığından temin edilerek ilgili müfettişlere tevdi edilmiş olup, soruşturma kaldığı yer
den devam ettirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ' 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Aşkabat Camii inşaatına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Necmettin CevherVnin yazılı cevabı (7/6338) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını delaletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Bugün cami inşâatında dahi adam kayırma yolsuzluk söylentileri herkesi düşündürmelidir. Aş
kabat Camii inşaatı önce vakıf inşaata daha sonra şaibeli bir devirle bir taşorana devrediliyor. 

O nedenle; 

Soru 1. Aşkabat Camii inşaatının ihalesine kaç firma katıldı, iş davet usulü ile mi yoksa her
kesin katılacağı ihale ile mi yapıldı? İş için yapılan tenzilatlar nedir? 

Soru 2. İşin keşif bedeli ve bugüne kadar yapılan işler tutarı nedir? Son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İşi alan ilk müteahhit firmanın işe zamanında başlamadığı, mukaveleyi ihlal ettiği 

doğru mudur? Doğru ise idare tarafından teminatları irat kayıt edilmiş midir? İşin gecikmesinde 
idarenin zararı nedir? İş müteahhit nam ve hesabına ihale edildi mi? 

Soru 4. İşin yeniden bir taşoran firmaya verildiği, verilmiş ise hangi şartlarda ve hangi tenzi
latla verilmiştir? 

Soru 5. Taşoran firmanın ismi şirketse yönetim kurulu ve birinci derecede imzaya yetkili 
olanların isimleri nedir? 

Soru 6. İlk işi alan ve sonra geciktirip Devleti ziyana uğratan şirket nam ve hesabına ihaleyi 
yapmayan yöneticiler hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanığı 9.5.1995 

Sayı: B.02.0.002-2.03/11185 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 23.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.Ö2-7/6338-13361/48510 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Bakanlığımıza tevcih 
edilen yazılı soru önergesinin ceyabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ' 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Yazılı Soru Önergesi Cevahı (6338 -13361/48510) 

S.S.C.B.'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetlerindeki Müslüman soydaş
larımızın dinî ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla başta Türkmenistan olmak üzere Türk Cum
huriyetlerinde birer cami yapılması planlanmış ölüp, bunlardan ilkinin.yapımı bildiğiniz gibi Aşka
bat'ta devam etmektedir. 

Aşkabat Türkiye Camii ve Kültür Merkezi İnşaatının yapılabilmesi için Aşkabat'ın en güzel 
yerindeki bir parkın 27 000 m2'lik bir bölümü Türkmenistan makamlarınca bu işe tahsis edilmiştir. 

Aşkabat Türkiye Camii ve Kültür Merkezi İnşaatının temeli 12 Ocak 1993 tarihinde'Hükümer 
timizi temsilen Devlet Eski Bakanımız Sayın Ekrem Ceyhun ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sa
yın Saparmurat Türkmenbaşı'nın iştirak ettiği bir merasimle atılmıştır. 

Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine götürdüğü hizmetlerin en Önemlilerinden birisi 
olan Aşkabat Türkiye Camii ile ilgili gelişmeleri böylece kısaca özetledikten sonra soru önergesin
de yer alan hususların cevaplarını arz ediyorum : 

1; Aşkabat Camii İnşaatının ihalesine yarı hissesi devlete ait olan üç firma davet edilmiş olup, 
pazarlık usulü ile maliyet + kâr esasına göre ihale edilmiştir. 

a) Emek İnşaat İşletme A.Ş. maliyet+% 17.80 kâr 

b) Gintaş A.Ş. Maliyet+% 14.85 kâr 

c) Vakıf İnşaat Restorasyon ve Tic. A.Ş. maliyet+ % 18.25 kâr 
Kapalı zarf usulü teklif vermişlerdir. Bu üç firma ile yapılan açık pazarlıkta Emek İnşaat % 

14.50'de, Gintaş A.Ş. % 13'de ve Vakıf İnşaat % 12.95 teklif etmiş olup, sözleşme Vakıf İnşaat ile 
yapılmıştır/Bilahare işin yurt dışında dolar karşılığında yapılmasından dolayı maliyet + kâr esası
na göre yapılması, yapılan araştırmalar neticesinde Türkmenistan şartlarına göre mümkün olama
yacağından dolayı Başbakanlık Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Müşavirliğinin görüşleri doğrul
tusunda Vakıf İnşaat tarafından kaba inşaatı Türkmenistan'da iş yapan firmalara teklif götürülerek 
en uygun teklif birim fiyatı veren Gama Endüstri Monaj ve İmalat A.Ş. ile Vakıf İnşaat Restoras
yon A.Ş. arasında sözleşme imzalanmıştır. 

Bunun üzerine; 
Aşkabat Camii Komisyonu ile Vakıf İnşaat arasındaki sözleşmeye ek bir madde ilave edilmiş

tir. .'• 
2. İşin kaba inşaat keşif bedeli 4 168 000 A.B.D. Doları'dır. 
Bugüne kadar 16 Hakediş karşılığı olarak 3 528 834,52 U.S.D. ödenmiştir. 

3. İşi alan müteahhit firma Vakıf İnşaat mukavele gereği işe taşoran ile birlikte zamanında 
başlamış, şu ana kadar mukavelede herhangi bir ihlal görülmemiştir. İş programında herhangi bir 
gecikme de olmamıştır. 

4. İş Gama İnşaattan başka bir taşorana verilmemiştir. . 
5. Taşoran firmanın ismi Gama Endüstri İmalat ve Montaj A.Ş.'dir. 

6. İş programında bir gecikme olmadığından Devlet zarara uğratılmamış olup; kaba inşaat za
manında tamamlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
3. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya'nın acil destek programına alınmasına iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin CevherVnin yazılı cevabı (7/6429) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 8.3.1995 

Gazi Barut 

Malatya 
12.12.1994 tarih ve 06-94/348 sayılı yazılı soru önergemde "Malatya'yı bölgesi içinde güve

nilir, istikrarlı ve güçlü bir ekonomide köprü oluşturması için acil destek programına almayı düşü
nüyor musunuz" ifadesi yazılı olmasına rağmen; 

1.2.1995 tarih ve B.02.0.002-2.03/09322 sayılı ve Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri im
zalı, tarafıma gönderilen cevapta ise "Önerge sahibi Sayın Gazi Barut'un bizzat kendi ifadelerinde 
yer aldığı gibi bölgesi içinde güvenilir, istikrarlı ve güçlü bir ekonomide köprü başı oluşturan Ma
latya İlimiz acil destek programı içine alınamamıştır" denilmektedir. 

Soru önergemde Malatya'nın istikrarlı ve güçlü bir ekonomide köprü oluşturması için acil des
tek programına almayı düşünüyor musunuz soruma karşılık, cevapta "Önerge sahibi Sayın Gazi 
Barut'un bizzat kendi ifadelerinde yer aldığı gibi bölgesi içinde güvenilir istikrarlı ve güçlü bir eko
nomide köprü başı oluşturan Malatya" denilmektedir. 

Tarafımdan yazıldığı belirtilen cümlelerin önergemde yer almadığı açıkça görülmesine rağ
men, yanlış cevaplandırılmıştır. 

T.C. 
Devlet Bakanılığı 29.5.1995 

Sayı:B.02.0.002-2.03/11118 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 24.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6429-13530/49040 sayılı yazısı. 

Malatya Milletvekili Sayın Gazi Barut tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen yazılı so
ru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

Malatya Milletvekili Sayın Gazi Barut'un Yazılı Soru Önergesine Cevap 

Acil Destek Programına Diyarbakır ve Kars illerinin de dahil edildiğini ve Malatya İlinin de 
bu programa alınıp alınmayacağını soran Milletvekili Sayın Gazi Barut'a daha önce verilen cevap
ta da belirtildiği gibi, Acil Destek Programı terörden en yoğun biçimde etkilenen Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgesindeki illerimizde terörün neden olduğu hizmet ve yatırım aksaklıklarını sü
ratle gidererek yöre halkımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. 

Söz konusu bölgelerin alt yapı hizmetlerinin yanı sıra ekonomik yönden güçlendirilmesi için 
öncelikle Şırnak, Hakkâri, Tunceli,, Bingöl, Diyarbakır, Ağrı, Kars ve diğer program illeri progra
mın amaçlarına en uygun iller olarak seçilmiş ve uygulamalar başlatılmıştır. Bu aşamada program 
içine alınamayan diğer iller sağlanacak kaynaklar ölçüsünde programa dahil edileceğinden progra
ma alınamayan Malatya İlimizi de bu çerçeve içinde mütalaa edilmektedir. 
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4. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, KKTCnin Din Kültürü ye Ahlak Bilgisi öğretmeni ih

tiyacı ile imam-hatip lisesi yetersizliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın ya
zılı cevabı (7/6548) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 30.3.1995 

Zeki Ergezen 
""Bitlis •• 

KKTC'de yaşamakta olan müslüman Türkler, yıllardan beri İngiliz ve Yunan kültürünün etki
sinde kaldığı muhakkaktır. Bu sıkıntılar günümüzde artık farklı boyutlar kazanmış, kültürel yapı 
tam yıkım yaşamıştır. KKTC, yıllarca şefkatini esirgemeyen ve sürekli yardım elini uzatan Anava
tanından bu konuda gerekli yardımı beklemektedir. 

1. Bütün bunlar dikkate alınarak.ülkede eğitim ve kültür alanında Bakanlığınızca ne gibi ça
lışmalar yapıldı? • ' • • • ' 

2. Ülkenin yapısı dikkate alınarak, islam dininin öğretilmesi için gerekli olan eğitim kadrosu 
yani; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ataması yapıldı mı? Yapıldı ise sayısı ne kadardır? 

3. KKTCnin ihtiyacı olan din görevlilerinin yetiştirilmesi maksadıyla, ayrıca; İslam dininin 
daha iyi anlaşılabilmesi için en az bir İmam Hatip Lisesi açılması konusunda herhangi bir çalışma
nız var mı? 

. ' : . • ' T - C - ;. 

Millî Eğitim Bakanlığı 31.5.1995 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APk.0.03.01.00-022/1430 

Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : TBMM Başkanlığının 11.4.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/6548-13737/49866 sayılı yaZl-

Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen'in "KKTCnin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 

ihtiyacı ile İmam-Hatip Lisesi yetersizliğine ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
1. KKTCne eğitim ve kültür alanında verilen hizmetler : TÜBİTAK Lise Öğrencileri Arası 

Araştırma Projeleri Yarışmasına Kıbrıslı öğrenciler de katılabilmektedir. KKTC Millî Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı Danışmanı, İlköğretim Okulu, Anadolu Lisesi, Özel Eğitim Okulu, YÖK Dokü
mantasyon Merkezi ve ODTÜ kütüphanesinde incelemelerde bulunmak üzere 6-8 Haziran 1994 ta
rihleri arasında Ankara'ya gelmiştir. 

10 Şubat 1994 tarihinde KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanı ile yapılan görüşme sonucu 11 
müzik ve 6 resim öğrencisinin, Güzel Sanatlar Anadolu Lisesine kayıtlan, Girne Öğretmenevi in
şaatı için 2,5 milyar TL. ödenek ayrılması, okul kitaplarının zamanında gönderilmesi, teknik okul
lara laboratuvar malzemesi, bilgisayar temini konuları görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. 

Ayrıca, KKTC uyruklu öğrencilere 211 adet burs verilmektedir. 
2. Yurt dışında yaşayan soydaşlarımızın çocuklarının eğitim-öğretimlerini sağlamak amacıy

la yurt dışina gönderilen öğretmenlerin geçici görevlendirilmeleri, Başbakanlık Kararlar ve Tetkik 
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Dairesi Başkanlığının 15.11.1971 günve 7/3479 sayılı Kararnamesi uyarınca kurulan Bakanlıkla-
rarası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışındaki temsilciliklerimizden gelen talep üzerine 
yapılmaktadır. KKTC'nden talep geldiği takdirde değerlendirilecektir. 

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileriyle yapılan görüşmelerde; İmam-Hatip Lisesinin 
kademeli olarak açılması hususunda prensip kararına varılmış, daha sonra Bakanlığımıza yapılan 
vaki müracaatlarda Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulüklanndan gelen öğrencilere tanınan 
Türkiye'deki İmam-Hatip Liselerinde Devlet Parasız Yatılı olarak okuma hakkının KKTC'den 
gelecek öğrencilere de tanınması istenmiştir. 

Ayrıca KKTC'nden gelerek Bakanlığımıza bağlı Imam-Hatip Liselerinde Devlet Parasız Yatılı 
olarak okumak isteyen öğrenciler için 10 adet kontenjan talep edilmiş ve bu kontenjan verilmiştir. 

Arz ederimi 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakam 

5. - ' Bilecik Milletvekili Mehmet SevenHn, Antalya Serbest Bölgede bazı firmalara verilen ça
lışma ruhsatlarına ilişkin sorusu ve İçişleri'Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6571) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Antalya Serbest Bölge içerisinde Lapis Gold, Kaplan Halı ve Tekstil mağazalarına iş
yeri açma müsaadesi hangi yasaya uygun olarak verilmiştir? 

Şayet yasalara uygunlukları yoksa, çalışma ruhsatlarını veren mercii neresidir? Bunlarla ilgili 
bölgeleri göstermek mümkün mü? 

Serbest Bölgede alışveriş yapan turistlere ait malların havaalanında teslim edildiği yönünde 
bilgiler aldık. Bu durum yasalara uygun mudur? Uygun değilse, bunları yapanlara ilişkin herhangi 
tespitler söz konusu mudur? 

Ayrıca, bu bölgede yapılan bütün alışverişlerin vergi denetimi nasıl yapılmaktadır? 
T.C.'.. 

İçişleri Bakanlığı 30.5.1995 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/126290 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6571-13790/50042 

sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Serbest bölgelerde işyeri açma izni; 3218 sayılı "Serbest Bölgeler Kanunu" ve bu Kanunun 13 
üncü maddesine istinaden çıkartılan, 10.3.1993 tarihinde yürürlüğe giren" Serbest Bölgeler Uygu
lama Yönetmeliği "nin 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. 
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Antalya yöresindeki mevcut turizm potansiyelinin gelişmesine destek sağlayarak, genelde ül

ke ekonomisinin döviz girdisi ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak ve serbest bölgelerde 
yapılması düşünülen yeni bir uygulamanın hayata geçirilmesine fırsat sağlamak amacı ile, o tarih-

, te yürürlükte olan Serbest Bölgeler mevzuatında bu tür bir uygulamaya ilişkin düzenleme olmama
sı nedeniyle, Devlet Bakanlığının 17.12.1992 tarih ve 84 sayılı onayı ile Antalya Serbest Bölgesin
de turizme yönelik alış veri§ mağazalarının kurulmasına imkân sağlanmıştır. 

Yabancı turistlere yönelik olarak, her türlü elektrikli ve elektronik eşya, parfümeri, kozmetik 
ve tuvalet müstahzarı, tütün ve tütün mamulleri, alkollü ve alkolsüz içecekler ve diğer mamullerin 
satışı ile halı, kilim, altın-gümüş mücevherat, deriden mamul eşya, bakır ve diğer el sanatları gibi 
çeşitli yerli üretimin yapılmasına, sergilenmesine ve satılmasına izin verilmiştir. 

Bu onayı müteakip, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ile 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkililerinin, Alış-veriş mağazalarının 
işleyişini belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu, alış-veriş mağazalarından yapılacak 
satışların usul ve esaslarını belirleyen 18:6.1993 tarih ve 93-224 sayılı Maliye ve Gümrük Bakan
lığı Makam Onayı hazırlanmıştır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün 4.3.1994 tarih ve 
Ant-214 sayı ile Antalya Kuyumcular Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Ankuytaş-Gold City), 19.12.1994 ta
rih ve Ant-229 sayı ile Osman Büyükkaplan firmasına ve 20.4.1994 tarih ve Ant-217 sayı ile de 
Kayalar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne faaliyet ruhsatı verilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının 18.6.1993 tarihli alış-veriş mağazalarında yapılacak satışla
rın usul ve esaslarını belirleyen 93/244 sayılı onayına göre, Serbest Bölge Mağazalarındaki toptan 
satış ve perakende satışlara konu olan malların havaalanlarında ve limanlarda oluşturulacak "Ser
best Bölge Alış-Veriş Mağazaları Teslim Ofisleri"nde doğrudan alıcısına verilmesi veya alıcısının 
talebi halinde bütün masraflar satıcı firmaya ait olmak üzere, posta yoluyla alıcının adresine teslim 
edilmektedir. 

Antalya Serbest Bölgesi içerisinde elde edilen gelirler 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
nun Amir Hükümleri gereği, gelir ve diğer vergilerden muaftır. Bu nedenle bölge içerisinde vergi 
denetimi söz konusu değildir. 

Ancak, Serbest Bölgeye yurt dışından gelen malların CİF değeri üzerinden, bölgeden Türki
ye'ye çıkan malların FOB değeri üzerinden binde beş oranında peşin tahsil edilmek üzere firmalar
dan Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonuna kesinti yapılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
. Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

6.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Merkez Atatürk İlkokuluna ilişkin soru
su ve Millî Eğitim Bahanı Nevzat Ayazhn yazılı cevabı (7/6634) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru 1. Elazığ İli Baskil İlçesi Merkez Atatürk İlkokuluna ne zaman 12 derslikli ek ilave ya
pılacaktır? 
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T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 31.5.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1429 

Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve KAN.KAR.MD. 7/6634-13862/50145 sayılı ya

zısı. 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un "Elazığ-Merkez Atatürk İlkokuluna ilişkin" 
soru önergesi incelenmiştir. 

Elazığ-Baskil Merkez Atatürk İlkokulunun 10 dersliği ve 295 öğrencisi olduğundan, ek ders
lik ihtiyacı yoktur. 

Ancak, 1948 yılında yapılan okul, onarım göremeyecek derecede eski olduğundan 1996 yılı 
yatırım programında 12 derslikli ilköğretim okulu yapılması planlanmıştır. 

Arz ederim. -

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

7. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Karakocan İlçesine bağlı bazı köyle
rin okul sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6636) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Soru : 1. Elazığ İli Karakocan İlçesi Kızılca Köyü İlkokulu 1 Jojmanı ne zaman yapılacaktır? 

2. Elazığ İli Karakocan İlçesi Karapınar Köyü İlkokuluna 1 ek derslik ne zaman yapılacaktır? 

3. Elazığ İli Karakocan İlçesi Merkeze 6 derslikli ilkokul ne zaman yapılacaktır? 
4. Elazığ İli Karakocan İlçesi Yeniköy-Yolaçtı arası 2 derslikli ilkokul ve lojmanı ne zaman 

yapılacaktır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 31.5.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1431 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve KAN.KAR.MD. 7/6636/13864/50147 sayılı ya-
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Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un "Elazığ ili Karakocan İlçesine bağlı bazı köy

lerin okul sorununa ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
1. Elazığ tli Karakocan İlçesi Kızılca Köyü ilkokulu lojman yapılması 1995 yılında değerlen-

. dirmeye alınmış, ödenek yetersizliği nedeniyle 1995 yılı yatırım programına alınamamıştır. 
2. Elazığ İli Karakocan İlçesi Karapınar Köyü İlkokulunun 2 dersliği olup, okulda 1Û2 öğren

ci öğrenim görmektedir. Okulun ek dersliği ihtiyacı yoktur. Ancak 1996 yılı yatırım programının 
hazırlanması sırasında öğrenci sayısı dikkate alınarak gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

3. Elazığ İli Karakocan ilçesi Merkezde 1994 yılında 6 derslikli ilköğretim okulu yapılmıştır. 
4. Elazığ ili Karakocan İlçesi Yeniköy mezrası okulsuz yerleşim yeri olup, taşımalı ilköğre

tim kapsamına alınmıştır. Öğrenciler, Sarıcan İlköğretim Okulunda öğrenim görmektedirler. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

.8. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesi Merkez ve Payam-
lı Köyünün ilkokul ve lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazı
lı cevabı (7/6637) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
. . . " • • • ; ' E l a z ı ğ 

Soru 1. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Merkeze 6 derslikli ilkokul ne zaman yapılacaktır? 
2. Elazığ ili Kovancılar ilçesi Payamlı Köyü ilkokuluna 1 lojman ne zaman yapılacaktır? 

T . C . \ : ' : , . •• 

Millî Eğitim Bakanlığı 31.5,1995 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.Ö.APK.0.03.01.00-022/1432 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve KAN.KAR.MD. 7/6637/13865/50148 sayılı ya

zısı. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç!un "Elazığ İli Kovancılar İlçesi Merkez ve Pa

yamlı Köyünün ilkokul ve lojman ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
1. Elazığ İli Kovancılar İlçe Merkezine, 1993 yılı yatırım programı ile 8 derslikli ilköğretim 

okulu yapılmıştır. 
2. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Payamlı Köyü ilkokulunun 1 lojmanı ve 1 öğretmeni olduğun

dan ikinci bir lojman yapılmasına gerek yoktur. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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9. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'a bağlı bazı yerleşim birimlerinin okul 

sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6638) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru 1. Elazığ Merkez Sarıkamış Köyünün eski ilkokulunun onarılarak geçici ortaokul olarak 
tahsis edilmesi ne zaman yapılacaktır? 

2. Elazığ Merkez Şahsuvar Köyüne ne zaman ortaokul yapılacaktır? 
3. Elazığ Merkez Kuyulu-Bahçekapı köyleri arasında ilköğretim okulu ne zaman yapılacaktır? 
4. Elazığ Merkez Sürsürü Mahallesine 12 derslikli ilköğretim okulu ne zaman yapılacaktır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 31.5.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1434 
Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve KAN.KAR.MD. 7/6638/13866/50149 sayılı yazısı. 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un "Elazığ'a bağlı bazı yerleşim birimlerinin okul 
sorununa ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

. 1. Elazığ Merkez Sarıkamış Köyü İlkokulunun onarımı yapılarak ilköğretim okuluna dönüş
türülmüştür. 

2. Elazığ Merkez Şahsuvar Köyüne 6 derslikli ilköğretim okulunun yapılması, 1995 yılı yatı
rım programına alınmış ve ihale aşamasına gelmiştir. 

3. Elazığ Merkez Kuyulu ve Bahçekapı köyleri arasında ilköğretim okulunun yapılması, 1996 
yılı yatırım programında değerlendirilecektir. 

4. Elazığ Merkez Sürsürü Mahallesinde bulunan iki okul ihtiyaca cevap verdiğinden, yeni bir 
okul yapımına gerek yoktur. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
10. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Sivrice'ye bağlı bazı köylerin ek ders

lik ve lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (716640) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

- 3 2 5 -



T.B.M.M. B : Ul 3 1 . 5 . 1 9 9 5 0 : 2 
Soru 1. Elazığ İli Sivrice İlçesi Yanmtepe Köyü İlkokuluna 1 ek derslik ne zaman yapılacaktır? 

%. Elazığ İli Sivrice İlçesi Yaruşağı Köyü İlkokuluna 1 lojman ne zaman yapılacaktır? 

. . T.C. " • •''/''•',: 
Millî Eğitim Bakanlığı - 31.5,1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1433 

Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve KAN.KAR.MD. 7/6640/13868/50151 sayılı yazısı. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un "Elazığ-Sivrice'ye bağlı bazı köylerin ek ders

lik ve lojman ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. Elazığ-Palu-Yarımtepe Köyü İlkokulunda 1 derslik, 60 öğrenci olup ikili öğretim yapıl
maktadır. Ek derslik ihtiyacı, öğrenci sayısı dikkate alınarak 1996 yılı yatırım programında değer
lendirilecektir. 

2. Elazığ-Sivrice-Yaruşağı Köyü İlkokulunda 9 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrenci sayı
sında sürekli düşüş görüldüğünden ve okulun öğretime kapatılma durumu söz konusu olacağından 
lojman ihtiyacı yoktur. > 

Arz ederim. ( 

' • Nevzat Ayaz 
, Millî Eğitim Bakanı 

11. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Palu'daki bazı köylerin ek derslik ve 
lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6641) 

; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 
- Ahmet Cemil Tunç 

'; ".'..."'. Elazığ 
Soru 1. Elazığ Palu İlçesi Beyhan Karşıyaka İlkokuluna 1 derslikli ek bina ne zaman yapıla

caktır? 
2. Elazığ Palu İlçesi Beyhan Gimc İlkokuluna, 1 lojman ne zaman yapılacaktır? 

'.•'• - T . C . '; • • . ' • • • . : '. - ' / " ';•. 

Millî Eğitim Bakanlığı 31.5.1995 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1436* 
Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve KAN.KAR.MD. 7/6641/13869/50152 sayılı ya

zısı. ' 
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Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un "Elazığ-Palu'daki bazı köylerin ek derslik ve 

lojman ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
L Elazığ -Beyhan Karşıyaka İlkokulunda 2 derslik, 91 öğrenci vardır. Okulun ek binaya ihti

yacı yoktur. 

2. Elazığ-Palu-Beyhan Girne İlkokulunun lojman ihtiyacı 1996 yılı yatırım programında de
ğerlendirilecektir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

12. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Maden-Tekevler Ameran Mezrası İlko
kulunun derslik ve lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı ce
vabı (7/6643) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

\ Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Soru 1. Elazığ İli Maden Tekevler Ameran Mezrası İlkokuluna 1 derslik, 1 lojman ne zaman 
yapılacaktır? 

. T.C.-
Millî Eğitim Bakanlığı 31.5.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1435 
Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 28A1995 gün ve KAN.KAR.MD. 7/6643/13871/50154 sayılı ya
zısı. • ' . ' / ' • • ' 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un "Elazığ-Maden-Tekevler Ameran Mezrası 
İlkokulunun derslik ve lojmanı ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Elazığ İli Maden İlçesi Tekevler-Ameran Mezrasında yeterli öğrenci ve nüfus potansiyeli ol
madığından okul yapılmamıştır. 

Ancak bu mezradaki öğrencilere eğitim-öğretim imkânını tanımak amacıyla, Taşımalı Eğitim 
uygulanmasına gidilecektir. 

Arz ederim. / 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

13. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Dicle Üniversitesinde meydana gelen bazı 
olayların basına yansıtılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazı
lı cevabı (7/6644) ' 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 

Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Soru : Bazı basın organlarında 1993-1994 öğretim yılında Dicle Üniversitesinde çıkan olay-

larda 20 öğrencinin öldüğü, 50 civarında öğrencinin yaralandığı ama bunun basma yansıtılmadığı 
iddiası yer aldı. 

1. Acaba iddialar doğru mudur? 
2. Değilse doğrusu nedir? 

• T . C . '. : •'' 

İçişleri Bakanlığı 30.5.1995 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/126289 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6644-13872/50155 

sayılı yazısı. 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve ta
rafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1993-1994 öğretim yılında Dicle Üniversitesi ve bu Üniversiteye bağlı Fakülte ve Yükseko
kullarda, pankart asma, forum düzenleme, bildiri dağıtma ve ideolojik amaçlı satır ve sopalarla 
darp etme gibi (13) öğrenci olayı meydana gelmiştir. 

Bu olaylarla ilgili olarak (13) öğrenci göz altına alınmış ve haklarında düzenlenen tahkikat ev
rakları ile birlikte Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdir. Mahkemece (8) öğ
renci serbest bırakılmış. (5) öğrenci tutuklanmıştır. 

Bu olayların dışında 16.5.1994 günü Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bö
lümü öğrencisi Mehmet Ali Alkari isimli öğrencinin il merkezinde faili meçhul kişi veya kişilerce 
silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
NahitMenteşe 

İçişleri Bakanı 

14. -İzmir Milletvekili Atilla Mutınanhn, İzmir Kemeraltı Agora Bölgesine ve kongre turiz
minin geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İrfan Gürpınarhn yazılı cevabı (7/6677) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Turizm Bakanı Sayın İrfan Gürpınar tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Atilla Mutman 
İzmir 
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1. a) İzmir İli Kemeraltı-Agora Bölgesinin Bakanlığınız "İnanç Turizmi" ile entegrasyonu

nun sağlanarak bu konuya, ayrıca "İzmir Saat Kulesi", "Yalı Camii" ve "Hisarönü Şadırvanları" rö-
leve ve restorasyon projelerinin bu kapsamda değerlendirilmesi, 

b) Kemeraltı-Agora Bölgesi ve Alsancak Kordonuna açılan kentsel sitlerin etaplı planlaması
nın Belediye ile organizasyonunun sağlanması konulan Bakanlığınızın 1994 hedefleri içinde gös
terilmişti. 

Bu konularla ilgili ne gibi gelişmeler olmuştur. 

2. İzmir'in bir kongre şehri olarak düzenlenmesi ve kongre turizminin geliştirilmesi amacına 
yönelik hiç bir tedbir alınmadığı ve "Avrupa Kongre Şehirleri Federasyonu" EFCT'ye herhangi bir 
başvuru yapan İstanbul'un, bütün önemli kongreleri bünyesinde toplayacağı basından öğrenilmiş
tir. Dünyada çok önem verilen ve toplanılan kente büyük maddî katkılar sağlayan kongre turizmi 
konusunda Bakanlığınızca İzmir'e ne gibi katkılarda bulunulması düşünülmektedir. Kaçınlan fır
satların telafisi mümkün olabilecek midir? 

TC. 
Turizm Bakanlığı 30.5.1995 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.17.HKM.0.00.00.00/596-12785 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İlgi: 1.5.1995 gün ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/6677-13928/50380 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman tarafından verilen yazılı soru önergesinin cevapları 

aşağıya çıkarılmıştır. 
Soru önergesinde sözü edilen konularla ilgili olarak İnanç Turizmi Projesi kapsamında bu aşa

mada yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 
Valilikler, Kültür Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli üniversitelerde işbirliğiyle ha

zırlanan İnaç Turizmi Envanterinde, İzmir İli; 
Müslümanlık - İsabey Cami (Selçuk) 

- Hatuniye Cami 
-Birgi Ulu Cami 

Hıristiyanlık - Efes (Meryemana) Kilisesi 
- Aziz Yahya Kilisesi (H. Joannes) 
- St. Jean Bazalikası 
- İzmir Kilisesi 
- Bergama Kilisesi 

Musevilik - Senyöre Sinagogu 
- Karataş Beth Israel Sinagogu 
-Algazi 
- Bikkur Holim 
- Shalom (Aydinlis) 
- Etz Hayim 

olmak üzere toplam 14 eser ile yer almaktadır. 
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Bu eserlerin, proje hedefi doğrultusunda gerçek ihtiyaçları da belirlenerek geliştirilmesi ve iyi

leştirilmesi, ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği yapılarak Bakanlığımız iş programı ve bütçe olanak
larımız çerçevesinde zaman içerisinde ele alınabilecektir. ' 

' • ' • • • ' • ' ' , . ' • • • ' . • / • • ' 

izmir'de yer alan dçğal, tarihî ve kültürel değerlere turizme yönelik işlevler kazandırılması, bu 
değerlerin korunmasına yönelik Bakanlığımızca sağlanan katkılar ise aşağıdadır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen "Kadifekale Çevre Düzenlemesi Projesi" 
kapsamında, projenin Kültür Bakanlığınca onaylanan etapları için Bakanlığımızca maddî katkı sağ
lanmakta olup, Kaleîçi gezi yolları ve yeşillendirme projesince 5 milyar TL. ödenek aktarılmıştır. 
Büyükşehir Belediyesi ile eylül 1994 içinde yapılan görüşmede projenin bundan sonraki yeni etap
larının geliştirilmesi halinde bu ve benzeri konularda Bakanlığımız katkısının sağlanabileceği bil-. 
dirilmiştir. 

Çamaltı Tuzlası Kuş Cennetinin turizme kazandırılması için ilgili kurumlarla 1993 yılından bu 
yana temaslar yapılmaktadır. Bu temaslarda yörenin sorunları tespit edilmiş olup, son olarak İzmir 
Valiliği ile yapılan görüşme neticesinde Çamaltı Tuzlasının turistik ve bilimsel amaçlı ziyaret gü
zergâhının Tuzla yük trafiğinin arındırılmasını sağlayacak yeni bir turistik yol güzergâhı ve ziya
retçi giriş/çıkış noktası oluşturulması planlanmış ve bunun Sasalı Belediyesine bağlı Süzbeyli Kö
yü yönünden yapılması kararlaştırılmıştır. Köy Hizmetlerince hazırlanan yol keşfi Bakanlığımızca 
incelenmiş ve bu yolun yapımının gerçekleştirilmesi amacıyla Karayolları Turistik Yollar yapımı 
programına aldırılması Bakanlığımızca sağlanmıştır. ' 

Inciraltı Turizm Merkezinin geleceğinin belirlenmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bakan
lığımızca koordineli olarak sürdürülmektedir. Belediyenin yapacağı çalışmalar doğrultusunda ha
zırlanacak 1/25,000 ve 1/5 000 ölçekli turizm merkezi sınırlarının tümünü kapsayan nazım imar 
planının Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onaylanmasını takiben nazım plan kararlarına uygun 
olarak 1/1 000 ölçekli uygulama imar planları Bakanlığımızca revizc edilebilecektir. Bu alan dahi
linde yapımı, düşünülen ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca nazım imar planı onaylanan Aqu-
apark'a (su sporları eğlence merkezi) ait 1/1 000 ölçekli uygulama imar planı Bakanlığımızca 
12.4.1995'te onaylanmıştır. Inciraltı'nın bir yandan İzmir Turizminin gelişimine katkı sağlayacak 
alış-veriş eğlence ye yeme-içme tesisleri ihtiyacı, diğer yandan ise kent nüfusunun açık alan, rek
reasyon ihtiyacını karşılamaya dönük yüzme havuzu, spor alanları, parklar, kongre-sergi gibi kül
türel etkinlik alanları ihtiyacı amacıyla kullanımı yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 

İzmir'de yer alan Kemeraltı, Agora, Alsancak Kordonu'na açılan sokaklar gibi tarihî, kültürel 
ve mimarî değere haiz sit alanlarının Konak Tarihî Saat Kulesi, Kemeraltı'ndaki tarihî camiler, si-
negog, hanlar,, şadırvan ve çeşmeler gibi tescilli tarihî eserlerin ve yapıların restorasyonu, konser-
vasyonu ve çevre tanzimlerinin, meydan düzenlemelerinin yapılması suretiyle bunların kültürel tu
rizme daha iyi hizmet verebilmelerini teminen Bakanlığımızca malî ödenek aktarılmak suretiyle 
katkı sağlanmaktadır. 

Bu bağlamda 1994 yılı içinde Konak Tarihî Saat Kulesinin İzmir Büyükşehir Belediyesince 
yürütülen konservasyon ve restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere Bakanlığımızca 500 mil
yon TL. tutarında bir ödenek İzmir Valiliğine gönderilmiştir. Belediye tarafından bu tür doğal ve 
kültürel değere haiz sahalar, yapılar ve eserler için etaplı uygulama projesi, programı belirlenmesi 
ve gerekli organizasyonun sağlanması halinde Bakanlığımızca malî ve teknik katkı sağlanmasına 
devam edilebilecektir. 

Gereğini arz ederim. 
İrfan Gürpınar 
Turizm Bakanı 
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15. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 211 sayılı İç Hizmet Kanununun 70 inci madde

sinden yararlanacak personele ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı 
cevabı (7/6741) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. .. 

Yücel Seçkiner 

Ankara 

Bakanlığınızın 18 Nisan 1995 tarih ve MİY : 5151-292-95/Sağ. B. İkm. Büt. S. Sayılı emirle
ri ile eczaneler ile yapılan Ek c. Anlaşmaya göre 211 sayılı iç Hizmet Kanununun 70 inci madde
sinden yararlanacak personel sayılırken, "Uzman Jandarmalar" hariç tutulmuştur. 

Sorular 

1. Hiç bir yasal dayanağı bulunmayan söz konusu karar hangi gerekçe ile alınmıştır? 

2. Mevcut İç Hizmet Yönetmeliğine aykırı olan bu yanlış uygulama hakkında ne düşünüyor
sunuz? 

• ' . ' • • ' • . T . C . • 

Millî Savunma Bakanlığı - . 30.5.1995 
Kanun: 1995/526-AÖ 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Bşklığının 15 Mayıs 1995 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00-02-
7/6741-14082/51023 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner tarafından verilen ve İlgi ile cevaplandırılması istenilen 
"211 sayılı İç Hizmet Kanununun 70 inci maddesinden yararlanacak personele ilişkin" yazılı soru 
önergesinin cevabı ektedir. 

Arz ederim. > 
Mehmet Gölhan 

Millî-Savunma Bakanı 

Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner tarafından verilen "211 sayılı İç Hizmet Kanununun 
70 inci maddesinden yararlanacak personele ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı 

1. Bilindiği üzere, 4.11.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu- . 
nun 17.6.1992 tarihli ve 3810 sayılı Kanunla değişik 70 inci maddesinin birinci fıkrasında; bu fık- , 
rada sayılanların (Uzman Jandarma dahil) tedavi giderlerinin T.C. Emekli Sandığınca ilgili mevzu
at hükümlerine göre karşılanması ve sağlık karnelerinin Emekli Sandığı tarafından verilmesi hük
me bağlanmıştır. Belirtilen nedenlerle, anılan fıkrada sayılan kişilerle ilgili olarak eczanelerle Mil-. 
lî Savunma Bakanlığı adına bir sözleşme yapılmamaktadır. 

Önergede konu edilen emir ve eki; İç Hizmet Kanununun 70 inci maddesinin üçüncü fıkrasın
da belirtilen subay, askerî memur, astsubay ve uzman jandarma emeklilerinin 69 uncu madde kap
samındaki büyük ebeveynleri, erkek ve kız kardeşleri, evlat edinen ve evlatlıkları ile üvey çocuk
ları, keza 70 inci maddenin birinci fıkrasında belirlenenlerin çalışan veya emekli olup da diğer sos-
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yal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetlerinden istifade eden eşlerini kapsamakta olup, yine anı
lan üçüncü fıkrada, sayılan personelin tedavi giderlerinin ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödeneceği de hüküm 
altına alınmış bulunmaktadır. 

Uzman jandarmalarla bunları istihdam edecek bütün jandarma birlik, kurum ve kuruluştan 
kapsayan 28.5.1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 19 uncu maddesi uyarın
ca; uzman jandarmaların atamaları, Jandarma Genel Komutanlığının teklifi ve İçişleri Bakanlığının 
onayı ile olmaktadır. 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanu
nunun 4 üncü maddesinde; Jandarma Genel Komutanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parça
sı olup, Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlı
ğına, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlı 
olduğu belirtilirken, aynı Kanunun 18 inci maddesinde de bu Komutanlığın bütçesinin İçişleri Ba
kanlığının bünyesinde ve bu Bakanlığın bütçesinden ayrı olarak düzenleneceği hükmüne yer veril
miştir. 

Yukarıda açıklandığı üzere; Jandarma Genel Komutanlığı, gerek İçişleri Bakanlığına bağlı bu
lunması, gerekse bütçesi ve ödeme makamlarının farklı olması nedeniyle eczanelerle Millî Savun
ma Bakanlığından bağımsız olarak ayrıca sözleşme yapmaktadır. Dolayısıyla, önergede söz edilen 
emir ve eki; 21İ sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasında sayılan ve tedavi giderleri Millî Savunma Bakanlığı tarafından ödenecek personeli kap
samaktadır. Esasen söz konusu emrin 3 üncü maddesinde de bu husus açıkça belirtilmiştir. 

2. Önergede konu edilen, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci 
maddesinden yararlanacak personele ilişkin olarak uygulamaya yönelik işlemlerde, yasal mevzuata 
aykırılık teşkil edecek herhangi bir husus bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan; uzman jandarmaları 70 inci madde kapsamına alan kanun değişikliğinin yapıl
dığı 1992 yılından"bugüne kadar uygulamaya yönelik aynı mahiyette müteaddit kez emirler yayın
lanmasına rağmen, uzman jandarmaların mağduriyetleri konusunda herhangi bir sorunla karşılaşa
madığı da bilinmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

_ _ _ _ _ _ _ ^ '• • • • • — • . 
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İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halk Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 

Mikail Aydemir 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
ANKARA 
Ömer Faruk Ekinci 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

.Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık, Üyelikler 

450 
187 
187 
— 
— 

241 
22 

(Kabul Edenler) 
• S 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Mehmet Cemal Öztaylan 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BOLU 
Nazmi Çil oğlu 
Necmi, Hoşver 
Tevfık Türesin 
BURDUR 

Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Şükrü Erdem 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
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GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
AbdülkadirAteş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 

1 Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Ali Su 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İsmail Sancak 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 

B : 117 31 
Halil Çulhaoğlu 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
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. 5 .1995 0 : 2 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemi r 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
TevfikDiker 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arikan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Abdüllatif Şener 
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ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 

ADANA 
UğurAksöz 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil ibrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
ismet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
H. UluçGürkan 
İrfan Köksalan 
Mehmet Scyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 

B : 117 31 

Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 

(Oya Katılmayanlar) 

Yücel Seçkiner (İ.A.) 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Bayi az 
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VAN 
Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
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EDİRNE 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu . 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbul ut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen (B.) 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
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Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy (İ.A.) 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran . 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca * 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyacddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
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Mehmet Köstepen (B.) 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
MusaErarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
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MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Ümit Ganuyar 
Akın Gönen 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat Özer 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

B:117 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçaslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver 
TOKAT 
Ahmet Feyzi İnceöz 
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İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy (B.) 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 

Necdet Yazıcı 

(Açık Üyelikler) 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

1 
2-
1 
1 
1 

DİYARBAKIR 
İSPARTA 
İSTANBUL 
MARDİN 

4 
1 
2 
3 

MUŞ. 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 

i©: 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

l1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 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) 

2j — Türkiye Radyo -Televizyon Gelirleri Kanununun Bir, Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 39İ Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6,7.1992) 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) 

5. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7.'.'— Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 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 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci. ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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KANUN TASARI VE TEIÜLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi: 30.11.1993) 

10. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
. 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /576) 
(S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

11. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişildik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 13, — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Ak'bulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

14. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 15.— Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

16. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri -Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayıh Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

17. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 18. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S, Sayısı : 

> 691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

19. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir ilave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 20. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bü Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Bsiki Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alpitemoçdn ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1;3:1995) 

X 21. — 11 ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/860) (S. Sayısı : 851) (Dağıtma tarihi : 26.5.1995) 

• X 22. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 23. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

24.' — insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

25. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

26. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek-
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KANUN TASARI VE TEÎÖLİFLERtYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

27. — 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

28j, —• Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 29. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 30. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

31. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişlerü ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

32. — Fikir Ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

33. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup 
Başkanvelkiıli Sivas Milletvekili. Abdullatif Şener ve 2 Arkadaşının 4.11.1981 Tarih ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Fuat 
Çay ve 5 Arkadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Kırşehir Milletvekili Sabri 
Yavuz'un, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Zonguldak Milletvekili Necdet Ya-
zıcı'nın, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan 
ve 10 Arkadaşının ve Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Millî Eğitini Komisyonu Raporu (2/1376, 2/940, 2/974, 2/1009, 2/1044, 
2/1133, 2/1228, 2/1246, 2/1284) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 5.5.1995) 

34. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 
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KANUN TASARI VE TEîOLtFLERlYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

35. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

36. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem §emsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) \ 

37. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ye Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

38. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kânuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) . ' • • ' . 

39..—- Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

40. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

X 41. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

42. — Çiftçi Mallarının Kqrunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

43. — Gül hane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2t4.1993) 

44. -*- Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 

— 6 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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 tarihi: 4.3.1993) 

45. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28:3.1995) 

46. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 47. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'm, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca-, 
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu. Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

48. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ye Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5*1993) 

49. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1 /519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

50. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mülletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa-' 
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

51. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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52. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) , : 

53. _ Taşınmaz Mal Züy edilgine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı :. 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

54. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1,930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4,1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

55. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci 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, Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

56. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

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

58. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı ! 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X 59. — GÖç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

60. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi '•: 26.1.1993) 
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X 61. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S, Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi :,2.11.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

63. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

64. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

65. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

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

67. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

68. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25y2.1992) 

69. —. Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

70. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nıın 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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,7İ2 — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yanın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

72."— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 "Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S* Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

73, — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

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

75» — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Rapom (2/114) (S. Sayısı : 13Ü) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) 

76. — Kırıkkale Milletvekilli Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayıh 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler: Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayıh 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S* Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

78. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatrnış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayıh 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma 
Üarim" : 21.9*1992) 

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

8,1« — Çorum Miilletvekiili. Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı AteşU Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer-Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarjhi : 1.10.1992) 

82. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili IsmaiL Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma 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 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

85. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

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

87. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

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

89. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dut ye Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Mîllî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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90. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında''Kanun' Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

91. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

92.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) ' 

94. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

95. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna. Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

97. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

98. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameniin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihî : 26.1.1993) 

99. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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100. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S, Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.U993) 

101. — Şırnak Milletvekili Mahmut- Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

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

104. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

105. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

106. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

107. —Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

108̂  — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne 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) 

109. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993). 
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110. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orlıon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve. 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

111. — İki. 1! ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanlın Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

112. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

113. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6A1993) 

114. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

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

116.— Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

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

1184 — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ye Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

119. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20,5.1993) 

120. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 
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121. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

122 — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

123. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

124. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) . 

125. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

126. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

127. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

128. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
X 129. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

130, — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar" Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve .2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek-
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lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) - ' . ' .. .' 

131, — Bursa Milletvekili Turhan. Tayan'm İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 132.— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi :10.2.1994) 

133. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı: 553) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994) 

134. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

135. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

136. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

137. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

138. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

139. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

140. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Müüetvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 
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141. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

142, — icra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

143g — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

144. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

145. — l'g Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

146. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

147. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 61.0) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

149. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

150. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa-
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yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları {1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/539) (S. Sayısj : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

153. — Erzurum Milletvekili İsmail Köso'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı: 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

154. —Sımak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Döğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

157. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

158.'— Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

159. — Ticaret ve Sanayii Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X I 6 0 . — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :. 
28.3.1994) 

161. — 5434 Sayılı T. G. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 
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162. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 163. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

164. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

165. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

166. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

167. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi: 16.5.1994) 

168. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 

169. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

X 170. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları, raporları 
(1/585) (S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) 

171. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 
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172. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

173. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.64994) 

174. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

175. —• Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teldifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı :'702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

176. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent-ilâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı•': 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

X 177. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
s ı : 706) (Dağıtma tarihi: 13.10.1994) 

178. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

179. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kaırarnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

180. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10,1994) 

X 181, — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım AlanmV 
de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19,10.1994) 

iXı 182. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cmnhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Rapora (1/750) (S, Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20,10.1994) 
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183. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
X 184. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) {Dağıtma tarihi : 21.10,1994) 
X 185. —• Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 

Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma" Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1.994) 

X 188, — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ye İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi ':. 3.11.1994) 
X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi ; 3.11.1994) 
X 191. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 192. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı: 730) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair J.Canun Ta-. 
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sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanım Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

197a — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 
X 198x, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve'Dışişleri komisyonları, ra
porları (1/767) <S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11,1994) 
XI 199. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli

ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 200. — Türkiye Gumihuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

201. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta-. 
rihi : 28.11.1994) 
X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 

X 203. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 204. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
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205. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 

. Gündeme Alınması önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
206. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 

ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

207. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 
:X 208. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
X 209- — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 210. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti. Arasında 

Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 
X 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

212. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

213. —Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı: 773) (Dağıtma tarihi: 10,2.1995) 

214. — Afyon Milletvekili İsmet Atilla'nın Sincanlı ilçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
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215. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

216 — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) x 

X 21.7« — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

218.— Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 
X 219. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 

220. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1 /765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16,3.1995) 

221.; — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 
X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 223, — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3,1995) 
X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Oımhuriyeti Arasında Dostluk ve 

işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S, Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

226. —- Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal-
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dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

227. •— Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı-Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Dar 
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

228. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

229. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

231. —• Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

X 232. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

233. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

234. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 2S.3.1995.) 
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235. ~- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

236. — Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili A. Baki Tüğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun B'irer Maddesinin Değiştirilmesine. Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili 
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köy işi eri- Komisyonları Raporları 
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

237. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
tik Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak tlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 
X 238. — icracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi: 29.3.1995) 
X 239. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 

. Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) ' 

240. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1995) 

241. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995)' 

242. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayıh Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci. Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Y'apıl-
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

243. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 rıci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve îçtii-



7 
KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER' İŞLER 

züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1216) 
, (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 

X 244.— Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi
lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

245. —- Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hcrsek Devletinin Nefsi Müdafaa imkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta- -

' rihi : 26.4.1995) 
X 246. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya 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 (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
X 247. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş

mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1 /826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

248. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağılma 
tarihi : 26.4.1995)' 

249. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çclebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabııçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Manisa Milletvekili Tevfik Dikcr'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

252. —- Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse -ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1 /522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

253. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
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254. •— Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

255. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'mn 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma. tarihi : 26.4.1995) 

256. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Halo 
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

257. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi : 
26.4.1995) 

258. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

259. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanını 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

260. —' Kocaeli Milletvekili vŞevket Kazan ve 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve 
1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden JŞeref 
Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 1 Fıkra 
İlâve Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/648) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1995) 

261. —• Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı : 842) (Dağıtma 
tarihi : 23.5.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yık : 3 

T. B...M. M. (S. Sayısı: 375) 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
munun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

. 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim 
=-•' Komisyonu Raporu (1/577) 

T. a 
' Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 16.8.1993 
Sayı: B.02.0.KKG/Î01-1/200/05690 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazetc'dc yayım
lanmış ve Anayasa'nın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Yükseköğretim sistemimizin yaprve işleyişini çağdaş standartlar ve eğilimler doğrultusun
da geliştirebilmek için, Millî Eğitim Bakanlığı'nın görevlerinde ek bir düzenleme yapılmasına 
gereksinim duyulmaktadır. 

Bilimsel araştırmaların üniversitelerde temel hedef oluşturduğu günümüzde, bilgi ve tek
noloji alanında devam eden yarıştan kopmamak amacıyla, üstün yetenekli gençlerimizin Dün
yanın seçkin üniversitelerinde eğitimlerini sürdürmelerinde büyük bir yarar görülmektedir. 

Üstün yetenekli ve başarılı gençlerimizi bilimsel yaşama yönlendirebilmek amacıyla özen
dirici önlemler alınmasını ve Devlet burslusu olarak yurtdışına gönderilebilmelerini sağlamak 
için, yasal bir düzenlemeye gereksinim duyulmaktadır. -

Başarılı öğrencilerimizin 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında 
Kanun çerçevesinde Devlet bursu verilmek suretiyle yurtdışında öğretim görmelerini teminen, 
Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat. Kanununda değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur. 

Tasarı, bu amaçla.hazırlanmıştır. . . - . 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Yapılan düzenleme ile, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe 
Hakkında Kanun hükümlerine göre yurtdışına gönderileceklerden ayrı olarak her yıl yapılan 
merkezî ÖSYS sonüçlarmdaki başarı sırasına göre birinci sıradan başlamak kaydıyla en çok 
200 öğrenci ile yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan bu konuda açılacak sınavda 
başarı gösterenler arasından başarı sırası esas alınmak üzere en çok 800 öğrencinin; aynı Ka
nun çerçevesinde yurtdışında yükseköğrenim görmeleri sağlanmaktadır, 

Madde 2. — Bu madde yürürlük maddesidir. 

Madde 3. — Bu madde yürütme maddesidir. 

Millî Eğilim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/577 16.11.1993 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" Komisyonumuzun, 11.11.1993 ta
rihli 2 nci birleşiminde Millî Eğitim Bakanı ve müşavirlerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Kanun Hükmünde Kararname ile: 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanunun, "Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün Görevleri" başlıklı 19 un
cu Maddesine bir bent eklenmektedir. 

Halen yürürlükte bulunan "1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hak
kındaki Kanuna" göre yurtdışına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Bursu verilerek 
öğrenci gönderilmektedir. 

Kanun Hükmünde Kararname'nin getirdiği hüküm ile; 1416 sayılı Kanun Çerçevesinde ve 
buna ilaveten; çok üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimizin, Bilimsel araştırmalarını, çağın 
en üstün teknoloji ve bilimini uygulayan ülke ve üniversitelerde yetiştirerek eğitimlerini tamam
lamaları ve dolayısıyle bu birikimlerinden ülkemizin en yararlı bir şekilde faydalandırılması 
amaçlanmıştır. 

Komisyonumuzca; Kanun Hükmünde Kararname'nin tümü benimsenerek maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 375) 
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Komisyonumuzca Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde yapılan değişik
likle, yapılacak imtihanın şekline açıklık getirilerek: Yurtdışı imtihanı ile ilgili olarak "Bakan
lıkça açılacak ve ÖSYM tarafından yapılacak sınavda" ibaresi eklenmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi yapılan bu değişiklikle komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin başlığı usulüne uygun düzenlenerek Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri 
usulüne uygun düzenlenerek komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel KuruPun tasviplerine arzedilmek üzere, Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Nurettin Tokdemir 

Hatay 

Sözcü 
Halil Demir 

Aksaray 
Üye 

Ethem Kelekçi 
Afyon 

Üye 
Ayvaz Gökdemir 

Gaziantep 

Üye 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Yurt dışına gönderilecek öğrenci sayısının 

sabit tutulmasına karşıyım söz hakkım 
mahfuzdur. 

Üye 

İsmail Kalkan delen 
Kocaeli 

Başkanvekili 
Ahmet Kabil 

Rize 

Kâtip 
İsmail Karakuyu 

Kütahya 
Üye 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Üye 
Mustafa Baş 

istanbul 

Üye 
M. Tltgay Haşefe 

tsanbul 

Üye 

Ural Köklü 
Uşak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu 
maddesinde değişiklik yapılması; 24.6.1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak, Bakanlar Kurulunca 10.8.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"ı) 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine 
göre yurt dışına gönderileceklerden ayrı olarak, her yıl yapılan merkezî ÖSYS sonuçlarındaki 
başarı sırasına göre birinci sıradan başlamak kaydıyla en çok 200 öğrenci, yüksek öğrenim ku
rumlarından mezun olanlardan bu konuda açılacak sınavda başarı gösterenler arasından başa
rı sırası esas alınmak üzere en çok 800 öğrencinin; aynı. Kanunun hükümleri çerçevesinde yurt
dışında yükseköğrenim görmelerini sağlamak." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 375) 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

30.4.1992 Tarihli ve 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararhame'nin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri hakkında Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"ı) 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine 
göre yurtdışına gönderileceklerden ayrı olarak, her yıl yapılan merkezî Ö.Y.S. sonuçlarındaki 
başarı sırasına göre birinci sıradan başlamak kaydıyla en çok 200 öğrenci, yükseköğrenim ku
rumlarından mezun olanlardan bu konuda Bakanlıkça açılacak ve Ö.S.Y.M. tarafından yapıla
cak sınavda başarı gösterenler arasından başarı sırası esas alınmak üzere en çok 800 öğrenci
nin; aynı Kanunun hükümleri çerçevesinde yurtdışında yükseköğrenim görmelerini sağlamak." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 375) \ 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
E. inönü 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
İ. Tez 

Devlet Bakanı 
T. Akyol 

Devlet Bakanı 
,N. Kurt 

Devlet Bakanı 
C. Erlıan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
$ Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Menteşe 

Sağlık Bakanı 
R. Ser dar oğlu 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı , 
M Cevheri 

Devlet Bakanı 
M.' Göllıan 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
G Müftüoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

M. Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

A. Sanal 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
M. Gazioğlu 

Maliye Bakanı 
î. Attüa 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
V. Atasoy 'v 

Turizm Bakanı , 
A. Ateş 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• < ^ B > 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 4 

T. B.M. M. (S. Sayısı : 851) 
II ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı 
ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 

(1/860) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18.5.1995. 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-886/2220 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza! arzı Bakanlar Kurulunca! 17.5.1995 
tarihinde kararlaştırılan «İt ve1 tlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı» ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda vej Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

. GENEL GEREKÇE 

Anayasanın 126 ncı maddesinde Türkiye'nin, merkezî idare kuruluş bakımından 
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, 
illerin de diğer kademeli bölümlere ayrılacağı belirtilmiştir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanu
nunda da paralel düzenlemeler mevcut olup, il ve ilçelerin kanunla kurulacağı hükme 
bağlanmıştır. Bilindiği gibi kamu hizmetlerinin önemli bir kısmı, mülkî idare bölümleri 
esas alınarak kurulan taşra teşkilatları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Bu hizmetlerin verimli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi, illerin ve ilçelerin coğ
rafî yapısına, ulaşım ve haberleşme şartlarına, nüfus yoğunluğuna yakından bağlıdır. 
Coğrafî bütünlüğün bulunmadığı, nüfus yoğunluğuna paralel teşkilatın oluşturulmadığı, 
ulaşım ve haberleşmenin günün şartlarına uygun şekilde sağlanamadığı bölgelerde, diğer 
hizmetler de aksamaktadır. Bu sebeple, mülkî idare taksimatında coğrafî yapı ye nüfus 
yoğunluğuna uygun değişiklikler yapılması faydalı görülmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Son yıllarda meydana gelen , ekonomik ve sosyal gelişmelere pa
ralel olarak vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden daha etkin ve yaygın bir şekilde 
yararlanabilmesi için yeni il ve ilçe kumlması amaçlanmaktadır. Bu nedenle Bakanlar 
Kuruluna bu konuda Kanım Hükmünde Kararname çıkartma yetkisi talep edilmektedir. 

Madde 2. — Bu yetki tasarısı ile yeni kurulacak il ve ilçelere bağlanacak bi
rimlerin belirlenmesi, kamu kuruluşlarının örgütlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 3. — Ülkemizin coğrafya durumu, ekonomik şartlan ve kamu hizmet
lerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi öngörülmektedir. 

Madde 4. — Yetki süresi maddesidir. 

Madde 5.—-Yürürlük maddesidir. 

Madde 6. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. ; 1/860 25.5.1995 
Karar No. : 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, 18.5.1995 tarihinde Başkanlığınıza intikal etti
rilen «İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı» 22.5.1995 tarihinde Ko
misyonumuza havale edilmiş; Komisyonumuz 24.5.1995 tarihli toplantısında, Adalet, 
İçişleri ve Maliye. Bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüş
müştür. 

Tasarı ite, ülkenin coğrafya durumuna, ekonomik şartlarına ve kamu hizmetlerinin 
gereklerine göre yeni il ve ilçeler kurulmasını sağlamak amacıyla Bakanlar Kuruiluna 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmektedir. 

Tasarının geneli üzerindeki görüşmeler sırasında : 
— İl ve ilçe kurulmasının günümüzde, ülkemiz için önemli bir ihtiyaç haline gel

diği, 
— Bakanlar Kuruluna, bu konuda Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 

verilirken Bakanlar Kurulunun bu yetkiyi objektif kıstaslara göre ku'llanmast gerektiği, 

— Tasarının 4 üncü maddesinde öngörülen sürenin çok uzun olduğu ve Kanun" 
Hükmünde Kararname niteliği ile bağdaşmadığı, 

— Bakanlar Kuruluna verilen yetkide il ve ilçe olacak yerlerin açık adlarının ya
zılması gerektiği görüşleri ileri sürülmüştür. 

Komisyonumuz, tasarının geneli üzerindeki görüşmeleri tamamladıktan sonra mad
delerine geçilmesini kararlaştırmıştır. 

Tasarının «Amaç», «Kapsam», «İlkeler» ve «Süre» ile ilgili 1, 2, 3, 4 üncü mad
deleri, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Tasarının 4 üncü maddesi ile ilgili 
olarak yapılan sözlü öneri kabul edilmemiştir. Söz konusu öneriye göre, Bakanlar Ku
ruluna verilen yetki, 1996 Ekim ayı sonuna kadar değil, Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren 3 ay süreli olmalıdır. • 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının «Amaç» başlıklı 1 inci maddesinin sonunda geçen «vermektedir» ibare
sinin yazım hatasından kaynaklandığı anlaşıldığında':], «vermektir» şeklinde düzeltil-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 
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tnesi konusunda Komisyon Başkanlığına redaksiyon yapma yetkisi verilmiştir. Madde, 
söz konusu değişiklik yapılarak yeniden yazılmıştır. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

(Başkan 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 

(Kâtip! 
Ahmet Bilyeli 

İçel 

Üyd 
Hannem Özüberk 

Gaziantep 

Uya 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri' 

Uya 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Karara muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Üya 
M. T ahir Köse 

Amasya 

Sözcü 
Bahri Kibar 

Orduı 
Karara muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Üyö 
Hasan Namal 

Antalya 

Üyd 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Üya 
Ömer Seker 

Konyaı 

Üya; 
Faik Altım 

Antalya 
Çekinser 

Üye 
Hasan Basri Eler 

Edime 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesine, coğrafî ve idarî özelliklerine ve güven
lik ihtiyaçlarına uygun olarak yeni il ve ilçe kurulması gereğine inanıyoruz. Ancak bu
nun hukukun genel ilkelerine ve Anayasamıza uygun olarak yapılması gerekir. Ayrıca 
seçime çeyrek kala, İçtüzük hükümlerini hiçe sayarak alelacele Komisyonumuzdan ge
çirilmesi, yetki kanunu tasarısının Anayasamızın 126 ncı maddesinde ifadesini bulan 
gerekçelere değil, 4 Haziran 1995 tarihînde yapılacak belediye ara seçimlerine yönelik 
siyasî bir amaçla çıkartılmak istendiğine inanıyoruz. 

Bu tasarı aşağıdaki sebeplerle Anayasaya aykırıdır. 

1. Tasarı ile Hükümete, Türkiye'deki bütün kasabaları ilçe, bütün ilçeleri de il 
yapabilme yetkisini vermektedir. Tasarı bu haliyle ayrık bir yetkinin Hükümete veril
mesinden çok, Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkisinin Hükümete devri mahiyetinde
dir. Anayasamızın 7 ne i maddesi böyle bir yetki devrinin mümkün olamayacağım hük
me bağlamıştır. Talep edilen yetki çok geniş kapsamlı ve sınırsız niteliktedir. 

2. Tasarının 4 üncü maddesi ile Hükümete yaklaşık 15 aylık bir yetki verilmek
tedir. Oysa yetki kanunlarının ancak önemli, ivedi ve zorunlu hallerde çıkartılabileceği 
Anayasa Mahkemesinin 5.7.1994 gün 1994/50 ve 1994/44-2 sayılı Kararında ye mü
teaddit kararlarında belirtilmiş ve müstakar bir içtihat haline gelmiştir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi komisyonlarında milletvekillerince 1991 Kasım ayından itibaren verilmiş 
ve bugüne kadar bekleyen teklifler mevcutken ve Hükümet bu tekliflere görüş bildir
memişken, mezkûr tasarının ivedi ve zorunlu olduğundan bahsetmek mümkün değildir. 

3. Sonuç olarak, mahallî ara seçimlere yönelik ve seçmenin hür iradesine ipotek 
koymak amacına matuf, siyasî ahlak kaidelerine uygun görmediğimiz tasarıya muha
lifiz. 

Mehmet Keçeciler Bahri Kibar 
Konya Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 
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Plan ve Bütçe -Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esaı No. : 1/860 
Kamr No. : 124 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA'...• 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 18.5.1995 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önihavalesi gereği sevk edil
diği İçişleri Komisyonunda görüşülmesini müteakip 24.5.1995 tarihinde Komisyonu
muza havale edilen «11 ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı;» Genel Ku
rulun 24.5.1995 tarihli 114 üncü Birleşiminde İçtüzüğün 37 nci maddesi uyarınca 48 
saat beklenmeksizin görüşülmesi doğrultusundaki önerinin kabulü üzerine, Komisyo
numuzun 24.5.1995 tarihinde yaptığı 49 uncu Birleşiminde, Hükümeti temsilen İçişleri 
Bakanının Başkanlığında, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; ülkenin coğrafî durumuna, ekonomik şartla
rına ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre yeni il ye ilçeler kurulmasını teminen ka
nun hükmünde kararnameler çıkarılması hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilme
sinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
••'.•— Tasarının Anayasaya aykırı yönlerinin bulunduğu ve Parlamentonun yasama 

yetkisine müdahale anlamı taşıdığı, 
-^ «Kapsam» maddesinde, yeni kurulacak olan il ve.ilçelerin hangi kriterlere göre 

tespit edileceği konusunun belirlenmediği,. 
— Tasarıda yetki süresinin çok geniş tutulduğu, 

— Yeni kurulacak il ve ilçelerin bütçeye getireceği malî yükün ne kadar olduğu, 
bu hususta bütçede kaynak bulunup bulunmadığı, 

— Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen fonksiyonel anlamda 
yeni il ve ilçelerin kurulabilmesinin mümkün olup olmadığı, 

— Yeni kurulacak il ve ilçelerin kamın tasarısı şeklinde Parlamentoya getirilmek 
suretiyle ka'nıınllaştınlmasınin gerekli ve önemli olduğu, 

Gibi öneri ve eleştiriler yanında, 

-—Tasarının, ülkemizin coğrafî durumu, ekonomik şartları ve kamu hizmetleri
nin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini teminen sevk edildiği, hiçbir 
politik beklentiyi içermediği, 

— Tasarının, Anayasanın öngördüğü ölçüler içerisinde hazırlandığı ve hiçbir ay
kırılığın söz konusu olmadığı, 

Şeklindeki olumlu görüşleri takiben H ü k ü m e t adına yapılan açıklamalarda; 
Tasar ı ile verilen yetkinin son derece titiz bir şekilde kullanılacağı ve bütçede ye

terli kaynağın bulunduğu ifade edilmiştir. 

, • •• Türk iye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 
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Tasarının geneli üzerinde yapılan bu görüşmeleri takiben söz konusu Tasarının, 
Anayasanın 2, 7, 87, 91 ve 163 üncü maddelerine aykırı hususları içerdiği düşüncesi 
ile verilen bir önerge, yapılan görüşmeleri takiben benimsenmemiş ve reddedilmiştir. 

Bu görüşmelerden sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek 
içişleri Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçi'lmiştir. 

İçişleris Komisyonu metninin; 

«Süre» başlıklı 4 üncü maddesi; Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin Kanunun 
yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerli kılınması şeklinde yeniden düzen
lenmesi suretiyle, 

— «Amaç», «Kapsam», «İlkeler», «Yürürlük» ve «Yürütme» başlıklı 1, 2, 3, 5 ve 
6 net maddeleri ise, aynen, 

Kabul edilmiş. 

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

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa) 

Veli Andaç Durak 
Adana 

M. Nedim Budak 
Ankara 

Kanun Anayasaya aykırıdır. 
Muhalifini 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Çekinserim, 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Kanun Anayasaya aykırıdır. 
Muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Necmi Hosver 
(Boluj 

Nevfelı Şahin 
Çanakkale 

Muharrem Semsek , 
Çorum 

Muhalefet şerhim eklidir. 

SÖZCÜ) 

Alaettinı Kurt 
Kocaeli 

Bilal Güngör 
Ankara 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Anayasaya aykırıdır. 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Şerhim var. 

İbrahim Arısoy 
Niğde 

Zeki Ergezen 
İBitlis 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur! 

A. Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Mehmet Gözlükaya 
Üenizli 
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İsmail Köse 
Erzurum 

Gürhan Çelehican 
. iistanlbul 

Muhalefet şerhim'eklidir. 

Mehmet Alp 
Kara 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Muhalefet şerhim eklidir, 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Muhalifim. 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Yahya Uslu 
Manisa 

Ural Köklü 
Uşak 

M. Fevzi Yalçın 
Eskişehir 

Selçuk Maruftu 
'İistanlbul 

Muhalefet şerhim eklidir 

Nurhan Tekine! 
Kastamonu 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Münir Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Yasar Topçu 
Sinop 

(imzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesine, coğrafî ve idarî özelliklerine ve gü
venlik ihtiyaçlarına uygun olarak yeni il ve ilçe kurulması gereğine inanıyoruz. Ancak 
bunun hukukun genel ilkelerine ve Anayasamıza uygun olarak yapılması gerekir. Ay
rıca seçime çeyrek kala, içtüzük hükümlerini hiçe sayarak alelacele komisyonumuz
dan geçirilmesi, yetki kanunu tasarısının Anayasamızın 126 ncı maddesinde ifadesini 
bulan gerekçelere değil, 4 Haziran 1995 tarihinde yapılacak Belediye ara seçimlerine 
yönelik siyasî bir amaçla çıkartılmak istendiğine inanıyoruz. . 

Bu tasan aşağıdaki sebeplerle Anayasaya aykırıdır. 
1. — Tasarı ile Hükümete, Türkiye'deki bütün kasabaları ilçe, bütün ilçeleri de 

il, yapabilme yetkisini vermektedir. Tasarı bu haliyle ayrık bir yetkinin Hükümete ve
rilmesinden çok, Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkisinin Hükümete devri mahiyetin
dedir. Anayasamızın 7 nci maddesi böyle bir yetki devrinin mümkün olamayacağını 
hükme bağlamıştır. Talep edilen yetki çok geniş kapsamlı ve sınırsız niteliktedir. 

2. — Tasarının 4 üncü maddesi ile Hükümete yaklaşık 15 aylık bir yetki veril
mektedir. Oysa yetki kanunlarının ancak önemli ivedi ve zorunlu hallerde çıkartılabi
leceği Anayasa Mahkemesinin 5.7.1994 gün 1994/50 ve 1994/44 - 2 sayılı kararında ve 
müteaddit kararlarında belirtilmiş ve müstakar bir içtihat haline gelmiştir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Komisyonlarında milletvekillerince 1991 Kasım ayından itibaren 
verilmiş ve bugüne kadar bekleyen teklifler mevcutken ve Hükümet bu tekliflere gö
rüş bildirmemişken, mezkûr tasarının ivedi ve zorunlu olduğundan bahsetmek müm
kün değildir. 

3. — Sonuç olarak, Mahallî ara seçimlere yönelik ve seçmenin hür iradesine ipo
tek koymak amacına matuf, siyasî ahlak kaidelerine uygun görmediğimiz tasarıya mu
halifiz. 

Mehmet Nedim Budak Süleyman Hatinoğlu 
Ankara; Artvin! 

Edip Saf der Gaydalı Münir .Doğan Öİmeztoprak 
Bitlis Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Anavatan Partisi olarak, Sayın Çiller Hükümeti tarafından yeni il ve ilçeler ku
rulmasına dair Yetki Kanununa karşıyız. 

Bu Yetki Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisini devre dışı bırakmaya yönelik
tir. Meclisi by-pass etmektedir. Meclisin yetkisini Hükümet elinden almaktadır. Bu yö
nüyle Anayasaya aykırı olabilir. Anayasaya göre Kuvvetler Ayrılığı uygulanan ülke
mizde; yasama yetkisi ve İcranın Denetim Yetkisinin tek sahibi vardır. O da yüce 
Türkiye Büyük Millet Meclisidir. İcra Makamı olan Hükümetler ancak Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin aldığı yasa kararlarını uygularlar. 

Çok acil ve gecikmesinde ülke çıkarlarının haleldar olması muhtemel olaylara göre 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin izni ile ve belirli konularda Kanun Hükmünde Ka
rarname çıkarma yetkisi Hükümete verilir. 

Bu getirilen yasa alelacele Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş 
ve gene 24.5.1995 günü saat 10.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 
Komisyonuna sunulmuştur. 24.5.1995 günü Plan ve Bütçe Komisyonu toplanıp gün
demindeki işleri tamamlamıştır. Ancak, aynı gün bu sefer saat 20.00'de alelacele tekrar 
toplantıya çağrılmıştır. Konu bu kadar acil midir? 

Bu yasa çıkarılmadığı takdirde, ülkemiz ne açıdan ne kadar zarar görecektir? 
Hükümet açısından, konu acildir. Zira bu yasa 4 Haziran 1995 kısmî yerel seçim

lerde ve ilerde yapılacak muhtemel seçimlerde, bazı ilçe ve beldelere şantaj vasıtası 
vaat olarak kullanılacaktır. 

Hangi ilçeler il yapılacak, hangi beldeler ilçe yapılacaktır bu belli değildir. Baş
bakanın ve Hükümetin insiyatifine bırakılmıştır. 

öte yandan, 11 ve İlçe yapmanın maliyeti nedir? Bu Hükümet döneminde devlet 
bütçesi sürekli açık verirken, Hazine bono ve tahvil satmak suretiyle sürekli borçla
nırken mahiyeti ve 11 - ilçe yapma kriterleri belli olmayan bu yetkiyi esasen güvenilir
lik ve inandırıcılığını yitirmiş olan bu Hükümete vermek son derece yanlıştır. 

Bu nedenle bu yetki kanununa muhalefet şerhi veriyoruz. 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Gürhan Çelebıcan 
istanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

İl ve İlçe olmasına söz verilmiş ilçe ye kasabalarımızın kanunla il ve ilçe olma
sına candan katıldığımız hatta bu hususta geç kalındığı kanaatinde olduğumuz halde 
görüşülen Yetki Kanunu Tasarısına aşağıdaki sebeplerden 'dolayı muhalifiz. 

1. Bu Kanunun amacı; ihtiyaçlara, kriterlere ve prensiplere göre değil yaklaşan 
seçimlerde istismara yöneliktir. 

2. Bir iktidar" için gerçekten hüzün vericidirki döneminin sonunda halkın karşı
sına icraatlarıyla, hizmetleriyle değil, popülist ve hisleri istismara dönük uygulamalarla 
seçmenin önüne çıkmaktadır. 

3. Yetki konularıyla KHK'leri ne durumda çıkartılabileceği Anayasanın 91 inci 
maddede açıklandığı gibi, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararlarıyla da açık ve net 
olarak ortadadır. 

4. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararlarındahda anlaşılacağı gibi KHKTer 
ancak ivedi ve çok acil durumlarda kapsamı net açıklanmış konularda çıkartıla'bilir. 

5. Bu Kanuna ivedi ve acil (bir durum yoktur. Anayasa Mahkemesinin kararla
rında açıklanan ivedi - acele yorum 'burada sözkonusu değildir, 

6. Kanunda, Ekim 1996 sonuna kadar süre öngörülmektedir. Bu keesinlikle 
TBMM'nin yetkisinin devri anlamına gelir, 17 ay için Bakanlar Kuruluna yetki dev
redilemez. Bu süre içinde yapılacak bütün seçimlerden önce, bu kanun sayesinde 
KHK'ler devreye girecektir. 

7. Bu devletin yozlaştırılması dejenere edilmesi ve uzun sürede halkın çıkarma 
olmayan oyunlara sebep olacaktır. 

8. Komisyonumuz toplantılarına katılan SHP'li üyelerin İçtüzük 21 ve 22 nci 
maddelerine aykırı durumu devam etmektedir. (Eski partileri ile ilgisi kesilmiş yeniden 
seçilmemiş üyeler) 

Doç. Dr. Abdullah Gül Prof. Dr. Mustafa. Ünaldı 
Kayseri Konya 

Zeki Ergezen , ' 
Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S Sayısı : 851) 
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MUHALEFET ŞERHÎMDİR 

24.5.1995 

Anayasamızın 126 ncı maddesi (illerin kurulabileceğini ibelirtımekte, (bununda Ka
nunla yapılacağını hükme bağlamaktadır. Şimdi hükümet il ve ilçe kurulması konu
sunda Kanun Hükimünde Kararname çıkarma yetkisi istemekte, kuracağı il ye ilçeleri 
kendisi tespit etmek istemektedir. 

Türkiye'de özellikle son on yıl içinde il ve ilçe kuruluşları, objektif kriter yerine 
siyasî çıkarlar esas alınarak yapılmış ve kamuoyunda çok büyük siyasî çalkantılara se
bep olmuştur. Bir ilçenin hangi şartlarda il yapılacağı konusunda belli ilke ve kriterler 
tespit edilmeli ve bu şartlara uygun bütün ilçeler il yapılmalı bu şartlara uymayan hiç 
bir ilçe de sırf siyasî iktidar istediği için il yapılın almalıdır. Bütün ilçelerimiz ve vatan
daşlarımız naniği şartlarda il veya ilçe olunacağını da 'bilmelidir.-Toplum vicdanını yara
layacak adaletsizlikler yapılmamalıdır. 

Bu tasarı ile siyasî iktidar 4 Haziran seçimlerinde oy kullanacak seçmenlerin oy
larına ipotek koymak, eline aldığı il ve ilçe yapma yetkisi ile-aba altından sopa göster
mek istemektedir. Bu durum Demokrasi ve Hukuk kuralları ile bağdaşmaz. Hür seçim, 
Demokratik seçim, seçmen iradesinin her türlü baskı ve tehditten uzak bir şekilde si
yasî partilerin eşit şartlarda yapılmaları sonucunda oluşması gibi Demokratik seçimin 
ön ve değişmez kurallarının da ihlali olur. Seçimlere gölge ve leke sürer seçim sonuç
larını şimdiden tartışılır hale getirirki, bu seçileceklerin, meşruiyeti ile ilgili tartışma 
açar. 

« 
Tasarı; Anayasanın il kuruluşuna imkân veren-126 ncı maddesi ile Kanun Hükmün

de Kararname çıkarma ile ilgili 91 inci Maddesine de açık aykırılık teşkil etmekte 
TBMM dışlanmakta, TBMM'nin yetkisi hükümete devredilmektedir. 

Hükümetin hangi ilçeleri il, hangi beldeleri ilçe yapacağına dair bir bilgilendirmesi 
ve açıklığıda yok. Nerelerin il ve ilçe yapılacağı belli olmayan bir «meçhul» için yetki 
istenmektedir. Bu şeffaflık ve açıkhlk bakımından da doğru değildir. Yeni il ve ilçe kurul
ması ülkemizde bir ihtiyaç olmasına rağmen bu şekilde yanlış usullerle il ve ilçe kurmak 
ülkeye fayda vermez 

Bu görüşlerimle tasarıya muhalifim. 

Muharrem Şemsek . 
Çorum 

Türkiyo Büyük 'Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METtN 

İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. ~ Bu Kanunun amacı, ülkenin coğrafya durumuna, ekonomik şart
larına ye kamu hizmetlerinin gereklerine göre yeni il ve ilçeler kurulmasını sağlamak 
amacıyla Bakanlar Kumluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek
tedir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, yeni 
il ve ilçelerin kurulmasını ye buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba ve köylerin be
lirlenmesini, yeteri kadar kadro ihdas edilmesini ve yeni il ve ilçelerin faaliyete geçe
bilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını kapsar. 

İlkeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken, ülke
nin coğrafî durumunu, ekonomik şartlarını, kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin 
bit* şekilde yürütülmesini gözönünde bulundurur. 

Süre 

MADDE 4. - - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 1996 yılı Ekim ayı 
sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hük
münde kararname çıkarabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 
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'•İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki 
Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 
ülkenin coğrafya durumuna, ekonomik 
şartlarına ve kamu hizmetlerinin gerek
lerine göre yeni il ve ilçeler kurulmasını 
sağlamak amacıyla Bakanlar Kuruluna 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma 
yetkisi vermektir.. 

MADDE 2, — Tasarının 2 nci mad
desi, Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü 
maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMÜSYONU 
METNİ 

İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki 
Kanunu Tasansı 

Amaç 

MADDE 1. — İçişleri Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen ka'bul 
edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

İlkeler 

MADDE 3. — İçişleri Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Süre 

MADDE 4. — Bu Kanunla Bakanlar 
Kuruluna verilen yetki, yayımlandığı ta
rihten itibaren 'bir yıl süreyle geçerlidir. 
Bu süre içerisinde Bakanlar Kurulu bir
den fazla kanun hükmünde kararname 
çıkarabilir. 
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Hükümetin Teklif Ettiği Metin 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yrd. 

H. Çetin 

Devlet Bakam 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
A. Baykal 

Devlet Bakanı 
A. Hacaloğlıi 

Devlet Bakanı 
Z. Halis 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

Dışişleri Bakam 
E. İnönü ~ 

Bay. ve İskân Bakanı 
E. Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

E. ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakam 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 

Devlet Bakanı 
A. E. Kırathoğlu 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Maliye Bakanı 
/. Aitila 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
A. G. Gürkan 

Kültür Bakanı 
M. E. Karakaş 

Çevre Bakam 
JR. Akçalı 

Devlet Bakam 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

İçişleri Bakam 
N. Menteşe 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Ulaştırma Bakanı V. 
N. Kurt 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. Akyol 

Turizm Bakanı 
/. Gürpınar 
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İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci mad
desi, Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad
desi, Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Metni 

Yürürlük 

MADDE 5. — İçişleri Komisyonu 
metninin 5 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 6. — İçişleri Komisyonu 
metninin 6 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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