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I. — GEÇEN 

TBMM Genel Kurulu 26.6.1984 Salı günü saat 
15.00'te açıldı. 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz, Başbakan 
Turgut özal'ın 23 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da 
gazete sahip ve yöneticileriyle yaptığı konuşmayla ft-
gili olarak ve, 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver de, Libya'da 
çalışan işçilerimizin sorunları konusunda; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
20 - 23 Haziran 1984 tarihleri arasında Federal 

Almanya'ya, 
2 - 7 Temmuz 1984 tarihleri arasında da İtalya'ya 

gidecek olan; 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 

kadar Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın ve, 

Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı 
İsmail özdağlar'ın dönüşüne kadar da Devlet Bakan
lığına Devlet Bakanı Sudi N. Türel'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Kore Millî Meclis Başkanı Chae Mun Schıck'ın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, refaketinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetle birlikte 
Kore'yi ziyaret etmek üzere davetine icabet edilme
sine dair Başkanlık tezkeresi ile, 

Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair Başkan
lık tezkereleri; 

Kabul edildi. 
Hastalığı nedeniyle iki aydan fazla izin alan De

nizli Milletvekili İsmail Şengün'e ödeneğinin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi de kabul olundu. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üye
liğe Ankara Milletvekili Sururi Baykal, 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe Konya Milletvekili Haydar Ko
yuncu ve, ^ 

Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üyeliğe de 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu; 

Seçildiler. 
Birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen : 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına grup 

başkanvekilleri Ankara Milletvekili Ali Bozer ile Ba
lıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin (8/2) ve, 

Halkçı Parti Grubu adına grup başkanvekilleri 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum jle İstanbul Mil
letvekili Feridun Şakir Öğünç ve 81 arkadaşının (8/3); 
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JTANAK ÖZETİ 

Hükümetin izlediği ekonomik politika konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergelerinin öngörüşleri tamamlanarak genel görüş
me açılması reddedildi. 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk 
Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve. Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) ve, 

İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, günlük 
bir gazetenin 27.4.1984 tarihli nüshasında yer alan 
bir habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/115), 

Soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından bir defaya mahsus olmak üzere, 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir Türk 
gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalanmasına 
üişkin (6/105) ve, 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Türkiye 
ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine ilişkin 
(6/109), 

Dışişleri Bakanından sözlü soru önergeleri me
hil verildiğinden, 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'm, Yargıtay ve 
Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Bakanından 
(6/106), 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğ-
lu'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından (6/108), 

(Erzurum Milletvekili Hilmi iNalbamtoğlu'nun, 
merhum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapılmasına 
ilişkin Başbakandan (6/110), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, resmî 
inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından (6/111), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abaagirin, Sosyal 
Sigortalar Kurumu hastanelerindeki doktorların ça
lışma saatlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
(Bakanından (6/112), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, tarım 
kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre isteklerine 
üişkin Başbakandan (6/113), 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Söikmenoğlu' 
nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Tarım, Or
man ve Köy İşleri Bakanından (6/114), 
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Sözlü soru önergeleri de ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur'un, 2004 

sayılı İcra ve tflas Kanununun 167 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/105) (S. Sayısı : 81) Reddedilmesine dair Adalet 
Komisyonu raporu kabul edilerek teklifin reddedil
diği açıklandı. 

27.6.1984 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 17.40'ta son verildi. 

(Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye 
Hatay 

M. Murat Sökmenoğlu 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

ÎL — GELEN KÂĞITLAR 

27 . 6 . 1984 Çarşamba 

Teklif 
1. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 

in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 
Maddesinin «Ortak Hükümler» Bölümünün (B) Ben
dinin 1 Numaralı Alt Bendimin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/128) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.1984) 

Raporlar 
1. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve Balı
kesir Milletvekili Fenni îslimyeli'nin, 22.4.1983 Ta
rihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 61 inci 
Maddesine Bir Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde 
ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/124) 
(S. Sayısı : 88) {Dağıtma tarihi : 26.6.î 984) (GÜN
DEME) 

2. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/499) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tari
hi -': 27.6.1984) {GÜNDEME) 
«... 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacigil'in, 
Devlet Demiryolları personelinin yiyecek yardımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1984) 

Yazılı Soru Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ekmek 
fiyatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/123) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1984) 

» » • • « — ••»•• 

— 5 3 0 -



T. B. M. Mı B : 8 4 2 7 . 6 . 1 9 8 4 0 : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Bafkanvekili İskender Cenap EGE 
KATİP ÜYELER : Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay), Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli) 

BAŞKAN-— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü Birleşimini açıyorum. 

L —YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Özbek'e 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yeter sayısı vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Erzurum'da yapılmakta olan deprem konutlarıyla 
ilgili gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — İki arkadaşımız gündem dışı söz is
temiştir. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu, 
Erzurum deprem konutlarıyla ilgili olarak buyurunuz 
efendimj 

Süreniz beş dakikadı* Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bendeniz geçen hafta 
memleektim Erzurum'a gittim. Orada deprem in
şaatlarının başlaması nedeniyle bu konutların nasıl 
yapıldıklarım meralk ettim ve yerinde gezdim, gör
düm. Bu konutlar adet itibariyle şöyledir: 

Birinci grup; Sarıkamış İlçesinde 9 köy, 421 ko
nut; Temel Yapı İnşaat isimli Adanalı bir holdinge 
verilmiş. 

İkinci grup; Horasan İlçesinde 4 köy, 282 konut; 
Tepe Mobilyaya verilmiş. 

Üçüncü grup; Horasan İlçesinde 8 köy, 330 ko
nut; Suteks Firmasına verilmiş.: 

Dördüncü grup; Horasan İlçesinde 8 köy, 209 
konut; yine Suteks Firmasına verilmiş. 

Beşinci grup; Pasinler İlçesinde 10 köy, 365 ko
nut; Eska Firmasına verilmiş. 

Altıncı grup; Narman İlçesinde İl köy, 341 ko
nut; özdemir İnşaata verilmiş. 

Yedinci grup; yine Narman İlçesinde 4 köyde 474 
konut; Diyarbakırlı Ağaceylan Firmasına verilmiş. 

Sekizinci grup; Narman İlçesinde 5 köy, 266 ko
nut; Doğan Dolçay Firmasına verilmiş. 

Dokuzuncu grup; Narman İlçesinde 14 köyde 
249 konut; özdemir İnşaat Firmasına verilmiş. 

Toplam 2 937 ağır hasarlı konut olmak üzere Em
lak Kredi Bankasınca çok az bir tenzilatla bu fir
malara ihale veya bölüştürme ile verilmiş. Bu fir
malar veya holdingler de çalıştırdıkları taşeron, kal
fa, usta ve işçileriyle bir aydan beri faaliyet gös-
termekteler. Firmaların taşeronlara inşaat devir ten
zilatları ise yüzde 25, yüzde 28, yüzde 30 civarında. 

İşin önemli yanı, Erzurum'da işsizlik hat safha
da olduğu halde, deprem konutlarında çalışan taşe
ronlar, ustabaşılar ve işçilerin hepsini bu holding
ler kendi memleketlerinden getirmişler ve çalıştirmak-
tadırlar. Dolayısıyla da Erzurumlu hemşerilerim, el
lerini işsizlik acısı ile coşturmaktadırlar, depremin 
acısı da bir tarafa. 

Bendeniz bu konuyu bir tarafa bırakarak, Hora
san'da gezdiğim 5 köy, Narman'da gezdiğim 4 köy 
ve Narman içinde yapılan 190 konutluk mahalle 
olmak üzere 5 yerleşim yerinde inceleme yapmak 
suretiyle gördüğüm eksiklikleri, kusur ve noksanları, 
şimdiden ilgilileri ikaz etmiş olmak için ve tabiatıy
la sizlerin de bilgisi olması için şu kürsüden arz 
ederek, dolayısıyla zabıtlara geçirtmek istiyorum. 
Zira ileride hem bu noksanlar bir problem olmasın, 
hem de uluorta, direkt holdinglerin onurlarına bir 
nakise teşkil etmesin arzusundayım. 

— 531 — 
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önce şunu arz edeyim ki, konutlar eğer 3 mil
yon 400 bin Türk Lirasına verilmiş ise çok pahalı
dır. Benim tahminime göre, birim fiyatlarla bu ko
nutlar 1 milyon 600 bin lira ile 1 milyon 800 bin 
Türk Lirası arasında çıkarılabilir, Bu konuda ilgili 
bakanlık ve idareden proje ve keşif olarak maliyet 
bedelinin ^Bayındırlık 'Bakanlığı birim fiyatlarına 
göre) bendenize, eğer bendenizi küçük görürlerse 
Meclisimize sunulmasını arzu etmekteyim. Eğer ba
na projeler verilirse, ben keşfini yapabilirim, ilgi
lileri de o zahmetten kurtarabilirim. Bunu da de
vamlı takiple isteyeceğim. 

Bu yüksek maloluşta,n dolayı hemşerilerim, ya
rın ödemelerde çok mağdur duruma düşeceklerdir. 
Hatta, hemşerilerim, t>u yapılan ve yapılacak olan 
binaların «Kendi evini kendin yap» metodu ile ken
dilerine verilerek yaptırılmasını da arzu etmektedir
ler. Bu suretle yörede işsizlik de hafifleyecek ve ko
nutlar için ödenen işçilik paralan da hemşerilerimin 
cebine girmiş olacaktır. Çünkü işçiliğini kendileri 
yapacaklardır. Tabiatıyla, devlet tarafından çimento, 
demir, kereste tahsisi de yapılmalı. CKi, müteahhit 
firmalara verilmektedir) «Kendi evini kendin yap» 
metodunda da bu tarz vardır zaten. 

Şimdi, gezip gördüğüm inşaatlardaki kusur ve 
noksanlıkları dile getirmek istiyorum': 

1. Genellikle, temel tabanına kum, çakıl seril
miyor, ihmal ediliyor. 

2. Temele beton dökerken fazla oranda taş kul
lanılıyor. Temel betonuna siklop beton olarak taş 
konur ama, oran yüzde 20 göstermişse, yüzde 40 
konuluyor, yüzde 30 göstermişse, belki yine yüzde 
40 konuluyor, bilmiyorum. Yani fazla geldi bana. 
Kaldı ki, betona atılan bu taşlar rasgele toplama taş 
olduğundan, yağmur dolayısıyla çamurlu veya bu ça
mur kurumuşsa topraklı taşlar olarak betona atıl; 
maktadır. Bu da beton için mahzurludur. 

3. Su basman hatıl betonuna dahi, alışkanlıktan 
dolayı taş konmakta; sanki siklop betonmuş gibi. 

4. Şantiyelerde demir detay projesi bulamadım. 
Sorduğumda, demir işini yapan kalfalar bana bir 
proje veremediler. Hatıl betonları 6 tane sekiz oniki-
lik midir, yoksa 4 tane sekiz onikilik midir veya 6 
tane sekiz onluk mudur anlayamadım. Bunun da tet
kik edilmesi gerekir. 

5. Bina taban blokajı üstündeki betonlar umu
miyetle üç - dört santim kalınlıkta yapılmaktadır, san
ki sıva şeklinde. Halbuki bunlar çuro beton olup 
8, 10, 12 santim olması gerekir; zaten 15 santim 
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blokaj vardır, üstüne de 8 - 10 santimetre, 12 santim 
kuru beton yapılır., 

6. Çatı, makas demir bağlantıları yapılmadan ça
tılar monte ediliyor; sakattır, yarın bir fırtınada ça
tılar döner. Belki bir iki tanesinde, beşinde veya 
onunda vardır; ama birçok çatıda bu bağlantı demir
lerini görmedim, yoktur. 

7. Sıva yapılan binalarda sıva tek kat olarak 
çıkarılıyor. Halbuki önce kaba sıva, bîlahara ince 
sıva vurulması lazım. İki sefer işçilik yapmaktan ka
çınıyorlar. Bu durum ise yarın sıvaların çatlayacağı
nı gösterir, teknik bunu söylüyor. 

8. Oltu ve Narman inşaatlarında Cankurtaran 
Dağı arkasındaki bir küçük tepeden betonda kullan
mak için kamyonlara yüklemek suretiyle götürülen 
kum ve çakılın yıkanması veya elenmesi yapılmı
yor. 

Şimdilik gördüğüm noksanlıklar bunlar. Bunlar 
' haricinde de önemli bir hata görmedim. Genellikle 

Özdemir, Suteks, Tepe Mobilya inşaatları iyi ve te
miz bir çalışma gayreti içerisindeler; diğerleri de de-
recelendirilirse Eska, Doğan Dolçay ve Ağaceylan 
sona doğru derece alır. iBu sıralama tabiatıyla ileri
de belki değişebilir^ 

Bütün firmaların inşaatları tekrar denetlenmeli, 
firmaların onuruna gölge düşürebilecek taşeron, kal
fa, ustaların hataları ikaz edilip düzeltilmelidir. Ay
rıca, kontrol mühendisleri firmaların misafiri olmak 
durumundan kurtarılmalıdır; bir daha altını çizerek 
söylüyorum, burada çalıştırılan kontrol mühendisleri 
firmaların misafiri durumundan kurtarılmalıdır. Fir
maların demir> kereste, çimentosunu piyasaya aktar
ma hevesinde olabilecek işi yapan üstleniciler, var, 
bizzat firmalar ve kontrol mühendisleri bunları iyi 
denetlemelidirler. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürler eder, saygılar 
^ sunarım. <HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 

2. — Kars Milletvekili Musa Öğün'ün 25 Hazi
randa TV'de yayınlanan «İcraatın içinden» progra
mıyla ilgili gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Musa 
öğün, 25 Haziran günü TV'de yayınlanan «İcraatm 
içinden» adlı programla ilgili olarak söz istemişler
dir. 

Buyurunuz Sayın öğün, süreniz beş dakikadır 
efendim.; 

MUSA ÖĞÜN (Kars) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; hepinizi saygı ile selamlarım. 
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Sayın milletvekilleri, 25 Haziran günü yayınlanan 
«İcraatın İçinden» adlı programın 2954 sayılı TRT 
Kanununun emrettiği unsur ve esasların hiçbirisine 
uymadığı hakkında Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bunda yaptığım konuşmayla ilgili olarak Sayın Devlet 
Bakanı Mesut Yılmaz Beyin bugünkü gazetelerde yer 
alan ve kanunun ruhuna ters düşen beyanlarına açık
lık getirmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekileri, 2954 sayılı TRT Kanununda 
Hükümete uygulamalarını tanıtmak için her ay tele
vizyondan 30 dakikalık yararlanma hakkı verilmesini 
öngören bir düzenleme yapılmıştır. Ancak bu düzen
leme hükümet ve TRT İdaresinin yapılacak yayınla
rın TRT yayın esaslarına uygun olma, siyasî amaç 
taşımama, mevzuat veya idarî kararlarla yürürlüğe 
konan hükümet programlarının gerekçelerini açıkla
ma gibi kayıt ve şartlar altına almıştır. Kanunun bu 
sarahati yanında, Millî Güvenlik Konseyinde görü
şülmesi sırasında maddenin amacının, Kurumu Hü
kümet yayınlarıyla müşkül duruma sokmamak, milleti 
politize etmemek amacını taşıdığı açıkça görülmek
tedir. Bu gerekçe sayfa 19, madde 18 ve 19'da ay
nen yer almıştır. 

Sayın milletvekilleri; 25 Haziranda yayınlanan 
programın bu esaslara uygunluğunu söylemek müm
kün değildir. Kanunun tahmil ettiği sorumluluk bir 
yana, bırakılarak, Sayın özal 6 aylık başarısızlığını 
1979 ve 1983 Hükümetlerine mal edecek siyasî pole
miklere yer vermiştir. Hepinizin izlediği bu yayında 
TRT taraf sizliğini bir tarafa bırakarak, totaliter re
jimlerde benimsenen tek taraflı kamuoyu oluşturma 
gibi tehlikeli bir yayın esasına yönelmiştir. Demokra
simiz açısından çok zararlı olan. bu tutum, kurumun 
sorumluluğunu kötüye kullanma anlamım taşımakta
dır. 

Sayın milletvekilleri; benim kısaca değindiğim bu 
konular hakkında Sayın Devlet Bakanı mahkemeye 
başvurmamızı önermektedir. Bu da ayrı bir polemik 
ve telaşın tezahürüdür. Kendilerine 2954 sayılı Ka
nunun, BBC statüsünden eksik olarak tercüme edilip 
alınan bu esasta, İngiltere'nin aksine cevap verme hak
kı tanımadığını, Kanunun bu yönden incelenmesini; 
bundan sonra kimin nereye başvuracağını tavsiye et
mesini ben de kendilerine tavsiye ederim. 

Kanun cevap hakkı vermiyor; binaenaleyh cevap 
hakkı için mahkemeye başvurma söz konusu değildir. 
Ancak, haksız fiil ve kanun ihlalinin suç olduğu hu
kukun en basit kaidesidir. Hükümet bu fiili işlemiş
tir. 2954 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 1 inci 

bendi bu suçta kimlerin sorumlu olduğunu göstermiş
tir. Bu metni hazırlayan ve Kanuna rağmen polemik 
yapan ve suç işleyen Sayın Başbakandır. Ayrıca bu
nu yayınlayan ve yayınına izin veren TRT görevlileri 
de bu suça iştirak etmiştir. 28 inci maddenin 1 inci 
bendi bunu açıkça saymıştır. 

Ayrıca, Anayasanın 108 inci maddesi, idarenin hu
kuka uygun çalışmasının denetimini Cumhurbaşkanlı
ğına bağlı olarak Devlet Yüksek Denetleme Kurulu
na vermiştir. Sayın Devlet Bakanı Mesut Yıimaz'a, 
mahkemeye müracaat yerine, bu yola başvuracağımızı 
arz ederim. 

Sayın milletvekilleri; bu vesileyle bir konuyu da 
burada dile getireceğim. 

Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
dış temsilcilerimizden Sayın Erdoğan Özen'in haince 
şehit edilmesi yönünde gösterilen büyük hassasiyete 
rağmen, bunun ekranlarda boş sıraların gösterilmesi 
şekliyle aksettirilmesi de çok hazindir. 

Sözlerimi bağlarken TRT Kurumu yayınlarını, 
kanununun 4 üncü maddesi esasları içerisinde yapma
sının sorumluluk ve şuuru içinde olmasını tekrar ha
tırlatır, hepinize saygılar sunarım. (HP ve MDP sıra
larından 'alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğün. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Millî Savunma Komisyonu Başkanlığının, 
Gelen Kâğıtlarda yayınlanan 21,6.1927 Tarihli ve HU 
Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi; Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 48 saat
lik süre beklenilmeksizin gündeme • alınmasına dair 
tezkeresi 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Sunuşlar kısmında Millî Savunma Komisyonu 

Başkanlığının İçtüzüğün 53 üncü maddesine göre ve
rilmiş bir tezkeresi var, okutup onayınıza sunacağım. 

Buyurun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir 
Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Ka
nun Tasarısı Komisyonumuzun 26.6.1984 tarihli 8 inci 
Birleşiminde müzakere edilmiş ve neticede Genel Ku
ruldaki görüşülmesi sırasında İçtüzüğün 53 üncü mad
desi gereğince 48 saatlik kaydının aranmaması karara 
bağlanmıştı. 

Bu nedenle adı geçen tasarının arz ettiği önem ve 
müstaceliyetine binaen Genel Kurulun 27.6.1984 tarih-
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li Çarşamba günkü 84 üncü Birleşiminde 48 saatlik 
süre geçmeden gündeme alınmasını arz ve teklif ede
rim. 27.6,1984 

Ferruh Ilter 
Millî Savunma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen var mı? 
Y o k . " . • * 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının, 
Gelen Kâğıtlarda yayınlanan, «22.4.1983 Tarihli ve 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 6 nçı Mad
desine Bir Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
nin 48 saatlik süre beklenilmeksizin Gündeme alın
masına dair tezkeresi 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan
lığının, İçtüzüğün 53 üncü maddesine göre verilmiş 
bir tezkeresi var, okutup onayınıza sunacağım. 

Buyurun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27,6.1984 tarihli Gelen Kâğıtlarda yer alan 88 
Sıra Sayılı 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Bent ve Aynı 
Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifinin İçtüzüğümüzün 53 
üncü maddesi uyarınca 48 saat bekleme şartı aran
maksızın gündeme alınarak görüşülmesi hususunu 
arz ve teklif ederiz. 

Alâattin Fırat 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Sözcüsü 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — 90 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı ile 88 Sıra 
Sayılı Kanun Teklifinin Gündemin «Kanun Tasarı 
ve teklifleriyle komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 
kısmının 2 ve 3 üncü sıralarında yer almasına, gö
rüşülmelerine bugünkü birleşimde başlanılmasına, 
görüşmelerinin bitirilmemesi halinde çalışma süresi
nin saat 20.00'ye kadar uzatılmasına dair 16 numa
ralı Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır, okutup onayınıza sunacağım. 

Buyurun efendim. 
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Danışma Kurulu önerisi 

No. : 16 
Danışma Kurulunun 27.6.1984 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Ercüment Konukman M. Turan Bayezit 
Anap Grubu Başkanvekili HP. Grubu Görevlisi 

Fenni Islimyeli 
MDP Grubu Başkanvekili 

Öneriler : 

1. Gündeme alınması kararlaştırılan 90 Sıra Sa
yılı 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının gündemin kanun tasarı ve teklif
leriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmının 2 
nci sırasında yer alması ve görüşülmesine bugünkü 
birleşimde başlanması, 

2. Gündeme alınması kararlaştırılan 88 Sıra Sa
yılı Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, İstan
bul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve Balıkesir 
Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, 22.4.1983 Tarihli ve 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 61 inci Mad
desine Bir Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile 

'Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tekli
finin Gündemin 3 üncü sırasında yer alması ve gö
rüşülmesine bugünkü birleşimde başlanması, 

3. Bu tasarı ve teklifin çalışma süresinde bitiri
lememesi halinde görüşmelerin saat 20.00'ye kadar 
uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi dinlediniz. 

Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — TBMM'nin çalışmalarına, 3 Temmuz 1984 
gününden itibaren, 3 gün ara verilmesine ve Plan ve 
Bütçe Komisyonunun ara verme sırasında da çalış
malarını sürdürmesine dair 17 esas numaralı Danış
ma Kurulu önerisi, 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir başka öne
risi vardır, okutup onayınıza arz edeceğim : 
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Danışma Kurulu Önerisi 

B : 84 

No. : 17 

Danışma Kurulunun 27.6.1984 Çarşamba günü 
yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Ercüment Konukman 
Anap Grubu Başkanvekili 

M. Turan Bayezit 
HP Grubu Görevlisi 

Fenni îslimyeli 
MDP, Grubu Başkanvekili 

Öneri : -
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmala

rına, 3 Temmuz 1984 gününden itibaren 3 gün ara 
verilmesi; 

2. — Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planım görüş
mekte olan Plan ve Bütçe Komisyonunun ara veırme 
sırasında da çalışmalarını sürdürmesi; 

önerilmiştir. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

M. Turan Bayezit 
HP Grubu Görevlisi 

Ercüment Konukman 
Anap Grubu Başkanvekili 

Fenni Islimyeli 
MDP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3. — Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Ge
nel Kuruldaki görüşme gün ve süreleri ile görüşme
lerde takip edilecek usul ve esaslara dair 18 esas nu
maralı Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir başka öne
risi vardır, okutup oylarınıza arz edeceğim : 
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Danışma Kurulu önerisi 
No. : 18 
Danışma Kurulunun 27.6.1984 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Ercüment Konukman M. Turan Bayezit 

Anap Grubu Başkanvekili HP Grubu Görevlisi 
Fenni îslimyeli 

MDP Grubu Başkanvekili 
Öneriler : 
1. — a) Beşinci Beş Yıllık (1985 - 1989) Kalkın

ma Planının Tüfkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulundaki görüşmelerine, 16.10.1962 tarihli 77 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince, 9.7.1984 Pa
zartesi günü saat 14.00'te başlanması, çalışmaların 
her gün yapılması, çalışma sürelerinin 14.00 - 20.00 
saatleri arasında olması; 

b) Kalkınma Planının ve komisyon raporunun, 
gündemin özel gündemde yer alacak işler kısmında 
yer alması; 

Önerilmiştir. 
2. — Görüşmelerde; her siyasî parti grubu için 

toplam konuşma süresinin 6'şar saat, Hükümet ve 
Komisyonun toplam konuşma süresinin 8 saat (Hü
kümetin sunuş konuşması dahil), kişisel konuşmala
rın da 10'ar dakika olması; gruplar adına konuşma
ların birden fazla sözcü tarafından yapılabilmesi; İç
tüzüğün 73 üncü maddesine göre yapılacak görüşme
lerin, anılan maddenin 2 nci fıkrası uyarınca, en çok 
5 turda tamamlanması, önerilmiştir. 

3. — Planın Hükümete geri verilmesine ilişkin 
gerekçeli önergeler üzerinde Komisyon, Hükümet ve 
önerge sahibi tarafından yapılacak konuşmaların 10' 
ar dakika olması; önergelerin Başkanlığa, planın tü
mü üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar ve 2'şer 
nüsha olarak verilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
1.,— Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'in, Ata

türk Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 
sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Cemal Büyükbaş'ın cevabı (6197) 

BAŞKAN — Gündemimizin sözlü sorular kısmı
na geçiyoruz. 

Bu bölümün 1 inci sırasında yer alan Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk Barajı ve Ur
fa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
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Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görü
şülmesine başlıyoruz. 

Sayın Doğan? Buradalar. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı... Bura

dalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Ankara, 28 , 5 . 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Atatürk Barajı ile Urfa Tünelinin ne safhada ol

duğu ve yapılan çalışmalarla ilgili hususların Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Osman Doğan 

Şanlıurfa Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE' TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın parlamenterler; Şanlıurfa Milletvekili Sayın Os
man Doğan'ın Atatürk Barajı ve Şanlıurfa Tüneli 
yapım çalışmalarına ilişkin sözlü sorusuna cevap 
vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali Mart 
1980 tarihinde Resmî Gazetede yapılan ilanlar ile 
bütün inşaat işleri ile santral teçhizatı komple olarak 
Uluslararası ihaleye çıkarılmıştır. Bu işe müracaat 
edecek olan isteklilerin, projenin dış para ihtiyacının 
tamamının karşılanmasında kullanılmak üzere kredi 
temin etmeleri de talep edilmiştir ve 16 Haziran 1980 
tarihinde istenilen teklifler, firmaların istekleri üze
rine - kredi teminindeki çalışmalarını ikmal etmeleri 
istekleri üzerine - 7 Temmuz 1980 tarihine ertelen
miştir. 7 Temmuz 1980 tarihinde 13 tane firma bu 
büyük projeye müracaat etmişlerdir, ancak yapılan 
tetkikler neticesinde bu 13 büyük firma arasında sa
dece George Wimpley Internasyonal (İngiltere) Fir
ması, OCTIF (Alman) Firması, Esehervvich ve Bom-
boweri (İsviçre) firmalarından müteşekkil olan Kon
sorsiyumun bu büyük çapta projeyi gerçekleştirebile
ceği anlaşılmıştır yapılan tekliflere göre. Bilahara, 
Atatürk Barajı, ve Hidroelektrik Santralı işimiz; in
şaat işleri ve daimî teçhizat işleri olmak üzere iki 
kısma bölünmesi faydalı görülmüştür ve bu maksatla 
20 Temmuz 1980 tarih 8/1308 sayılı Bakanlar Ku
rulu karan istihsal edilmiştir. 

İnşaat işlerinin, uygun görülen Georgewimpley 
înternasyonal Firması pazarlık yoluyla yaptırılması 
benimsenmiş, bu büyük santralin makine ve teçhizat 
işleri için de Eschnvich ve BBS (İsviçre) firmaların

dan oluşan Konsorsiyumdan teklif alması uygun gö
rülmüştür. Ancak inşaat işleri için uygun görülen fir
ma zamanında dış kredi temin etmek başarısını gös
terememiştir. İşlerin gecikmemesi için ve zaman ka
zanmak için, inşaat müteahhidinin de inşaata hemen 
başlamasını temin etmek maksadıyla herbiri takriben 
1 300 metre uzunluğunda 8 metre iç çapında 3 adet 
derivasyon tüneli 23 Eylül 1981 tarihinde Doğuş İn
şaat Firmasına (Türk Firması) 5,6 milyar liraya iha
le edilmiştir. Halen bu işin hafriyat işleri tamamlan
mış ve beton kaplama çalışmaları devam etmektedir. 
Santralin derivasyon tünelleriyle ilgili olan bu işler 
21 Nisan 1985 tarihinde tamamlanacaktır. 

Baraj ve santral inşaat işlerine gelince : Atatürk 
Barajı ve Hidroelektrik Santralı inşaat işleri 26 Ağus
tos 1983 günü yapılmış ve teklif veren altı firma ara
sında Palet İnşaat, Enerji-Su İnşaat, Seri İnşaat Li
mited Şirketlerinden müteşekkil bir Türk firma gru
buna 102,8 milyar Türk lirasına ihale edilmiştir. Bu 
sözleşme Maliye Bakanlığınca 4.10.1983 tarihinde vize 
edilmiş ve 1.11.1983 tarihinde de Sayıştayca vize edil
miştir. İşe fiilen 4.11.1983 tarihinde müteahhitçe baş
lanmıştır. Halen işyerine 3,5 milyon dolar değerinde iş 
ve hafriyat makineleri getirilmiş, 6,5 milyon dolar de
ğerinde diğer iş makinelerinin akreditifleri açılmış ve 
ilaveten 10 milyon dolar, keza iş makineleri için mü
teahhide tahsis edilmiş bulunmuktadır. Bu santralın 
inşaat makineleri ve inşaat işleriyle ilgili para ihtiyacı 
yerli kaynak olarak, takriben 20K) milyon dolar civa
rındadır. Tahsis edilen para 20 milyon dolar gibi gö
rülmekte ise de dış paar ihtiyacının tamamının baş
langıçta temin edilmesi ve bütün iş makinelerinin iş 
sahasına getirilmesinde bir zaruret yoktur. İşin geliş
mesine paralel olarak birtakım iş makineleri peyder
pey iş yerine getirilecektir. Şu anda takriben 100 mil
yon dolar civarında bir EX1M BANK kredisi üzerin
deki müzakereler, iş makineleri temin etmek maksadıy
la Maliye Teşkilatımızca sürdürülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Atatürk Barajı ve Hidro
elektrik Santralının daimî elektrik ve makine teçhi-
zatıyla ilgili kısmına gelince : 23.7.1980 gün ve 8/1308 
sayılı-ve 19.8.1982 gün ve 8/5132 Bakanlar Kurulu 
kararları çerçevesinde santralın makine ve elektrik 
teçhizatı kısımları bu kararnameler çerçevesinde 30 
Mart 1984 tarihinde Sutser ve Escherwich aynı za
manda Bomboweri İsviçre Firmalarından müteşekkil 
bir gruba 963 milyon İsviçre Frankına ihale edilmiş
tir. Sözleşmesi 13 Nisan 1984 tarihinde yapılmış, an
laşma Sayıştayca tescil edilmiştir. Sayıştayın bu söz
leşmeyi tescilini müteakip ilk 10 gün içerisinde öden-
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mesi gereken yüzde 5 peşinat 14 Haziran 1984 ta
rihinde ödenmiştir. Geriye kalan yüzde 10 dış para 
peşinatıyla ilgili ödemenin işlemleri bugünlerde ta
mamlanmak üzeredir. 

Bu büyük santralın elektrik ve makine teçhizatı 
için gerekli dış para ihtiyacının yüzde 85'i İsviçre 
Bankalar Grubuyla Alman KEVV'den oluşan kredi 
kaynaklarından karşılanmaktadır. Yüzde 1.5'i- de yerli 
kaynaklardan karşılanmaktadır. 

Atatürk Santralının ilk ünitesi 1991 senesinde hiz
mete alınacaktır. Diğer grupları herbiri dörder ay 
arayla tamamlanmak üzere 8 tane 300 megavatlık üni
tenin montaj işleri 1993 senesinin Eyllü ayında ta
mamlanmış olacaktır. 

Bu santralın mühendislik hizmetleriyle ilgili olmak 
üzere şunu belirtmek isterim : Atatürk Barajı ve Hid
roelektrik Santralı müşavirlik ve mühendislik hizmet
lerinin bir tek firmadan teklif almak suretiyle ya
pılması için 31 Ocak 1980 tarih 8/565 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı tesis edilmiştir. Bu karar çerçeve
sinde bu tesislerin katî projelerini yapmış olan îsviç-

» re Eloprofat Firmasından teklif alınmış, bu teklif de
ğerleri üzerinde yapılan müzakereler' sonunda, Ka-
rakaya ve Atatürk Santralı müşavirlik ve kontrollük 
hizmetlerinin yürütülmesi için 22,3 milyon İsviçre 
Frangı ve 3,4 milyar Türk Lirası üzerinden toplam 
bedeli indirilen müşavirlik hizmetleri, müşavirlik ve 
kontrollük hizmetleri birkaç gün içinde imzalanmış 
olacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI CE
MAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Değerli parlamen
terler; konunun diğer kısmı olan Şanlıurfa Tüneli ve 
tesislerin ikmal inşaatıyla ilgili olarak şunları söyle
mek isterim : Atatürk Barajında depolanan suyun bir 
bölümünü ,Harran Ovalarına aktararak, adı geçen ova
ların sulanmasını sağlayacak Şanlıurfa Tüneli inşaatı 
1977 yılında Doğuş İnşaat-Ticaret Anonim Şirketine 
ihale edilmiş, ancak 8/505 sayılı Kararname esasları 
çerçevesinde mezkûr müteahhit firmasının bu işi tas
fiye talebinden sonra tekrar ihaleye çıkarılmış ve bu 
kere Şanlıurfa Tüneli inşaatı Ünal Akpınar İnşaat Fir
masına 26,9 miyar liraya ihale edilmiştir. 1981 yılı 
Eylül ayında işyerini teslim alan bu firma, Eylül 1983 
tarihine kadar iş programlarının biraz gerisinde ka-

• lan bir çalışma neticesinde, 5 300 metre tam gabaride 
tünel hafriyatı, 12 bin metre tünelde birinci kademe 
hafriyatı, 3 400 metre invert betonu, 330 metre ke
mer betonunu yapmış ve bu tarihte faaliyetlerini dur-
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durmuştur. Birtakım talepleriyle ilgili olarak da DSİ 
Genel Müdürlüğü aleyhine Kasım 1983 tarihinde An
kara mahkemelerinde dava açmıştır. İstihkaklara ko
nulan temlikler ve kendi beyanlarıyla müteahhidin 
toplam borç ve işleyen banka faizleri itibariyle malî 
yönden büyük sıkıntıya düştüğü tespit edilmişti^ Söz
leşmenin feshi ve diğer nedenlerle projenin gecikme
sinin millî ekonomimizde yaratacağı büyük zararlar 
göz önünde bulundurularak şantiyede faaliyetlerin 
yeniden başlatılması için tarafımdan çareler araştırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Sayın Başkan; 
iki cümle ile bağlıyorum. 

Bu cümleden olmak üzere mahkemeye intikal eden 
konular da dahil olmak üzere çalışmaları başlatıp hız-
landırabilecek olan bütün hususların karşılıklı olarak 
gözden geçirilerek hukukî ve teknik açıdan imkânla
rın elverdiği ölçüde müsait şartlar yaratmaya özen 
gösterileceği hususunda, müteahhit ile DSİ Genel Mü
dürlüğü aralarında 16 Mart 1984 tarihinde bir iyi ni
yet protokolü tanzim etmişlerdir. Müteahhidin mev
cut sözleşme şartlarıyla işi yürütemeyeceği görüşünü 
dile getirerek sözleşme tadilini istemesi üzerine, DSİ 
ile müteahhit arasında tanzim edilen tadil teklifi DSİ 
Kuruluş Kanununun 35 inci maddesi gereğince ge
rekli değişikliği yapma konusunda yetki alması için 
Danıştaya müracaat edilmiş, ancak Danıştayda bu ta
dilat üzerinde bazı değişiklikler talep edilmiştir. 

Şanlıurfa Tünelinin son durumu budur. Benim 
bizzat işyerinde mahallen yapmış olduğum tetkikler
de müteahhidin iş i:\akineleri ve işi götürme şekliyle 
Türkiye'de bu işin bu müteahhit tarafından yapılaca
ğım bizzat ıtespit etmiş bulunuyorum. Müteahhit ü& 
DSİ Teşkilatımın arasındaki pürüzleri bir an evvel 
bertaraf etmek ve takriben 2 bin kişinin inşaat ve mon
taj işlerinde çalışacağı bu tesisi bir an evvel tekrar 
başlatmak gayretindeyim. 

Değerli parlamenterler, saygıyla 'arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
2. —Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir 

Türk gemisinin Irak savaş uçaklarında bombalanma
sına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/105) 

BAŞKAN — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu' 
nun, bir Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca bom
balanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi... 
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M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, milletvekiline sormayacak mısınız soru 
hakkında bir söyleyeceğiniz var mı diye?, 

BAŞKAN — Efendim, Bakan »ağolsunlar mil
letvekilinin süresini de doldurduğu için unuttum, özür 
dilerim. 

Sayın Doğan.. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Başka arkadaşlar 

bir saat konuşuyorlar, kimse ses çıkartmıyor ama. 
BAŞKAN — Benim Başkanlık yaptığım zaman 

kimse bir saat fazla konuşmaz, hepsini yazarım bu
raya. Eğer öyle bir şeye şahit olursanız o zaman mü
dahale edin, umumî konuşmayın lütfen. 

Evet Sayın Doğan... 

OSMAN DOĞAN (Edirne) — Sayın Bakana te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Demek 
ki ben daha önce hissetmiştim. 

Efendim, bir ay mehil istendiği için 2 nci soru 
önergesini erteliyoruz, sonra görüşülecektir. 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargı
tay ve Danıstaya üye seçimine ilişkin Adalet Baka1 

nından sözlü soru önergesi (6/106) 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, 
Yargıtay ve Danıstaya üye seçimine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Ömer Kuşhan?.. Buradalar. 
Sayın Adalet Bakanı?... Yoklar. 
Gelecek birleşime ertelenmiştir efendim. 
4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/108) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi.. s 

Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu?... Burada... 
Sayın Bakan?... Yok5 

Ertelenmiştir efendim. 
5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Tür

kiye ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/109) 

BAŞKAN — Şanlıurfa Milletvekili Osman Do
ğan'ın, Türkiye ile Suriye arasındaki emlak müzake
relerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi... 

Buna da bir ay mehil istenmiştir efendim, onun 
için geçiyorum, 
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6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, merhum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapıl
masına ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/UO) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, merhum ismet inönü için yeni bir 
kabir yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi... 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar. 
Bu soru önergesi de ertelenmiştir efendim. 
7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, res

mî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Davut Aba
cıgil'in, resmî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi... 

Sayın Abacıgil?... Buradalar. 
Saym Bakan?... Yoklar. 
Bu soru önergesi de ertelenmiştir efendim. 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerindeki doktor
ların çalışma saatlerine ilişkin sözlü sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalem-
li'nin cevabı (6/112) 

BAŞKAN — Bahkesir Milletvekili Davut Aba
cıgil'in, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesindeki 
doktorların çalışma saatlerine ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi... 

Sayın Abacıgil?... Buradalar. 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
önergeyi okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygıyla arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde hizmet 
veren doktorlar öğleden sonra serbest bırakılmamak-
tadırlar. Deylet hastanelerinde çalışan doktorlar ise 
öğleden sonra serbest oluyorlar. 

Bu konudaki değişik uygulamaların nedenleri ve 
bu farklılığın giderilmesi için neler düşünülmekte
dir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
Süreniz 10 dakika Sayın Bakan. 
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ÇALAMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MUSTAFA KALEMLİ {Kütahya) — Saym 
(Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Balıkesir Mil
letvekili Sayın Davut Abacıgil'in, Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastanelerinde hizmet veren doktorların, 
devlet hastanesinde çalışanların aksine öğleden son
ra serbest bırakılmadıklarını ifade ile bu konudaki 
değişik uygulamaların nedeneleri ve bu farklılığın 
giderilmesi için neler düşünüldüğü şeklindeki sorula
rına cevap vermek üzere huzurlarınıza gelmiş bulu
nuyorum. 

3H.12.1980 tarih ve 2368 Sayılı Sağlık Persone
linin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanu
nun 2 nci maddesiyle, kamu sağlık hizmetlerinde ça
lışan personelin haftalık kanunî çalışma süresi, full 
- time çalışanlar için 45, part-time çalışanlar için ise 
40 saat olarak belirlenmiş ve günlük çalışma saatle
rinin 657 ve 926 Sayılı Kanunlardaki hükümlere gö
re tespit edileceği hükme bağlanmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık tesislerinde söz 
konusu kanunun bu maddesine istinaden çıkarılan 
29.1.1981 tarih ve 2750 sayılı genelge ile full-time 
çalışan doktorlar sabah 08.00 akşam 17.00 part-ti
me çalışanlar ise sabah 08.00 akşam 16.00 saatleri 
arasında mesai yapmaktadırlar. Bu konuda Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıiğt ile Sosyal Sigortalar Ku
rumu uygulaması arasında fark yoktur. Çünkü yuka
rıda belirtilen 'kanunlar her iki tarafa da şamil (bu
lunmaktadır.. 

Eğer sayın milletvekili arkadaşım sorusunda, Sos
yal Sigortalar Kurumu hastanelerinde çalışan dok
torların öğlen tatili esnasında hastaneden niye dı
şarı çıkarılmadıklarına dair bir soru sormak istemiş
ler ise - ki ben bundan onu anlıyorum - o zaman 
kendisine vereceğim cevap şudur; Hastaneden ayrıl
mak diye bir husus bahis konusu değildir, gündem
de değildir. Doktor mesaisi 'belirttiğim saatler içe-
sinde ve kanunda öngörüldüğü şekilde devamlılık 
arz eder, 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN —- Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Saym Abacıgil diyeceğiniz bir husus var mı? 
DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Saym Baka

na teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Aba

cıgil, 
9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta

rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

BAŞKAN — Efendim, 9 uncu soruda Sayın Aba
cıgil'in, İçtüzüğün 94 üncü maddesi gereğince mü
kerrer olduğu için görüşemiyoruz. 

10. — İzmir Mü'letvekili Durcan Emirbayer'in, 
günlük bir gazetenin 27.4.1984 tarihli nüshasında 
yer alan bir habere ilişkin Başbakandan sözlü soru
su ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı (6/115) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Durcan Emirba
yer'in günlük bir gazetenin 27.4.1984 tarihli nüsha
sında yer alan bir habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesine geçiyorum. 

Sayın Emirbayer buradalar mı?.. Buradalar, 
Sayın JBaşbakan?.. Yoklar. 
ADALET BAKANI NECAT EUDEM (Mardin) 

—Ben cevap vereceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN :— Zatıâliniz mi cevap vereceksiniz? 

Peki efendim. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi İBaşkanlığtna 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Durcan Emirbayer 

îzmir {Milletvekili 

Hürriyet Gazetesinin 27 Nisan 1984 tarihli nüs
hasında «Başbakan Özal davacı oldu: 3 Anaplı 3 
milyonluk hırsızlık iddiasıyla 'gözaltında» başlıklı bir 
haber yayınlanmıştır. Ayrıca Ankara C. Savcılığının 
24.4.1984 tarihli İzmir C. Savcılığına hitap eden ya
zısında da aynı konuyla ilişkili olarak basında adı 
yayınlanan kişilerin soruşturmaları yapılmak üzere 
Ankara'ya celpleri istenilmiş olmasına rağmen, bu
güne kadar kimlikleri ve adresleri bellî  bu kişiler 
hakkında her hangi bir işlem yapılmadığı ileri sürül
mektedir., 

İL IBu haber doğru mudur? 
2. Bu kişiler hakkında bir kovuşturma açılmış 

mıdır? Açılmamışsa sebebi nedir? 
3. Sanıklar arasında adı geçen Yılmaz Barutçu, 

tzmir Tekel Yaprak ve İşletme Müdürlüğü görevine 
devam etmekte midir? 

BAŞKAN — 'Buyurunuz Sayın Bakan. 
HtLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakan benim 6 ncı sıradaki soruma 
da cevap verebilirler mi? 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir usulümüz yok. 
ADALET BAKANI NECAT ELDEM (Mardin) 

— Sayın Başkan Yüce Meclisin değerli üyeleri; İz
mir Milletvekili Sayın Emirbayer'in, Sayın Başba
kanımıza yöneltmiş oldukları soruyu Sayın Başba-
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kanımız adına cevaplandırmak üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Sayın Durcan Emirbayer'in Başkanlıkça okunan 
sözlü sorusunda da belirttiği' üzere, Hürriyet Gaze
tesinin 27 Nisan 1984 'tarihli nüshasında, «Başbakan 
Özal davacı oldu; 3 Anavatan Partili 3 milyonluk 
hırsızlık iddiasıyla gözaltında» başlıklı gazetenin ha
berinden bahisle sorumlular hakkında dava açılıp açıl
madığını sormakta ve bu konuda açıklama yapılma
sını istemektedir. 

Sözlü soruya konu olan olayla ilgili kişiler hak
kında kamu davası açılmış bulunmaktadır. 

Sorunun diğer yönleri, malumunuz olan Ana
yasanın 13*8 inci maddesi muvacehesinde; yani «Gö
rülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisin
de yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorula
maz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda 
bulunulamaz» amir hükmü karşısında diğer husus
ların cevaplandırılmasını mümkün görmemekteyim. 

Saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın (Bakan. 
Sayın Emirbayer, cevaba karşı bir diyeceğiniz 

var mı?.. Buyurun efendim. 
DURCAN EMtRfcAYER ı(lzmir) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Sayın Başbakan adına 
konuşan Sayın Adalet Bakanı Necat Eldem'e, verdi
ği izahattan dolayı teşekkür ederek sözlerime başlı
yorum. 

Sayın milletvekilleri; Sayın Başbakan, 27 Nisan 
1984 tarihinde bir gazetenin ih'barı üzerine duruma 
muttali oldunuz ve avukatınız vasıtasıyla 24.4.1984 
günü Ankara Savcılığı vasıtasıyla 14010 sayılı evrak 
ile sanıklardan Mustafa Sökmen, Hasan Kurt, Rah
mi Şengül ve Yılmaz IBarutçu haklarında hırsızlık 
ve sahte evrak tanzimiyle şikâyet dilekçesi verdiniz. 

Buraya kadar işlerlik gayet güzel. iBir olaya el 
atıyorsunuz; fakat hemen değişiyor, araya aracılar, 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/469) (S. Sayısı : 
87) (1) 

/BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz. 

(\1) 87 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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ricacılar giriyor, ateş bastırılıyor. Bastırıyorlar ama, 
duman tütüyor. Çünkü, yapılan yolsuzlukların ört
bas edilecek yönü yok; kapatılamıyor, sırıtıyor. Bu 
hususta elimdeki bilgileri ihtiva eden imzalı dokü
manları sizlere ileteceğim. 

ADALET BAKANI MEHMET NECAT EL-
DEM (Mardin) — Adalete intikal etmiş »bir konu
dur, hunu hatırlatırım; dava devam ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, eğer konu ada
lete intikal etmişse, ki benim malumatım yok.. 

DURCAN EMİRİBAYER ((Devamla) — Sayın 
Bakan, tümü intikal etmiş midir?.. 

BAŞKAN — .'Bir dakika efendim; müsaade edin 
de ben sözümü bitireyim, rica ederim. 

iŞimdi, bu adalete intikal etmiş bir konu ise (Sa
yın Bakanın ifade ettiğine göre öyledir), o zaman 
bu mesele üzerinde görüşmeniz Tüzük gereğince im
kânsızdır. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Bu adalete intikal etmiş hir konu. Adalet netice
lendirecek. Eğer adalet neticelendirdikten sonra hâlâ 
bazı düşünceleriniz varsa, kürsü her zaman size açık
tır. 

DURCAN EMİRBAYER ((Devamla) — Tabiî. 
Bir ricam olacak: Halihazır İzmir Tekel Yaprak 

ve İşletme Müdürü olan şahıs hakkında adalete inti
kal eden bir husus var mıdır? )Bunu lütfen bildirsin
ler. 

IBAlŞİKAN — Efendim, çok istirham edeceğim; 
Sayın Bakan Adalet Bakanıdır. Bakanlara saygımız 
ve inancımız vardır, ifade ettiklerine göre, bu mesele
yi burada lütfen kapatalım. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Peki, 
teşekkür ediyorum. 

Sayın Tekel Müdürü halihazır vazifesine devam 
etmektedir. Ben de bunu hatırlatmak isterim. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1 inci sıradaki 87 sıra sayılı «Büyük Şehir .Bele
diyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun Tasarısı»nın 'görüşülmesine başlıyoruz. 

(Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza arz ediyorum: Okunmasını kabul edenler... 
Okunmamasını kabul edenler... Komisyon raporunun 
okunmaması kabul edilmiştir, 
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(Kanun hükmünde kararnamenin tümü üzerinde 
grupları adına söz alan üyeleri arz ediyorum: 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Na
mık Kemal Şentürk, Halkçı 'Parti Grubu adına Hü
seyin Aydemir söz almışlardır. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sa
yın Namık Kemal Şentürk, buyurunuz efendim, 

Süreniz 20 dakikadır. 
MDP GRUBU ADINA NAMIK -KEMAL ŞEN-

TÜRİK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; '2680 sayılı Yetki Kanununa istinaden Ba
kanlar Kurulunca kabul edilerek 23 Mart 1984 ta
rihinde Resmî Gazetede yayınlanıp yürürlüğe konu
lan ve Anayasamız gereği Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş olan 195 sayılı Büyük Şehir Be
lediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi 
adına görüş ve düşüncellerimizi arz ve izah etmek üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle 
Yüce Heyetinizi Partim ve şahsım namına saygıyla 
selamlarım. 

Sayın Milletvekilleri, bir tasarı üzerinde muha
lefet adına konuşma yapmak üzere çıkılınca bekle
nen ilk hususa hemen cevap vererek Yüce Heyetini
zi rahatlatmak istiyorum. Evet, hemen ilave edeyim 
ki, bu kararnamenin genel esprisiyle beraberiz, lü
zumuna da kaniyiz. 

Bir şeye daha kaniiz ki, o da; büyük yerleşim 
merkezlerindeki yaygın genel hizmetlerin düzenli, 
planlı, kontrollü ve koordineli yürümesi; medenî ve 
müşterek ihtiyaçların dengeli, tatminkâr, ekonomik 
ve farklılık arz etmeden belirli kalitede tatmini ve 
ifası için bu yasanın kâfi olmadığıdır. 

Görüşülmesine başlanılan kararnamenin gerek 
gerekçesinde, gerek Plan ve Bütçe ile İçişleri komis
yonlarının raporlarında vurgulandığı üzere, hızlı nü
fus artışı ve sanayileşme şehirleşmeyi tahrik etmiş, 
plansız, kontrolsüz gelişme ve yayılma büyük yerle
şim merkezlerindeki belediye hudutları dışına taşmış; 
bu hal sosyal yapıda, ekonomide ve yerleşme şeklin
de önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. 
Neticede, kontrolsüz, plansız imar, konut, ulaşım, 
sağlık ve diğer çevre sorunlarını büyük ölçüde artır
mış, altyapı hizmetleri yetersiz kalmıştır. Mevcut 
mevzuat, idarî ve hukukî düzenlemeler günün şart
ları ve ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. 
Meseleyi sadece büyük yerleşim merkezleri, belediye 
hudutları içerisinde çözmeye çalışmak bu sebeple kâ
fi değildir. Konuyu daha geniş bir perspektifte mü-

27 * 6 . 1984 0 : 1 

falaa ederek, metropoliten alanda yeni hukukî ve 
idarî yasal düzenlemelerle mahallî ve medenî ihti
yaçlara cevap vermek gereklidir. 

O itibarla, meseleye idarenin bütünlüğünü boz
madan, merkezî idare ile mahallî idareler otoritele
rinin bir araya getirilecek şekilde ve demokratik usul 
ve .esaslar çerçevesinde yaklaşılmalıdır. Başka ve kı
sa ifadesiyle, çalışmalarının yapıldığını bildiğim 
Metropol İdare» veya «(Metropoliten Hizmetler Bir
liği» ile ilgili hazırlıkların bir an evvel yasalaşması lâ
zımdır. Görüşmesine başladığımız Büyük Şehir Be
lediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Yasa ancak böy
lece kâfi gelir ve kendisinden beklenilen faydayı ge
niş anlamda yerine getirmiş olur inancımızı muhafa
za eylediğimizi ifade etmek isterim. Anayasamızın 
127 nci maddesindeki anaespirinin de bunu icabet-
tirdiği kanısındayım. 

Bu hususa böylece temas ettikten sonra, Karar
name hakkındaki genel görüşmelerimizi de şöyle sı
ralayacağım: 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında ifade 
eylediğim gibi, genel espride beraberiz. Yalnız, bu 
Kararname, Anayasanın 127 ve 128 inci maddelerine 
ters düşen, idarî vesayet ile güçlendirilmiş valilik sis
teminden bir anlamda kaçan, genel idare prensipleri
ne uymayan, ikilemlere, gereksiz tekrarlara yer ve
ren hükümler taşımaktadır. Bu cümleden olmak üze
re kanunun; kamu kurum ve kuruluşlarının büyük 
şehir dahilinde yapacakları altyapı yatırımlarını koor- -
dirte etmek ve programa bağlamak üzere, 8 inci mad
denin değişik şekliyle, «Belediye başkanının başkan
lığında kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin 
katılacağı koordinasyon merkezleri» adı altında, 'bü
yük ve geniş icraî yetkilerle donatılan kurullar oluş
turmaktadır. Aslında bu altyapı yatırımlarının koor-
dine edilmesinden 'yanayız. Bu vesileyle şunu ifade 
edeyim ki, sayın Hükümetimizin birçok konulara el 
attığı gibi, Türkiye'de evvela büyük şehirlerden baş
lamak üzere, yeraltı kadastrosunun da çalışmaları
nın başlatılmasını bilhassa temenni ederiz. 

Bir kere, illerde genel idare personelinin yer al
dığı kurullarda başkanın, seçimle işbaşına gelen zat 
değil, vali veya tevkil edeceği vali muavininin olma
sı genel idare prensipleri ve sistemimizin zarurî bir 
gereğidir. 

Diğer taraftan, emirlerinde fon da teşkil edilen bu 
merkezlerin çalışmalarından ve harcamalarının sela
metinden, dolayısıyla 'beklenilen süratin olumlu, ve
rimli sonuçlar alınabileceğinden ciddî endişelerimiz 
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vardır. Bu sebeple merkezilerin başkanı vali olmalı
dır, bir. 

İkincisi, çalışma esas ve usulleri ile fonlardan ya
pılacak harcamalara ilişkin esasları belirtmek üzere 
çıkarılacağı öngörülen yönetmelikte kontrol meka
nizmasının sarahaten belirlenmesi; fonların 'belediye 
bütçesi içerisinde bütçe formüllerine göre hajrcanma-
sı ve hesaplarının belediye kesinhesapları ıgîbi Sayış
tay vizesinden geçirilmesi sağlanmalıdır görüşünde
yiz. 

Diğer yandan Anayasamızın 127 nci maddesiyle 
«Merkezî idare mahallî idareler üzerinde, mahallî 
hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekil
de yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlan
ması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaç
ların gereği gibi karşılanması amacıyla» bir idarî ve
sayet yetkisine sahip olduğu hükmü getirilmiştir. Ka
rarnamede ise idarî vesayetten azamî derecede sıy
rılma temayülü hâkim fikir olarak yerleşmiş görü
nüyor. Nitekim, hükmî şahsiyeti olan ilçe belediye
leri üzerinde vesayet yetkisi âdeta büyük şehir bele
diye başkanı tarafından kullanılır hale getirilmiştir. 
14 üncü madde ile getirilen veto yetkisi bunun bariz 
misallerinden birisidir. 

Ayrıca, mevcut 14 üncü maddenin üçüncü fıkra
sıyla, «(Büyük şehir ve ilçe belediye meclislerince 
alınan bütün kararlan büyük şehir belediye başkanına 
gönderilir» hükmü getirilmiş ve fakat ilde merkezî 
idare adına vesayet yetkisini haiz valiye bu kararla
rın gönderilmesine lüzum görülmemiştir. Bunu bir 
noksanlık olarak (görmekteyiz. 

Keza kararnamenin 16 ncı maddesiyle sözleşme
li personel çalıştırılmasına cevaz verilmektedir. Ana
yasamızın 128 inci maddesi, «Devletin, kamu ikti
sadî teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin 
genel idare esasına göre yürütmekle yükümlü olduk
ları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli 
görevler, memurlar eliyle görülür» der. 657 sayılı 
Kanun da memuru tarif etmiştir. O sebeple aslî ve 
sürekli görevlerde sözleşmeli personel kullanılmasına 
dair olan mevcut maddenin fıkrası Anayasanın 128 
inci maddesine ve Personel Kanununun ana esprisi
ne ters düşmektedir. 

Diğer yandan, büyük şehir belediye başkanı be
lediye personelini tayin yetkisini haizdir. (Madde 
17) Mesela, Belediye Sağlık Dairesi Başkam, İmar 
Hizmetleri Dairesi veya kuruluşunun başkanı gibi 
teknik elemanları büyük şehir belediye başkanı tayin 
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edecektir; ama buna mukabil ilçe belediyelerinde be
lediye hekimi, imar müdürü gibi teknik elemanlar ise, 
halen yürürlükteki yasalara göre ilgili bakanlıklarca 
atanacaklardır. IBu ikilem ve tatbikatta doğacak sür
tüşmeler ve anlaşmazlıklar her halükârda giderilme
lidir. 

Değerli milletvekilleri, 17 nci maddeyle, büyük 
şehir belediyelerimizin hizmet alanlarına giren konu
larda büyük şehrin belediye başkanlığına istişarî ma
hiyette görüş bildirmek üzere büyük şehir belediye
si danışma kurulu kurma imkânı getirilmiştir. 

Bir kere, büyük şehir 'belediyesinin hizmet alanı
na giren herhangi bir konuda istişarî olarak fikir alı
nabilecek ciddî ve yetenekli kuruluşlar mevcuttur. 
Bu kuruluşlar kendilerinden istenilen görüşleri dai
ma verebilirler, üstelik, bulundukları yöreye hizmet 
vermiş olmaktan manevî bir zevk de duyarlar. Hü
kümet dahi hizmetlerin sürat ve selameti ve bürok
rasiyi azaltma açısından komisyon, komite, kurul gi
bi kuruluşları kaldırırken, mahallî idarelerde pek de 
gerek yok iken yeni yeni kurullar oluşturulmasının 
manasını anlamakta güçlük çektiğimizi itiraf ede
yim. 

Sayın milletvekilleri, netice olarak; kararnamenin 
belirlenen noksanlık ve aksaklıklarının giderilerek, 
doğan yeni ilçe belediyelerinin hükmü şahsiyetlerine 
hürmetkar ve fakat büyük şehirde yaşayan vatandaş
larımızın medenî ve müşterek ihtiyaçlarını sağlıklı 
biçimde süratli, kaliteli ve ekonomik olarak giderici 
hizmet üretmelerini, daha şimdiden müşahede ettiği
miz büyük şehirdeki belediye başkanı ile ilçe beledi
ye başkanları arasında doğmakta olan sürtüşmelere 
imkân bırakılmayacak bir anlayışla yasalaşmasının 
teminini gönülden arzu eder, hepinizi saygıyla tek
rar selamlarım. (Alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şentürk. 
Halkçı Parti adına Sayın Hüseyin Aydemir, bu

yurunuz efendim. 

HP GRUBU ADINA HÜSEYÎN AYDEMİR 
(İzmir) — Sayın ©aşfcan, Yüce Meclisimizin pek 
muhterem üyeleri; ıBüyük Şehir Belediyelerinin Yö
netimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
müzakeresi ve bu kararnamenin ihtiva ettiği hüküm
ler hakkında Halkçı Parti adına görüşlerimizi arz 
etmek üzere yüksek huzurunuzda söz almış bulunu
yoruz. Bu vesileyle Halkçı Partinin en iyi duyguları
nı ve hürmetlerini Yüksek Heyetinize arz ederim. 
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İkinci Dünya Savaşından bu yana şehirlerimiz 
olağanüstü bir hızla ve çok büyük boyutlarda büyü
mektedir. Bir yandan hızlı nüfus artışı, diğer yandan 
sanayileşme vetiresinin bir neticesi olarak kırsal alan
dan şehirlere büyük bir akın başlamakta ve büyük 
şehirlerin etrafında anaşehirleri kuşatan yeni şehir
ler olumşmakta ve böylece büyük şehir oluşumu, 
metropol şehirlerin büyük boyutlarda oluşumu vakı
ası ile toplumumuz karşı karşıya bulunmaktadır. Bu 
olağanüstü şehirleşme vakıası, anaşehirler etrafında 
oluşan büyük şehirlerin plansız ve kontrolsuz büyü
meleri neticesi olarak pek çok sorunlar 20 yıldan be
ri toplumumuzu sıkışık ve zorunlu olarak çare arama 
mevkiine getirmiş bulunmaktadır. Bu sorunlara 20 
yıldan beri çeşitli kongrelerde -ve ilmî toplantılarda, 
mahallî idarelerin idarî reformu doğrultusunda ted
birler düşünülmekte, çareler önerilmekte, hazırlanan 
raporlar bakanlık arşivlerinde maalesef yıllar yılı 
bekletilmektedir. 

Bugün hüyük şehirleşme vakıasına çözüm geti
recek toplumsal bünyedeki değişikliklere uygun ola
rak yönetimin yapısını yeni şartlara uygun, sorunla
ra çözüm getirecek bir anlayışla tedvin etmek mak
sadıyla Büyük (Şehir Belediyelerinin Yönetimi Ka-
nunuj kanun kuvvetinde kararname olarak huzuru
muza gelmiştir. Bu yönden biz bu çalışmayı idarî 
bir reform mahiyetinde gördüğümüz için, ümitle, 
heyecanla ve sevinçle karşıladık, 

Ancak, Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun Kuvvetinde Kararname, maalesef 
çıkışından bu yana geçirdiği birçok safhalarda büyük 
talihsizliklerle karşılaşmış, uygulamada beklenen ne
ticeleri verememiş ve bugün kurulan büyük şehir yö
netim organları ile 'büyük şehire bağlı ilçe yönetim 
organları arasında uyuşmazlıklar son derece üzücü 
noktalara ve seviyelere çıkmış bulunmaktadır. 

Anayasamızın 127 nci maddesi, mahallî idarele
rin ilkelerinden ve mahallî idare kuruluşlarının ta
bi olması gereken yerinden yönetim esaslarından 
bahsetmektedir. 

Bu arada yine Anayasamızın aynı maddesi, «Bü
yük yerleşim merkezleri için "özel yönetim biçimleri 
getirilebilir» diyerek bu şekilde büyük şehirlerin so
runlarına cevap verecek yönetimlerin kurulmasına 
imkân sağlamıştır. Bu imkândan yararlanılarak Ma
hallî İdareler Seçim Kanunu düzenlenirken bir mad
de konmuş ve İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç bü
yük metropol şehrimizde; yeni bir anlayışla, Anaya

sanın 127 nci maddesindeki bu özel mahallî idare 
birimine imkân veren maddesinden yararlanılarak, 
büyük şehirlerde 'büyük şehir 'belediyesine bağlı ola
rak ilçe belediyelerinin de teşkili ve böylece kademe
li bir mahallî idareler yönetimi ilkesi benimsenmiş
tir, 

Yine aynı kanuna bir geçici madde eklenerek, 
1982 yılında hükümete verilmiş olan kanun kuvve
tinde kararname çıkarma yetkisine istinaden, bu yet
kiyi kullanarak, hükümete, büyük şehir belediyeleri 
yönetimini tedvin edecek kanunu, kanun kuvvetin
de kararname olarak çıkarma yetkisi verilmişti. 

Biz o zaman bu yetkiye itiraz ettik ve bu kadar 
önemli bir mevzuda bütün ülkeyi, bütün bölgeleri et
kileyen bu üç büyük şehrin yönetimini düzenleyecek 
bir anakanunun yasama organınca normal prosedür 
içinde çıkarılması gerekliliğini vurguladık. 1982 yılın
da hükümete verilmiş olan kanun kuvvetinde karar
name çıkarma yetkisine istinaden böyle bir düzenle
meye gidilmenin vahim hata olduğunu daha o zaman 
belirtmiştik; fakat bu 5 inci madde süratle kabul 
edildi ve böylece de 23 Mart günü, seçimlerden iki 
gün önce büyük şehir belediyelerinin yönetimini dü
zenleyen kanun kuvvetinde kararname Resmî Gaze
tede neşredilerek uygulamaya girdi. 

O zamandan bu zamana, İçişleri Komisyonuna 
gelinceye kadar üç ay geçti. Üç ay içerisinde gerek 
İstanbul'da, gerek Ankara'da ve gerekse İzmir'de bu 
üç büyük, şehrimizde büyük şehir belediye başkanla
rı ile ona bağlı ilçe belediye başkanları arasında yet
ki ve görevler konusunda devamlı sürtüşmeler, an
laşmazlıklar oldu ve böylece büyük ümitlerle kuru
lan ve bir idarî reform mahiyetini taşıyan kararna
meden beklenen başarı sağlanamadı. Hiç olmazsa ko
nuyu İçişleri Komisyonunda düzeltiriz dedik; fakat 
bir de baktık ki, arkadaşlarımızın daha önceden ha
zırladıkları değişiklik önergeleriyle yarım saat içeri
sinde 35 maddeden 25 maddesi yıldırım süratiyle İç
işleri Komisyonunda kabul edildi ve böylece daha 
değişiklik maddelerinin neler olduğunu düşünmeye va
kit kalmadan, kendimiz bu konuda tecrübeleri değer
lendirip yeni öneriler vermeye imkân bulamadan bu 
en önemli kanun kuvvetinde kararname değişikliğe 
uğrayarak Plan ve Bütçe Komisyonuna gitti. 

Demek ki, o kadar büyük hata yapılmış ki, Hükü
met kanun kuvvetinde kararnameyi hazırlayıp, 
23 Martta Resmî Gazetede ilan edip uygulamaya 
koymuş; fakat 35 maddeden ibaret bu kararnamenin 
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25 maddesi 3 aylık bir uygulamaya dayanamamış, 
tamamen çatlamış. Bunu normal gördük, zararın ne
resinden dönülürse kârdır dedik, ama acaba içişleri 
Komisyonunun hazırladığı 20 maddeden ibaret de
ğişiklik kaç gün yaşadı? O da ancak Plan ve Bütçe 
Komisyonuna gidinceye kadar yaşadı; yani bir hafta 
yaşadı. O bir hafta içerisinde yer yerinden oynadı; 
Ankara, İzmir, istanbul ayaklandı, büyük şehir be
lediyelerine bağlı ilçe belediye başkanları haklı ola
rak feryadı bastılar, aradaki görev ve yetki uyuşmaz
lıklarını, kriterleri benimsemediler, kendi itirazlarını 
ileri sürdüler. Yine hizmet bütünlüğü zarar gördü, 
uygulanamadı 

Nihayet konu Plan ve Bütçe Komisyonunda bir -
iki gün içerisinde görüşüldü, yine aynı şekilde 20 - 25 
madde değişikliğe uğradı ve kanunlaştırılması tale
biyle yüksek huzurlarınıza sunuldu. 

Şimdi, istanbul olsun, Ankara olsun, izmir olsun; 
bunlar ülkenin en büyük metropolleri. Bu iller eko
nominin, ticaretin, turizmin merkezleri; sosyal geliş
memizin, dinamizmimizin ülke çapında odak nokta
larıdır. 

Bu illerimizin nüfus yapılarına bakacak olursak 
göreceğiz ki, 1940 - 1960 yılları arasındaki 20 yıllık 
sürede istanbul ve izmir'de 2 misli nüfus artışı var, 
Ankara'da 4 misli nüfus artışı var. 1960 yılından bu 
yana meydana gelen gelişmeleri gösteren rakamlar 
daha henüz elimizde değil, ama görünen o ki, çok 
büyük boyutlarda nüfus artışı olmuştur. Anaşehir 
etrafındaki nüfus devamlı bir artış kaydetmektedir. 

Bu anaşehirler sadece etrafındaki şehirleri etkile
memektedir. Nasıl ki istanbul Marmara Bölgesini, 
izmir Ege Bölgesini, Ankara Orta Anadolu Bölgesini 
etkiliyorsa; aynı zamanda bu üç metropol sadece böl
geleri etMlemekle kalmıyor bütün ülkeyi etkiliyor, 
ülke çapında günlük yaşamımızı etkiliyor. 

Bu iller kültür merkezimizdir, ticaret merkezimiz
dir, ekonomi merkezimizdir, sağlık merkezimizdir. 
Bütün ülke bu belediyelerden hizmet bekler. Bu bele
diyelerin yapacakları hizmetler bütün vatandaşları
mız açısından en huzurlu, mahallî ve müşterek ma
hiyette medenî hizmetlerin görülmesini sağlarlar. 

Şüphesiz bu üç büyük şehrimizdeki hizmet aksa
maları bütün yurdu etkileyecektir. 

Sayın Namık Kemal Şentürk arkadaşımız da bu
rada bahsettiler; esasında konu bir yönüyle büyük 
şehir belediyesi olarak getirilmiştir; fakat içişleri Ba
kanlığında yine yıllar süren araştırmalar sonucunda 

hazırlanmış Metropol idare Birliği Kanunu Tasarısı 
vardır. Esasında idarî reform o kanun çıktıktan son
ra gerçekleşecektir. Çünkü bu metropol alan içerisin
de, ki metropol alan bir istanbul vilayetinin hudut
larını dahi aşmaktadır bugün; Kocaeli iline dayan
maktadır. izmir de öyle. Yani anaşehrin dışındaki 
yerleşim birimleri plansız, kontrolsüz Olarak çığ gibi 
büyümekte ve bunlar anaşehirle planlı, koordineli bir 
disipline alınamadığı için sorunlar dağ gibi yığılmak
tadır. 

Düşününüz, koca istanbul, 5 milyon nüfus ve bir 
tek encümen var... Belediye başkanlarının yetkisi an
cak encümen kararlarını uygulamak oluyor. Encü
menler istanbul'un en önemli sorunlarını dahi bir 
dakikada geçirmek ve konuşamamak mevkiinde yıl
lar yılı ıstırap çekti. Elbette üç - dört tane encümen 
olması, üç - dört tane belediye meclisi olması hepi
mizin beklediği, reform getirecek bir anlayış; bunu 
takdirle, şükranla karşılarız. 

Ancak iyi yapalım derken, bu reform maalesef 
içi boş olarak eski kalıptan ibaret kaldı; muhtevayı 
veremedik, içeriğini veremedik. Eski Belediye Kanu
nunu, ta 1934'te uygulamaya girmiş Belediye Kanu
nunu yürürlüğe koyup da onun maddelerinin bir kıs
mını büyük şehir belediyesine vermekle, geri kalan
lar ilçe belediyelerinde kalsın demekle reform olmaz. 
Bunlar nihayet 1934 senesinin toplum ihtiyaçlarına 
göre, o yapının ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak o 
zaman çıkarılmış, toplumun o zamanki statik bek
lentilerine göre hazırlanmış kanun maddeleridir. 

O maddeleri dağıtıp da bir kısmını büyük şehir 
belediyelerine, diğer kısmını ilçe belediyelerine ver
mek, beklenen reformu asla gerçekleştirmez. O hal
de yapılacak iş, esas reform; yani şartların, yeni top
lum yapısının gerekli kıldığı, dinamizmin gerekli kıl
dığı modern ihtiyaçlara cevap verecek yeni yöntem
leri, çağdaş yöntemleri uygulamaya koyacak, vatan
daşların mahallî mahiyette medenî ve müşterek ihti
yaçlarına en iyi şekilde cevap verecek, huzur getire
cek içeriğin bu reform tasarısına, bu Büyük Şehir 
Belediyelerinin Yönetimi Kanununa verilmesiydi. 

Şimdi, Mahallî idareler Birliği Kanunu Tasarısı 
metropol alandaki, anaşehrin etrafındaki diğer bele
diyeler, köylerle birlikte özel idarenin de katılaca
ğı bir birliği tasavvur ediyor. Çünkü, üç tane mahal
lî idare organı var aynı alanda : Bir özel idare var, 
bir köy idareleri var, bir de büyük şehir belediyesi 
var; ona bağlı ilçe belediyeleri var, 
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Şimdi, sadece belediye değil ki, o metropol alan
daki sorunları belediye ile halledelim... Yok. Özel 
idare de var, onun imkânları var, ona verilmiş ka
nunî görevler var. E, onu da devreye sokmak lazım. 

Binaenaleyh, yapılacak iş sadece büyük şehir be
lediyesi değildir. Bu bir safhadır, ilk safhadır; çok 
güzel bir safhadır. Bu safhayı ikinci safhayla birleş
tirmek; yani büyük şehir belediyesi, vilayet özel ida
resi ve o metropol alandaki diğer mahallî köy idare
lerini, köy muhtarlıklarını da birleştirerek bir birlik 
kurmak ve bu birliği de o ilin valisi emrine vermek
tir. ikinci kademe olarak bunu yaptığımız an ve o 
kurduğumuz birliğe müşterek metropol alam kapsa
yan planlama, imar, kanalizasyon, elektrik, su, ula
şım gibi, sadece anaşehri değil, anaşehrin etrafında
ki diğer yerleşim bölgelerinin de mahallî ve müşte
rek ihtiyaçlarını bir elden planlayacak yetkileri verip, 
Anayasamızın imkân verdiği bu birliği süratle ku
rarsak, işte o zaman gerçek metropol idareyi uygu
lamaya koymuş oluruz. Onu yapıncaya kadar, şimdi 
ilk safhada anaşehir belediyesi ile yani büyük şehir 
belediyesi ile ona bağlı ilçe belediyeleri arasındaki va
zife ve yetkiyi sorumlulukla ve çok ilmî verilerin ışı
ğı altında yerine getirmek zorundayız. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, iki dakikanız var 
efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Büyük şe
hir ve ilçe /belediyelerin görevleriyle ilgili 6 ncı mad
de, büyük şehir belediyelerine ait görevleri tadadî 
olarak saymış. Bunlar, daha evvel Hükümetçe hazır
lanan kanun hükmünde kararnamede 12, içişleri Ko
misyonu bunu 18'e çıkarmış, Plan ve Bütçe Komis
yonu 16'ya indirmiş; ama bunlar sübjektif, indî, tak
dire bağlı olarak konmuş kriterler. Doğru dürüst bir 
kriter yok. Bunların içerisinde, «ilçe belediyeleri 
arasındaki ihtilaflarda, zabıta veya diğer belediye 
hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak» var. Yani 
yuvarlak laflar. Bu üç şeyi takip ediyoruz; mukaye
seli olarak bunların herbirini tahlil etmek çok müm
kün, çok enteresan bilgilere bizi götürür. 

Ancak, vakit olmadığı için sadece bir belediye za
bıtası konusunu düşünelim : Önce belediye zabıtası 
büyük şehir belediyesine bağlanmıştır. Sonradan iç
işleri Komisyonunda, «Zabıta ve diğer belediye hiz
metlerinin koordinasyonunu sağlamak, ilçe belediye
lerince yapılan hizmetlerin etkinliğini sağlayıcı ted
birleri almak ve bu amaçla gerektiğinde mahallinde 
denetlemelerde bulunmak» şeklinde değiştirilmiş. Ya
ni Hükümetçe hazırlanan teklifte zabıta ilçe beledi

yelerine bırakılmış, içişleri Komisyonunda zabıta 
hizmetleri büyük şehir belediyesine bırakılmış, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda ise «ilçe belediyeleri ara
sındaki ihtilaflarda, zabıta veya diğer belediye hiz
metlerinin koordinasyonunun sağlanmak» şeklini al-
mış.ı 

Şimdi, bir idarî vesayet müessesesi var ki, bu 
Anayasamızın 127 nci maddesinin son fıkrasında en 
geniş ve kati şekilde ifade edilmiştir, idarî vesayet 
yetkisini bizim Anayasamız belediye başkanına ver
memiş, valiye vermiş, merkezî idarenin temsilcilerine 
vermiş, merkezî idareye vermiş. 

Şimdi, merkezî idarenin yetkilerini kalkıp da bü
yük şehir belediye başkanına verirseniz, koordinas
yon kurulları kurulmasında büyük şehir belediye baş-

Bır de, «Büyük şehir belediyesince işletilen alan
larda zabıta hizmeti ile diğer belediye hizmetleri ve 
ruhsat verme işlemlerini yürütmek» var. Yani esas 
zabıta müdürlüğü ilçe belediyelerine bırakılmış; an
cak fuar gibi, yeşil sahalar gibi, garajlar gibi yerel 
mekân olarak 'bazı kısımları ayırmış büyük şehir be
lediyesine bırakmış, onlarla ilgili zabıta teşkilatı bü
yük şehir belediyesindedir, normal olarak bütün be
lediye zabıtası ilçe belediyelerindedir; o neticeye va
rıyor. Böyle bir anlayış hiçbir surette hizmet bütün: 
lüğünü sağlayamaz, yarın bunların sıkıntısını büyük 
ölçüde çekeceğiz. 

Ayrıca, yine 7 nci maddede «Hizmetlerin dağılım 
esasları» ile ilgili olarak «Alt Yapı Koordinasyon 
Merkezi», «Ulaşım Koordinasyon Merkezi» gibi 
koordinasyon merkezleri kurulmuştur. Bu koordinas
yon merkezleri büyük şehir belediye başkanının em
rine verilmiş. Sayın Namık Kemal Şentürk arkadaşı
mız da burada bahsettiler; şimdi bütün kamu kuru
luşlarının, kamu idarelerinin temsilcilerini, çıkarılacak 
bir yönetmelikle büyük şehir belediyesi emrine ala
biliyor. Vilayetteki üniversite rektörünü, imar müdü
rünü, valinin emrinde bulunan bütün kamu kuruluş
larının ve idarelerinin temsilcilerini «Koordinasyon 
kurulu» diye belediye başkanının emrine alırsanız, iş
te. o zaman Anayasanın 123, 127 ve 128 inci madde
lerini ihlal etmiş olursunuz. Çünkü bu çok önemli. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Yine bir 

veto maddesi var. Veto maddesi büyük şehir beledi; 
ye başkanına ilçe belediye meclislerinin verdikleri ka
rarları veto etme yetkisini veriyor. Veto edilen karar
larda meclislere 2/3 ekseriyetle tekrar ısrar etme hak
kını veriyor. 
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kanının enirine valinin emrindeki teşkilatı vermekte 
gösterdiğiniz şekilde, burada da yine Anayasaya ge
niş ölçüde muhalefet etmiş olursunuz. Bunlar idare
nin genel ilkelerine aykırı olan hükümlerdir. Bu ka
dar önemli kısımlarda dahi böyle büyük, hataları ge
tiren bir kararnamenin, şüphesiz çok daha ciddî bo
yutlarda, sorumluluk duygusuyla yeniden incelenme
si gerekir. Yarın bunun sıkıntısını sadece bu üç bü
yük belediye değil, bütün ülkemiz çekecektir. 

Bu bakımdan, büyük ümitlerle ve iyi niyetle ha
zırlanmış olan bu idarî reform kanununun gerçek 
içeriğine kavuşturulması, yeni yöntemleri uygulama
ya koyacak, halkımıza gerçek hizmeti, en iyi hizmeti 
verecek hale getirilebilecek teşkilatları kurma yetki
leri vermek ve objektif kriterleri bu maddelerde koy
mak için İçişleri Komisyonunun bu kararı alıp Bay
ramdan sonraya kadar bu kanunu yeniden incelemesi 
gerekir. Çok önemli hataları bir tarafa bıraktık, yep
yeni hizmet anlayışlarını büyük şehir belediyelerine 
getirmesi... Şimdi çok güzel bir şey... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim, süreniz 
dolmuştur. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, yüksek müsamahanıza sığınarak bağlıyorum. 

Şimdi çok güzel bir müşahedemiz var : Büyük 
şehir belediye başkanı ile ona bağlı ilçe belediye baş
kanları arasında aylardır hizmet anlayışları bakımın
dan büyük bir gayret var, bir çekişme var; ben daha 
çok hizmet yükleneceğim, ben çok daha fazla hiz
met yapacağım, diyorlar, ama memleketimizde o ka
dar çok yeni hizmet sahaları var ki; örneğin işsizlik 
var, memleketi bunaltan sosyal, toplumsal kalkınma
ya imkân sağlayacak birçok hizmet alanları var. Be
lediyelere yepyeni anlayışla yeni hizmetler getirecek, 
medenî ve mahallî gerçek mahiyette müşterek hizmet
leri görebilecek buraya konulacak o kadar çok mad
deler var ki, büyük şehire de yeter, küçük şehire de 
yeter, hepimize de yeter. Bu hizmetleri yeterki ya
palım. 

Bugün toplum büyük sıkıntılar ve sorunlarla kar
şı karşıya ise, bu sorunlara hal yolu bulacak, ev ve 
el sanatlarını gerçekleştirecek kooperatifler kurmak
tan tutun da, bölgeye hayatiyet verecek, ekonomik 
kalkınmayı gerçekleştirecek konulara kadar pek çok 
alanda hem büyük şehir belediyesine, hem de ona 
bağlı ilçe belediyelerine verilecek fazlasıyla hizmet
ler vardır. Yeter ki, 1934 yılının belediye kanununu 
değil, bugünkü toplumun ihtiyacı olan gerçek hiz-
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| metleri bu maddelere koyalım ve onları belediye baş-
I kanlarımıza hediye edelim. Onlar da bu hizmetleri 
I görerek, halkımızın güvenine layık olmanın mutlulu-
I ğunu, huzurunu duysunlar. 

I Hepinizi en derin hürmetlerimle selamlıyorum, 
I sağ olun. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aydemir. 

Komisyon, buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; sözüme başlamadan evvel Plan ve 
Bütçe Komisyonu adına hepinize en derin saygıla-

I rımı sunarım. 

17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve 
I kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Dü

zenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununa dayanılarak, 
Bakanlar Kuurlunca 23 Mart 1984 tarih ve 18350 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konu
lan ve aynı tarihte Anayasanın 91 inci maddesi ge
reğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sevk edilen 195 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin 

I Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile önhavalesi uyarınca İçişleri Komisyonunca değiş-

I tirilerek kabul edilen yeni metin ve rapor, Komisyo
numuzun 2 1 - 2 2 Haziran 1984 tarihinde yapılan 34 

I ve 35 inci Birleşimlerinde Hükümet temsilcilerinin 
katılmasıyla görüşülmüştür. 

I Sayın milletvekilleri; söz konusu kararnameyle ne
ler getirilmiştir, söz konusu kararname hangi ihtiyaç
tan doğmuştur ve amacı nedir? ©en kısaca bunu arz 
etmeye çalışacağım. 

Söz Ikonusu kanun kuvvetinde kararname İstan
bul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizin bü-

I yüklüklerinden ve anahizmetlerinden doğan ihtiyacın 
I karşılanması için hazırlanmış bir kararnamedir. Baş

lıca nüfus artışı ve bundan doğan problemler, hızlı 
şehirleşme, sağlıksız büyüme, hizmetlerin yetersiz 

I oluşu, çarpık sanayileşme sonucunda sürekli ve dü
zensiz güçler, bu güçlerin bu büyük vilayetlerimizin 
varoluşlarında birikmeleri, düzensiz yerleşme, hali, hiz
metler arasında koordinasyonun sağlanamaması ve-

I saire gibi unsurlar birike birike bugüne kadar gel
miştir. 

I 'Dönemler itibariyle yapılan birtakım düzenleme
ler bu problemi bir türlü çözememiştir. İşte kanun 

I kuvvetindeki kararname ile özellikle bu söylediği
miz hizmetlerin bir bütün halinde ifa edilmesi, za-

I manında, sürekli ve süratli bir şekilde yerine geti-
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rilebilmesi için iyi bir koordinasyona ihtiyaç vardı. 
İşte bu kanun kuvvetinde kararname, bu koordinas
yonun sağlanmasına yönelik olarak bu ihtiyaçların 
görülmesi için getirilmiştir. Anayasamızın 127 nci 
maddesinin 3 üncü paragrafında yer alan, «Büyük 
yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri ge
tirilebilir» hükmünün ışığı altında söz konusu karar
name hazırlanmıştır. 

Söz konusu karmarnamenin genel amacını şöy
lece sıralayabiliriz: 

I., Belediye sınırları ve sınırların dışına taşmış 
bulunan plansız ve kontrolsüz yayılmaya çözüm ge
tirmek. 

2. Plansız ve kontrolsüz imar, konut, ulaşım, ve 
çevre sorunlarına bir bütünlük içinde el atmak. 

3< Altyapı hizmetlerini rasyonel ve uygun bir 
şekilde halletmek ve uyumu sağlamak. 

4. Mahallî 'ihtiyaçların büyük şehir anasorunla-
rı içinde boğulmadan mahallinde seçilmiş idarecileri 
tarafından halletmek, böylece hizmetin süratli gö
rülmesini temin etmek. 

5. Görev, yetki ve sorumluluklar tam belirtile
rek büyük belediye ve ilçe belediyeleri arasında do
ğabilecek ihtilaflara meydan vermemek. 

6. Bütün metropolü ilgilendiren konular ve hiz
metler arasında uyumu ve organizasyonu sağlamak 
ve etkili, disiplinli, süratli .ve sürekli hizmeti gerçek
leştirmek. Ayrıca bu hizmetlerin görülmesi için sağ
lam kaynaklar temin etmektir. 

Sayılan bu amaçların gerçekleşmesine yönelik bu 
kararname hükümleri, yapılan değişikliklerle şu hu
susları içermektedir: 

Kararnameyi bir bütün olarak ele alıp inceledi
ğimiz zaman, 7 bölümden oluştuğu, 27 maddeden 
meydana geldiği ve bunun içinde de 8 geçici madde 
taşıdığı görülmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun 
özellikle şu hususları taşımaktadır. (Fazla vaktinizi 
almamak için madde başlıkları halinde arz edece
ğim): 

Birinci bölümde kararnamenin amaçları kapsamı 
ve bununla ilgili tanımlar yapılmıştır. Büyük şehir 
belediyesinden ne kastedildiği, ilçe belediyelerinden 
ne kastedildiği açık bir şekilde ifade edilmiş bulun
maktadır. 

İkinci bölüm kuruluş ve sınırları belirlenmektedir. 
Büyük şehir belediyesi ve ilçe belediyeleriyle il

gili sınırları bir bütün olarak belirlemektedir. 
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Üçüncü bölümde bu belediyelerin görevleri, yet
kileri, hak, imtiyaz ve muafiyetleri anlatılmaktadır 
ki, ileride bunlarla ilgili tartışılan hususları belirte
ceğim. 

özellikle şunu vurgulamak istiyorum: Belediye
lere verilen görevlerde bir temel prensip vazedil
miştir ki, o temel prensip şudur, (Demin konuşan 
bir saym sözcü «Herhangi bir prensibi yoktur» şek
linde söyleyince, Komisyon olarak bunu değerlen
dirmekte fayda mülahaza ettik). 

özellikle rastgele, gelişigüzel bir şekilde görevler 
dağıtılmış şekilde değil, bilakis bir temel prensipten 
hareket edilerek görev ayrımı yapılmış, görev da
ğıtımı yapılmıştır ki, o temel prensip şudur: Büyük 
şehir belediyesini ilgilendiren, büyük şehrin hizmet
lerini ilgilendiren konular; şayet bu hizmet ilçe be
lediye hudutları dahilinde olsa; yâni mahallî ilçele
rin kapsamı içerisinde dahi olmuş olsa, eğer o iş 
bütünlüğü bozabilecek mahiyette değilse mahalline 
verilmiştir, bütünlüğü bozabilecek mahiyette ise mut
laka bu görev büyük şehir belediyesine verilmiştir 
ki, zannederim kararnamede asıl olan amaç, asıl olan 
unsur budur, bu sağlanmaya çalışılmıştır. Nitekim 
madde metinleri incelendiği zaman bu açıkça görül-
mektediri • 

7 nci madde hizmetlerin dağılımıyla ilgili husus
ları içermektedir. Yine bir sayın üye özellikle alt
yapı koordinasyon merkeziyle ulaşım koordinasyon 
merkezinin kurulmasına karşı çıkarak, yanılmıyor
sam, bunun anarşi doğurabileceği şeklinde bir ifa
de kullanmıştır. 

Komisyonumuzda bu görüşüldüğü zaman, bunun 
uzun uzadıya tartışması yapılmıştır. Özellikle hepi
niz günlük hayatta gördüğünüz gibi; belediyelerimi
ze ait olan bazı inşaatlarda veya belediyelerimizin 
hizmeti dışında yol üzerindeki birtakım çalışmalarda 
koordinasyonun sağlanmadığı ve devletin imkânları
nın tamamıyla israf edildiği görülmektedir. Bir mi
sal olarak; herhangi bir yol asfaltlanmakta, belli bir 
süre sonra bir başka grup tarafından o yol tekrar 
kazılmakta, orada bir başka çalışma yapılmaktadır. 
işte bu getirilen koordinasyon kurullarında, mesele 
altyapı koordinasyon merkezinde aslında bu gibi un
surları bir bütünlük haline getirmek, plan ve prog
ramlara uygun bir hale getirmek, zamanında bunu yap
mak suretiyle bu israfın önijne geçebilmek amacıyla 
hazırlanmıştır. Onun için bunu Komisyonumuz fev
kalâde faydalı bulmuştur, yerinde kalmasında bir 
mahzur telakki etmemektedir. 
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Yine koordinasyon merkezlerince alınan ortak 
yatırım ve toplu taşımla ilgili kararların, bütün be
lediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları için bağla
yıcı olması unsuru, söylediğimiz amacın bir bütün 
olarak tahakkuku için getirilmiş bulunmaktadır. 

8 inci madde hak, yetki ve imtiyazlarla ilgilidir. 
4 üncü bölüm, büyük şehir belediyesinin organ

larını belirlemektedir. Büyük şehir belediye meclisiy
le ilgili hususlar getirilmektedir. Yine büyük şehir be
lediye başkanının buradaki görevlerini uzun uzadıya 
izah etmektedir. Burada tartışılan birkaç konu var, 
onu müsaadenizle daha, sonra arz edeceğim. 

6 ncı bölüm, büyük şehir belediye maliyesiyle il
gili gelir kaynaklarından uzun uzadıya bahsetmek
te ki, yeri geldiği zaman onları *da size arz etmeye 
çalışacağım. 

Böylece, görüldüğü gibi, gerek bölümler itiba
riyle, ıgerek geçici maddeler itibariyle konulan bu 
maddelerin tümü temelde koordinasyonun sağlan
ması, bütünlüğün korunması amacına yöneliktir. Bu 
amacın gerçekleşmesi için, bu amaca uygun olarak 
yapılan bütün hareketler, nihayetinde hizmetin sü
rekli ve süratli gitmesini sağlama amacına yönelik 
olduğu için, Komisyonumuzca uygun görülmüş bu
lunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu kararname ile 
ilgili bazı konular gerek Komisyonda, gerekse bu
rada 'bazı sayın sözcüler tarafından dile getirildi. 
Özellikle büyük şehir belediyesinin görevleriyle ilgili 
6 ncı madde hakkında tartışmalar yapıldı. 6 ncı mad
de ile ilgili görüşümüzü bildirirken onu izah etmiş
tim. Bunun prensipten yoksun bir şekilde gelişigü
zel tanzim edildiği fikrine katılmadığımızı, bunun 
bir temel prensipten hareketle konulduğunu izah et
tik. 

ikincisi, büyük şehir belediye başkanının görev 
ve yetkilerini tanzim eden 14 üncü maddeyle ilgili 
olan münakaşa ve tartışmalardır. 14 üncü maddede 
özellikle tartışılan husus, büyük şehir belediye başka
nına . verilen kanunî görevler yanında, «ilçe belediye
leri arasında hizmetlerin yürütülmesinde birlik ve be
raberliği sağlamakla da görevli ve yetkilidir» parag
rafıyla başlayan; «Büyük şehir ve ilçe belediye mec
lislerince alınan bütün kararlar büyük şehir belediye 
başkanına gönderilir. Büyük şehir belediye başkanı 
konunun meclislerde tekrar görüşülmesini isteyebilir. 
Meclisler kararlarında ancak 2/3 çoğunlukla ısrar 
edebilirler ve bu hallerde meclis kararı kesinleşmiş 
olur.» Şimdi bu maddeye birtakım itirazlar var. 

Sayın milletvekilleri, bunun aslı şudur : Demin 
kararnamenin bütünlüğünü ortaya koyduğum zaman, 
görevleri dağıtırken bu bütünlüğün bozulmaması esas
tır demiştim. Bütünlüğün bozulmaması esasından ha
reket ettiğimize göre, şayet ilçe belediyelerince alı
nan herhangi bir karar, bilfarz diyelim ki, kanalizas
yonla ilgili bir karar veya bir su şebekesiyle ilgili bir 
karar veya bütün metropoli, büyük şehri ilgilendiren 
hal vesaire gibi konularla ilgili herhangi bir karar 
eğer bu bütünlüğü bozabilecek mahiyette ise ve bü
yük belediyenin de bu konuda bunu düzeltebilecek 
elinde herhangi bir imkân mevcut değilse, o halde 
bu kararname ne getirir? Büyük çapta anarşi doğu
rur, büyük çapta hizmetlerin görülmesinde zıtlıklar, 
çelişkiler söz konusu olabilir ve hizmetin yapılma
sından ziyade yapılmaması esasını o zaman vaz etmiş 
oluruz ki, bu husus kanunun temel amacına aykırı 
olacağı için, bunun bumda bulunmasında bu sebep
ten dolayı Komisyonumuz fayda mülahaza etmiştir. 

Yine burada şöyle bir husus dile getirilmektedir : 
«Efendim, bu Anayasamızın 127 nci maddeye aykı
rıdır, Anayasamızın 127 nci maddesine göre bu bir 
vesayet teşkil etmektedir...» Biz bu fikre katılmıyo
ruz. Katılmamamızın sebebini de, yine Anayasamızın 
127 nci maddesine dayanarak ifade ediyoruz ki, 127 
nci maddede «Kanun, büyük yerleşim merkezleri 
için özel yönetim biçimlerini getirebilir» hükmü yer 
almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tartışılan bir diğer konu ise, 
büyük şehir belediyesi gelirleriyle ilgilidir. Şu bir ger
çektir ki, büyük şehir belediyelerini malî bakımdan 
güçlendirmemiz gerekmektedir. Bugün nüfusumuzun 
nerede ise üçte birine yakını, hatta dörtte birine ya-

• kın bir kısmı üç büyük şehirde yaşamaktadır. Kaldı 
ki sağlıksız şehirleşme, sürekli göç ve diğer bölgeler
den buraya sürekli akın olması nedenleriyle kontrol 
elden çıkmış, hizmetler daha büyük paralarla ancak 
görülebilir hale gelebilmiştir. 

Hal böyle iken, bunların üzerinde durmamak, tek- • 
rar buralardan elde edilen büyük malî imkânlara 
başvurmadan belediyeleri hem parasız bırakıp, hem 
hizmet beklemeyi bizim Komisyonumuz doğru bul
mamıştır, bu vesileyle, söz konusu maddede belirti
len yüzde 1 payın yüzde 3'te kalmasında fayda mü
lahaza etmiştir; bunun Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 
6'ya kadar çıkarılması öngörülmüştür. Büyük şehir
lerimiz, hatta ve hatta diyebiliriz ki, bu üç büyük 
kentimiz bir bakıma 67 vilayetimizin görünümüdür, 
67 vilayetimizden gelip buralara yerleşenler vardır. 
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Sadece Ankara'ya yılda yaklaşık, Muş vilayetinin üç 
katı oranında yeni bir nesil gelmekte, yeni bir yerle
şim alanı kurulmakta ve yeni insanlar gelip burala
ra yerleşmektedir. Hal böyle iken, buralaıra hizmetin 
götürülmesi esastır. Bu fikirden .hareket eden Komis
yonumuz bu maddenin aynen kalmasında yarar mü
lahaza etmiştir. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var efendim. 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALA-
ATTÎN FIRAT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
yine burada fikir beyan eden bir sayın üye, bu Ka
nunu, özellikle sözleşmeli personel istihdam konusu
nun Anayasamızın 128 inci maddesine aykırı oldu
ğunu ifade etmişlerdir. Memur kadroları karşılık gös
terilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılması 
Anayasamızın 128 inci maddesine bir aykırılık teşkil 
etmemektedir. Çünkü, Anayasamızın 128 inci madde
si; «'Kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli 
görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle 
yürütülür.» hükmünü taşımaktadır. Başka bir deyim
le, sadece memurlar değil, «diğer kamu görevlileri» 
ifadesi de kullanılmıştır ki, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununda sayılan sözleşmeli personelin çalıştı
rılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Nitekim, 
2333 sayılı Kanun ile kadro karşılık gösterilmek su
retiyle emekli personelin emekli aylığı kesilmeksizin 
çalıştırılması hükme bağlanmış ve uygulaması halen 
devam etmektedir. Bugün burada yapılan, Komisyo
numuzca kabul edüen bu hüküm, sadece emeklilere 
tanınan bu hakkın, emekli olmayanlara, da tanınması 
olmuştur. 

Keyfiyeti takdirlerinize arz ediyorum. 
Sözlerimi bitirirken Plan ve Bütçe Komisyonu 

adına hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 

Bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında
ki Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 ve 14 üncü 
maddeleri Anayasanın 123, 127 ve 128 inci madde
lerine aykırıdır. Bu teklifin görüşmek üzere Ana
yasa Komisyonuna havale edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Hüseyin Aydemir Mahmut Akkılıç 
İzmir İzmir 

2 7 * 6 * 1 9 8 4 0 : 1 

Muhittin Yıldırım İbrahim Ural 
Edirne ' istanbul 

Hayrullah Oba 
İTTIM ir 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
İÇtŞLERt BAKANI ALÎ TANRIYAR (istan

bul) — Katılmıyor. 
BAŞKAN —- Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTlN FIRAT (Muş) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — Sayın Aydemir, söz istiyor musu

nuz? 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Konuştum. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇŞtPAR (Balıkesir) — O şekilde bir muhale
fet şerhi de yok, kendisi Komisyon üyesidir. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhi olduğu takdirde 
böyle bir önergeye imza atabilirler efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇStPER (Balıkesir) — Eve,t, olmadığına gö
re?... 

BAŞKAN — Muhalefet şerhi var efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇStPER (Balıkesir) — Anayasaya aykırı oldu
ğu yolunda muhalefet şerhi yok. 

HÜSEYÎN AYDEMİR (Iznu>) — Tümüne mu
halifiz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, «Tünşüne muhalifiz» de
diği zaman, bunun içine Anayasa da girer, diğerle
ri de girer. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇStPER (Balıkesir) — O şekilde bir muhalefet 
şerhi de yok, kendi Komisyon üyesidir. 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedil
miştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden-
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetin! Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek KabaBi 

Hakkında Kanun Tasana 

BIRINCI BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, büyük şehir 

belediyeleri yönetiminin hukuki statüsünü, hizmetle-
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rın planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütül
mesini sağlayacak bir şekilde düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi .oylarınıza arz ediyorum: Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun büyük şehir belediye

leri ile ilçe belediyelerinin kuruluş, görev ve yetkile
rine, merkezî idare ve diğer mahallî idareler ile mü
nasebetlerine dair esas ve usulleri kapsar. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3. üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda sözü geçen deyim

lerden; 
Büyük şehir : Belediye sınırları içinde birden faz

la ilçe bulunan şehirleri, 
İlçe belediyesi : Büyük şehir belediye sınırları 

içinde kalan ilçelerde kurulan belediyeleri, 
ifade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

ÎKÎNGİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Sınırlar 

Kuruluş; 
MADDE 4. — Büyük şehirlerde büyük şehrin 

adı ile bir «büyük şehir belediyesi», büyük şehir da
hilindeki ilçelerde ilçelerin adını taşıyan «ilçe beledi
yeleri» kurulur. 

Merkez ilçeler bu Kanunun uygulanması bakı
mından ayrı bir ilçe sayılarak ve bu ilçenin büyük şe
hir belediyesi içinde kalan kısmında «merkez ilçe be
lediyesi» adı ile bir belediye kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştirj; 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Sınırlar 
MADDE 5. — Büyük Şehir Belediyelerinin sınır

ları, ismini aldıkları büyük şehirlerin belediye sınır
larıdır. 

İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, büyük 
şehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarıdır. 

Büyük şehir belediyesi bulunan illerde, o ilin adı 
i ile anılan mahkemeler ile Büyük Şehir Belediyesi sı

nırları içindeki ilçelerin adı ile anılan mahkemelerin 
yargı çevreleri, ilçe sınırlarına bakılmaksızın, Adalet 
Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuurlunca belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştİTi 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Hak, İmtiyaz ve Muafiyetler 
Büyük şehir ve ilçe belediyelerinin görevleri 
MADDE 6. — A) Büyük şehir belediyelerine 

ait görevler : 
a) Büyük şehir yatırım plan ve programlarını 

yapmak, 
b) Büyük şehir nazım imar planlarını yapmak, 

yaptırmak ve uygulamak, ilçe belediyelerinin nazım 
plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar 
planlarını onaylamak ve uygulanamsmı deentlemek, 

c) Büyük şehir dahilindeki meydan, bulvar, cad
de ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım ve ona
rımını sağlamak ve kanunların belediyelere verdiği 
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürüt
mek, 

d) Yolcu ve yük terminalleri, katlı otoparklar 
I yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, 

c) Çevre sağlığı ve korunmasını sağlamak, 1, 2 
ve 3 üncü sınıf gayri sıhhî müesseselerin açılış ve ça-

I lışmalarına ruhsat vermek, 
I f) Yeşil sahalar, parklar ve bahçeler yapmak, 
I sosyal ve kültürel hizmetleri yerine getirmek, spor, 

dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptır
mak, işletmek veya işlettirmek, 

I g) Büyük şehir dahilindeki su, kanalizasyon, her 
I nevi gaz, merkezî ısıtma ve toplu taşıma hizmetlerini 
I yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kur-
I durmak, işletmek veya işlettirmek, 
I h) Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini 
I yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek, 
| i) Mezarlık alanlarım tespit ve tesis etmek ve 
I işletmek, 

t j) Çöplerin ve sanayi atıklarının toplanma yer-
I lerini belirtmek, değerlendirilmesi ve imhası için ge-
I rekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya iş-
I lettkmek* 
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k) Mevdan, bulvar, cadde, yol ve sokak isim ve 
numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara ve
rilmesi işlerini gerçekleştirmek, 

1) Toptancı halleri ve mezbahalar yapmak, yap
tırmak, işletmek veya işlettirmek, 

m) İtfaiye hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve 
yanıcı maddeler üreten ve depolayan yerleri tespit 
etmek, fabrikalar ve sanayi kuruluşlarının bulundur
maları zorunlu olan yangın söndürme ve çevre sağ
lığına ilişkin araç, gereç ve tesisleri tespit etmek ve 
bu kuruluşları denetlemek, 

n) ilçe belediyeleri arasındaki ihtilaflarda, za
bıta veya diğer belediye hizmetlerinin koordinasyo
nunu sağlamak» 

o) Büyük şehir çapında ortak finansman ve ya
tırımı gerektiren hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağ
lamak, 

p) Büyük şehir belediyesince işletilen alanlarda 
zabıta hizmeti ile diğer belediye hizmetleri ve ruhsat 
verme işlemlerini yürütmek, 

B) İlçe belediyelerine ait görevler : 
(A) fıkrası dışında kalan ve yürürlükteki mevzu

atla belediyelere verilen bütün görevler ilçe belediye
lerince yürütülür, 

(A) fıkrasının (f) ve (1) bentlerindeki görevler il
çe belediyelerince de yapılabilir. Bu görevlerden han
gilerinin ilçe belediyelerince yürütüleceği yönetme
likle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok, 

Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Büyük Şehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararna
menin, Büyük Şehir Belediyelerine ait görevleri dü
zenlediği 6 ncı maddesinin (A) bendinin (b) fıkra
sında Büyük Şehir Belediyelerine «Büyük Şehir na
zım imar planlarını yapmak, yaptırmak ve uygula
mak, İlçe Belediyelerinin nazım plana uygun olarak 
hazırlayacakları tatbikat imar planlarını onaylamak 
ve uygulamasını denetlemek» görevi verilmiştir. 

Burada imar planlarım yapmak, yaptırmak ve her
hangi bir tasdike gerek kalmaksızın da uygulamak ve 
böylece bürokratik gecikmeleri önlemek amacı, ve 
esası kabul edilmişse de, maddeye açıklık kazandır
mak için, 6 ncı maddenin (A) bendinin (b) fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Hakkı Artukarslan Lutfullah Kayalar 
Bingöl Yozgat 

İsmail Saruhan İsmail Dayı 
Ankara Balıkesir 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

«b) Büyük şehir nazım imar planlarım yapmak, 
yaptırmak ve onaylayarak uygulamak, İlçe Beledi
yelerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakla
rı tatbikat imar planlarını onaylamak ve uygulanması
nı denetlemek» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT ((Muş) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan

bul) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılıyorlar, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi kabul buyurduğunuz önerge ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7'yi okutuyorum: 
Hizmetlerin dağılım esasları 
MADDE 7. — Büyük şehir belediyeleri 6 ncı mad

denin (A) fıkrasında sayılan hizmetleri; malî ve tek
nik imkânları ile nüfus ve hizmet alanım dikkate ala
rak, bu hizmetlerden istifade edecek ilçe belediyele
ri arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. 

İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya bir ka
çı malî külfeti kendilerince karşılanması ve talepte bu
lunmaları kaydıyla büyük şehir belediye meclisinin 
kararına dayanarak ortaklaşa veya bizzat Büyük şehir 
belediyesince yapılabilir. 

Büyük şehir dahilindeki altyapı hizmetleri ile ka
ra ve deniz taşımacılığı hizmetlerinin bir koordinas
yon içinde yürütülmesi amacıyla büyük şehir beledi
ye başkanının başkanlığında yönetmelik ile tespit 
edilecek kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin 
katılacağı bir cAlt Yapı Koordinasyon Merkezi» ile 
bir «Ulaşım Koordinasyon Merkezi» kurulur. İlçe 
belediye başkanları kendi görev sahalarını ilgilendi
ren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkez
lerine üye sıfatıyla katılırlar. 
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Alt Yapı Koordinasyon Merkezi, kamu kurum ve | 
kuruluşlarınca büyük şehir dahilinde yapılacak alt 
yapı yatırımları için Kalkınma Planı ve Yıllık Prog
ramlara uygun olarak yapılacak taslak programları 
birleştirerek kesin program haline getirir. Bu kesin 
programlarda birden fazla kurum ve kuruluşça ay
nı anda yapılması gerekenler «Ortak Programca alı
nır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için 
Devlet belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarının büt
çelerine konulan ödenekler Alt Yapı Koordinasyon 
Merkezinde teşekkül ettirilecek «Alt Yapı Yatırım 
Fonu» na aktarılır. 

Ortak programa alınmayan yatırımlar için her Ba
kanlık ile ilgili büyük şehir ve ilçe belediyeleri ve di
ğer kamu kurum ve kuruluşları Alt Yapı Koordinas
yon Merkezince tespit edilen programa göre harca-. 
malarını kendi bütçesinden yaparlar. 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi şehrin ulaşım pla
nına göre toplu taşıma araçlarının güzergâh, zaman 
ve bilet tarifelerini yapmaya ve bu tarifeleri uygula
maya yetkilidir. Bu işlemler yapılırken il trafik ko
misyonları ile gerekli koordinasyon sağlanır. 

Koordinasyon Merkezlerince alınan ortak yatırım 
ve toplu taşımla ilgili kararlar bütün belediyeler ile 
kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcıdır! 

İmar ve yol istikamet planlarında, meydan, yol, 
park, yeşil saha ve otopark gibi umumî hizmetlere 
ayrılan alanlarda ve imar uygulaması sırasında yapıl
mak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ait gay-
rimenkuller görev alanları itibariyle büyük şehir ve 
ilçe belediyelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı kara
rı ile bedelsiz olarak terkedilebilir ve tapu kaydı ter
kin edilir. 

Koordinasyon merkezlerinin çalışma esas ve usul
leri ile fonlarda yapılacak harcamalara ilişlkin esaslar 
ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak İçişleri ve Ma
liye ye Gümrük Bakanlıklarınca müştereken hazırla
nacak: yönetmelikle tespit edilir. 

Malî durumu yetersiz ilçe belediyelerine büyük 
şehir belediyesince malî yardımda bulunulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 195 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnamenin Plan-Bütçe Komisyonunca değiş
tirilen 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının 3 üncü sa
tırında «... yürütülmesi amacıyla» sözünden sonra 
(Vali veya görevlendireceği Vali muavininin başkan- I 
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lığında büyük şehir Belediye Başkanı ve...» cümlesi
nin eklenmesini genel idare prensipleri açısından lü
zumlu bulmaktayız. O sebeple, sözü geçen maddede 
yukarıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Namık Kemal Şentürk . Kadri Altay 
İstanbul Antalya 

Işılay Saygın Rıfat Bayazıt 
İzmir Kahramanmaraş 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye katı
lıyor mu?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye ka
tılmıyor. 

Efendim, önerge sahiplerinden söz isteyen var mı?. 
NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Fay

da sağlamayacağı için söz istemiyoruz efendim. 

IBAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Hak, yetki, imtiyaz ve muafiyetler 
MADDE 8. — Büyük şehir ve ilçe belediyeleri, 

görevli oldukları konularda, 1580ı sayılı Belediye Ka
nunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile belediye
lere tanınan hak, yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sa
hiptir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Görüşülmekte olan 195 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 8 inci maddesine aşağıdaki iki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ercüment Konukman İsmail Dayı 
İstanbul Balıkesir 

Kâzım Oksay Seçkin Fırat 
Bolu Bolu 
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Mehmet Topaç Mümtaz Güler 
Uşak Uşak 

Gülami Erdoğan Hayrettin Elmas 
Samsun İstanbul 

Muhlis Arıkan 
Samsun 

«Toplu taşım araçlarıyla bunların parçalarının bü
yük şehir belediyelerince, sabit ve hareketli iş maki
neleri ile bunların parçalarının büyük şehir ve ilçe 
belediyelerince ithalinde hiçbir gümrük, vergi, resim 
ve harcı alınmaz. Yurt içinde imal edilip, büyük şehir 
ve ilçe belediyelerince satın alman bu gibi araç ve 
gerekler için ihracat muamelesi yapılmış sayılır. 

1615 sayılı Gümrük Kanununun değişik 14Q inci 
maddesinde belirtilen ve gümrüğe terk edilmiş sayı
lan eşya büyük şehir ve ilçe belediyelerine aynı ka
nunun 141 inci maddesine tabi olmaksızın CİF değeri* 
nin yüzde 10'u karşılığında satılabilir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR — katılı

yoruz. 
BAŞKAN— Komisyon ve Hükümet katılıyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

8 inci maddeyi kabul ettiğiniz önergeyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9'u okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Büyük Şehir Belediyesinin Organları 

Organlar 
MADDE 9. — Büyük şehir belediyesinin organ

ları; «Büyük Şehir Belediye Meclisi», «Büyük Şehir 
Belediye Encümeni» ve «Büyük Şehir Belediye Baş
kanı» dur. 

Büyük şehir ve ilçe belediyelerinin seçilmiş organ
ları veya bu organların üyeleri hakkında görevleri ile 
ilgili bir suç sebebi ile soruşturma veya kovuşturma 
açılması halinde, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir ola
rak, kesin hükme kadar bu organları veya organların 
üyelerini görevden uzakiaştırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen.*. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) T- Sayın Baş
kan, maddeler üzerinde, teklifler üzerinde söz istiyo
ruz, hemen oylayıp geçiyorsunuz. . - . " 

BAŞKAN — Efendim, ne zaman istediniz? 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — önerge 

üzerinde söz istedim. 
BAŞKAN — Size önerge üzerinde söz veremem, 

usule aykırı, 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Şimdi 

madde üzerinde söz istedim. 
BAŞKAN — Şimdi, özür dilerim, göremedim; 

yani «böyle geçişiyor» diye ifade ederseniz, çok daha 
ağır gidebilirim. 

Madde 10'u okutuyorum : 
Büyük şehir belediye meclisi 
MADDE 10. — Büyük şehir belediye meclisleri 

18.1.1984 tarihti ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kındaki Kanunun 6 ve 24 üncü maddelerinde 'belir
tilen esaslara göre teşekkül eder ve görev süresi 5 yıl
dır. Büyük şehir belediye meclisi üyelerinin ilçe be
lediye meclisi üyelikleri devam eder. 

İlçe belediye başkanları, büyük şehir 'belediye mec
lisinin tahiî üyeleridir. 

İlçe belediye meclislerinin fesih veya herhangi bir 
sebeple boşalması halinde yeni seçim yapılıncaya ka
dar ilçe belediye meclisi yerine kaim olan kurulların 
üyeleri büyük şehir belediye meclis görevini de ifa 
ederler. Ancak bu şekilde Tcatılacak üye sayısı o ilçe 
için 'belirlenen seçilmiş üye sayısını geçemez. 

2972 sayılı Kanunun 6 ve 24 üncü maddelerinde 
belirtilen esaslara göre seçilen üyeler büyük şehir 
belediye meclisi üyeliği sıfatını kazanırlar. 

©üyük şehir belediye meclisinde meseleleri tet
kik etmek üzere komisyonlar teşkil edilebilir. 

'Meclisin çalışma esas ve usulleri yönetmelikle dü-
lenleniı* 

BAŞKAN —. Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir, 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Üyeliğin sona ermesi 
MADDE 11. — Büyük şehir veya ilçe belediye 

meclisti üyeliklerinden herhangi birinin sona ermesi 
halinde, diğer meclisteki üyelik sıfatı da sona erer. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 12'yi okutuyorum : 
Meclis toplantısı 
MADDE 12. — Büyük şehir belediye meclisi 

olağan veya olağanüstü olarak toplanır. 
Olağan toplantılar Kasım, Mart ve Temmuz ay

ları başında yapılır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13'ü okutuyorum : 
Büyük şehir belediye encümeni 
MADDE 13. — Büyük şehir belediye encümeni, 

'büyük şehir belediye başkanı veya tevkil edeceği şah
sın başkanlığında, Genel Sekreter, büyük şehir beledi
yesinin imar, fen, hukuk, hesap ve yazı işleri ve per
sonel işlerini yürüten birim başkanlarından oluşur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14*ü okutuyorum : 
Büyük şehir belediye başkanı 
MADDE 14. — Büyük şehir belediye başkanı, 

büyük şehir belediye sınırları içindeki seçmenler ta
rafından 5 yıl süre ile seçilir. 

Büyük şehir belediye başkanı, belediye başkanı
na verilen kanunî görevler yanında ilçe belediyeleri 
arasında hizmetlerin yürütülmesinde birlik ve bera
berliği sağlamakla da görevli ve yetkilidir. 

Büyük şehir ve ilçe bçlediye meclislerince alman 
bütün kararlar büyük şehir belediye başkanına gön
derilir. 

Büyük şehir belediye başkanı konunun meclisler
de tekrar görüşülmesini isteyebilir. Meclisler karar
larında ancak 2/3 çoğunlukla ısrar edebilirler ve bu 
hallerde meclis kararı kesinleşmiş olur. 

Büyü'k şehir belediye başkanının diğer görevleri 
şumllardır. : 

la) Büyük Şehir tüzıelkişiılıiığinli temsiıl' etmçk, 
b)/ Büyülk şehir belediye meclisince onaylanan 

nazım imar planlarını uygulamalk, 
e) (Büyük şehir belediye m'eöliisıi ve encümeninin 

•karaırlaınınu uygulamak, 
d) Büyük şehir belediyesinin ve bağlı kuruluş-

flıarı ile 'işllötmelerinıin öfikiın, düzenli ve süıra'tıü bir şe-
ıfciillde yönetilmesini sağlamak, 

e) Büyülk şehir belediyesi ve bağlr kuruiluışlaırı 
ile işletmelerinin bütçe ta'saıntlarını, bütçe üzerimdeki 
değişiklik tekliflerini ve bütçe fcesinhesap cetvellerini 
hazırlayarak ülgii organliara göndermek, 
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[ f) Büyük şehir belediyesinin gelir, aiîacak, hak 
ve menfaatlerini izlemek ve tabJsil ettirmek, 

g) Bu Kanunda öngörülen haillerde yetlkili or
ganların karanını ıda almak; şartıyll'a büyük şehir be
lediyesi ;a)dına sözleşmeler yapma/k, bağış kabul et-
mdk, bağlayıcı her türlü hukukî akit ve tasarruflarda 
bulunmak, 

ıh) Dairelerde, idarî ve ad! yargı mıerciıtorinde 
daiVacı veya davallı sifaltıyla büyük şehir belediyesini 
temsil etmek veya başkasına vekâlet yetkisi verımıeik. 

i) Dava değeri 5Û0 OÖÖ TL.'dan az oSan dava
ların suılhen ortadan kafld'ırıllmasıına karaır venmek, 

j) ita amiri sılfatoyCıa verJlle emirierin.i imza et
mek 'veva bu ko'nuda yddki vermek, 

k) Gerektiğinde bizzat nikâh kııymtaik, 
1) Diğer !banuınl!laırıın belediye baş'kaınılarana verîdi-

ği görev ve yetkililerden, büyük şehir belediyesi .gö
revlerine ilişkin bullunan hizımetferii yenine getirmek 
Va yetkileri'Ikullllanmalk, 

m) Gerektiğinde görev ve yetkiılar'inden bir ve
ya birkaçımı ilçe belediye başkanlaıruna, devretmek, 

n) İlçe belediyelerince yapılan hizmöieriin etlkin-
'liğini sağlayıcı tedbirleri alllmaik ve bu amaçlla gerek
tiğinde mahallinde denetllemıeilerde bulunmlaik. 

1580 sayıllı Belediye Kanunumun 61 ve 76 ncı mad
deleri hükümılerindeki 2/3 çoğunduk şartı büyük şe
hir belediye başlkanılaırı içim 3/4 olarak uyıguilıamır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

İki önerge var, okutuyorum... 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Özür dilerim Sayın Başkan, Sayın Konukman'la gö
rüşüyordum, müsaade ederseniz 14 üncü madde üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
Kim konuşacak? İkiniz beraber mi konuşacak

sınız? 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— Hayır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Başkanın 
mutat olmayan bir konuşma usulünü hatırlatması 
nedeniyle, esprisine teşekkür ediyorum. 

Arkadaşlar, bir yasa tedvin edilirken günün şart
larını değil, özellikle bu kabil uzun ömürlü ve yapı
cı olmasını dilediğimiz bir yasanın tedvininde, bir 
uzun perspektif içinde düşünmek mecburiyetindeyiz. 
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İlçe belediyeleri ve büyük şehir belediyesinin bir 
partinin elinde olması şekliyle tezabür eden bugünkü 
mutlu tablo her zaman olmayabilir. İlçe belediyeleri 
başka partilerde, büyük şehir belediyesi başka parti
lerde olabilir. Hatırımda yanlış kalmamışsa ve değiş-
tirilmemişse, meslekten ayrıldığımdan bu yana, Be
lediye Kanununda, belediye başkanlıklarının Bakan
lar Kurulu kararı ile tayin edilmiş kişilere verilmesi 
hükmü de vardır. 

Madde neyi getiriyor? Büyük şehir belediye mec
lisinin aldığı kararı, onun belediye başkanına suna-

; cakamız. Büyük şehir belediye başkanı zaten o mec
lisin başkanı, o kararda zaten v kendisi de mevcut; 
ona bir geri gönderme yetkisi, Cumhurbaşkanının 
yetkisine paralel bir geri gönderme yetkisi tanıyor-
•sunuz< 

İkinci konu -ki, Sayın Komisyon Sözcüsü ısrarla 
üzerinde dura dura izah ettiler, bu itibarla kabul gö
receğini çok çok zayıf bir ihtimal olarak telakki edi
yorum- ilçe belediye meclislerinin kararına karşı, bü
yük şehir belediye başkanına yine bir veto yetkisi 
banıyorsunuz. Nisabı ne kadar artırırsanız artırın, si
yasî sürtüşme kapısı açabilecek bir yöntem getiriyor-

• sunuz. 

Bu nednele, 14 üncü maddenin 3 ve 4 üncü fık
ralarının, kurulmak istenilen sistemi arzu edilen nok
taya götürmekte olumlu değil, olumsuz işlev yapa
bileceği endişesindeyim. 

Bunu arz etmek istiyorum, bu konudaki önerge
ler değerlendirilirken de 'bunun göz önünde tutumu-

* sında büyük yarar görüyorum. 
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 

Madde ile ilgili 2 önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Görüşülmekte olan 87 Sıra sayılı Kararnamenin 
Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen 14 üncü 
maddesinin 3 üncü fıkrasına, «İdarî vesayetin zarurî 
icabı olarak... Büyük Şehir ve ilçe Belediyeleri Mec
lislerince alınan 'bütün kararlâr»dan sonra, «Valiye 
*ve» ibaresinin eklenmeisni ve fıkranın bu değişiklik
le kabulünü arz ve teklif ederiz. 

'Saygılarımızla. 

Namık Kemal .Şentürk 
İstanbul 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kadri Altay* 
Antalya 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 87 Sıra sayılı- Kararnamenin 
Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen 14 üncü 
maddesinin (k) bendinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe sözlü olarak açıklanacaktır. 
Saygılarımızla., 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Kadri Altay 
Antalya 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

BAŞKAN — Birinci önergeyi tekrar okutuyorum : 
(Namık Kemal Şentürk ve arkadaşlarına ait 1 inci 

önerge tekrar okundu) 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Sayın 

Komisyon katılıyor mu?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

önergeye katılmamaktadırlar. 
önerge sahiplerinden söz isteyen? Sayın Altay, 

buyurunuz. 
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; şu an bir tek kelime için huzu
runuzdayım. S&z alışım, bu 14 üncü maddeye sade
ce «vali» kelimesinin girmesi içindir. 

Biraz evvel konuşan Plân ve Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü Sayın Alaattin Fırat kardeşimiz «Bu 3 şehir 
67 ili temsil eder» diyor, öyle değil mi efendim? 
İstanbul, İzmir, Ankara nüfusumuzun dörtte birini 
barındırmaktadır. Bütün faaliyetleri Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti gibidir. Bu 3 şehrin her biri âdeta 
bir küçük devlet gibidir, küçük bir hükümet gibidir. 
Öyleyse, bu 3 şehirde bir büyük vardır. Bu büyük, 
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Devletin, Hükümetin tek temsilcisidir, o da validir. 
Bir yerde her türlü karar alınır, her $ey yapılır, valiye 
bilgi verilmez.. Olmaz böyle birşey. Olmaması gere
kir, lütfen... 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bele
diye başkanı seçimle gelmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Seçimle gel
diğini sayın hatip biliyor. 

Buyurun sayın hatip, buyurun efendim. 
KADRİ ALTAY (Devamla) — Aynı zamanda 

diyoruz ki, mahallî idareler üzerinde de bir vesayet 
var; vasidir vali, gözetir, denetler, kontrol eder vali. 
Belediyeler her ne kadar tüzelkişiliği haizdir, ama 
bütçe öteki taraftan geçer. Ne olduğunu bilsin vali. 
Bunun için, lütfen «Valiye» kelimesini koyalım. 

Saygılarımla. (M DP ve HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir efendim. 
İkinci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Namık Kemal Şentürk ve arkadaşlarına ait 2 ncl 

önerge tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hük'ümtet katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Şentürk, söz istiyor musunuz 

efendim? 
Buyurun Sayın Şentürk. (MDPve HP sıraların

dan alkışlar) 
NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Sa

yın Balkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte oldu
ğumuz kararnamenin daha iyi, daha yararlı, daha 
faydalı çıkması için huzurunuzdayım ve endişemiz 
de bunHan doğuyor. 

Bahsedilen konu, -maddenin (k) fıkrasının çıkarıl
masındaki esbabı mucibemiz gayet açık ve net. Tabiî, 
Hükümet veya Komisyon neden katılmadı bilemem. 
Bir kere, mevcut Nüfus Kanunu hükümleri gereğin
ce zaten evlendirme memurluğu konusu düzenlenmiş
tir. Belediyelerden ve muhtarlardan alınmış idi, an
cak henüz icraya konulmadı, halen mevcut mevzuat, 
'belediye başkanlarını evlendirme memuru olarak gö
revlendirmiştir; ya kendileri veya tevkil edecekleri bir 
zat nikâh kıyar. 
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Şimdi, büyük şehir belediye başkanı, kimin han
gi nikâhını kıyacak? Zira, bugün halen meri mev
zuata göre evlendirme memurluğu vazifesiyle görev
li ilçe belediye başkanlarıdır. Büyük şehir belediyesi
nin ayrıca bir konusu yok; kendisi koordinasyonu 
sağlayacak ve büyük şehir hizmetlerini koordine ede
cek bir makamdır. O sebeple, işlemesi mümkün değil
dir. Ne diyecek? Faraza Şişli Belediyesinde kıyılan 
nikâhta belediye başkanına, «Kardeşim sen dur da, 
ben kıyayım.» diyecek... Olmaz, mümkün değil ve 
yanlış. Bu sebeple, gereksizdir. Zaten, İçişleri Bakan
lığınca, sanıyorum ki, bu konu tedvin edilmek üze
redir. Bu sebeple, yersiz, lüzumsuz, gereksiz, belki 
bazen yıpratıcı olabilecek bir hüküm ifade etmesi 
dolayısıyla (k) bendindeki «Gerektiğinde bizzat ni
kâh kıymak, hükmünün maddeden çıkarılmasını arz 
ve teklif ettik, takdir Yüce Heyetinizindir. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. (MDP ve HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şentürk. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
14 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
Başkanvekili 
MADDE 15. — Büyük şehir belediye meclisi 

her yılın ilk olağan toplantısında bir belediye baş
kanvekili seçer. Başkanvekili, başkanlığın herhangi 
bir sebeple boşalması, başkanın görevli olarak bü
yük şehir belediyesi dışına çıkması veya yıllık, ma
zeret ve hastalık izinleri veya görevden uzaklaştırma 
sebebiyle, görevinden geçici olarak ayrılması halle-
•rinde başkanlığa vekâlet eder. 

Büyük şehir belediye başkanvekili, ilçe belediye
lerinde meclis üyeliğinden başka bir görev alamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Büyük .Şehir Belediyesi Teşkilatı 

Genel Sekreter ve yardımcıları 
MADDE 16. — Büyük, şehir belediyesinde hizmet

lerin başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu al
tında yürütülmesini sağlamak üzere bir genel sekre
ter ve en çok dört genel sekreter yardımcısı bulu
nur, 
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Genel Sekreter büyük şehir belediye başkanının ı 
teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile, Genel 
Sekreter yardımcıları ise 'büyük şehir belediye başka
nınca atanır. 

Büyük şehirlerde, belediye başkan yardımcısı bu
lunmaz. 

Büyük şehir (belediyelerinde, Genel Sekreter ve 
yardımcısı kadroları, Daire Başkanı kadroları ve 
büyük şehir belediyesine bağlı işletme ve kuruluşla
rın Genel Müdür kadroları ile ilçe belediyeleri baş
kan yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek sure
tiyle atamaya yetkili amirin onayı ile sözleşmeli 
personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personelin ücretleri 
Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Teşkilat 
MADDE 17. — Büyük şehir belediyeleri genel 

sekreterin yönetiminde daire başkanlığı, müdürlük, 
şeflik ve memurluklardan teşekkül eder, 

Birimler hizmet gereklerine göre, büyük şehir be
lediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı 
ile kurulur. 

Daire başkanları ve diğer personel büyük şehir be
lediye başkanınca atanır. 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, 
koordinasyon merkezlerinde ikinci görev verilmek su
retiyle çalıştırılır. 

Büyük şehir 'belediyeleri bakanlıklar ve diğer ka
mu kurum ve kuruluşları ile,, ilçe belediyeleri kendi 
aralarında ve büyük şehir belediyesi ile, teknik ve 
hesabata ilişkin konularda bizzat yazışabilirler. 

Büyük şehir belediyelerinin hizmet alanlarına gi
ren konularda büyük şehir belediye başkanlığına is-
tişari mahiyette görüş 'bildirmek üzere büyük şehir 
belediyesi danışma kurulu kurulabilir. Bu kurulun 
üye sayısı 10'u geçemez. 

Danışma kurulları, kuruluş, görev ve çalışma şe
kil ve şartları ile kurul üyelerine verilecek hakkı hu
zur miktarları, büyük şehir belediye meclisince ka
bul edilecek bir yönetmelikle düzenlenir. 

[ BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Önerge vardır okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 87 Sıra sayılı Kararnamenin 
Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen 17 nci 
maddesinin 6 ve 7 nci fıkralarının madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak açıklanacaktır. 
Saygılarımızla. 

Namık Kemal Şentürk Kadri Altay 
İstanbul Antalya 

Rıfat Bayazıt Mustafa Çorapçıoğlu 
Kahramanmaraş Balıkesir 

Ertuğrul Göfcgün 
Aydın 

BAŞKAN —'Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılamıyoruz efen-
: dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. 
Gerekçeyi açıklamak üzere Sayın Altay, buyurun. 
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkanım, 

değerli milletvekilleri, yine huzurunuzdayım. 
Bakın, burada da ne var... Hükümet altı aydan 

beri faaliyet gösteriyor. Bir tek maksadı da var, «ta
sarruftur» diyor. Bunun için ne kadar kendisini tö
kezletecek unsurlar varsa hepsini kaldırtıyor; Hükü
met kaldırtıyor bunları. Değerli Başbakanımız buna 
yöneldiler. Ne komisyon bıraktı, ne kurul; ama bu
rada gelin bakın, bir danışma kurulu var. Niye? Efen
dim, tasarrüfsa iyi. Değil. Öyleyse buradan da onu 
lütfen çıkartılım. Belediyenin elinde o kadar büyük 
kozlar, o kadar güzel kadro, o kadar güzel personel 
var ki, bunu yürütür. Niye 10 tane danışma kuru
lunda üye verelim? Lütfen. 

Saygılarımla. Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 18'i okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 

Büyük Şehir Belediye Maliyesi 

Büyük şehir belediyesi gelirleri 
MADDE 18. — -Büyük şehir "belediyesinin gelir

leri şunlardır : 
a) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve 

İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile ek ve tadillerine 
göre Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamı 
üzerinden ilçe belediyelerine verilmesi gereken pay
lardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlar da-
halinde ayrılarak İller Bankasınca gönderilecek pay, 

b) Büvük şehir beledivesinin bulunduğu il mer
kezinde yapılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsi
lat toplamı üzerinden gelir saymanlarınca hesaplanıp, 
ertesi ayın sonuna kadar ilgili büyük şehir belediye
sine yatırılacak % 3 pay, 

c) 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelir
leri Kanunununda yer alan nispet ve esaslara göre tah
sil olunacak Elektrik ve Havagazı Tüketim vergisi. 
ile Temizleme ve Aydınlatma Harcının % 50'si, 

d) Büyük şehir belediyelerine bırakılan sosyal 
ve kültürel tesisler ile, spor, eğlence ve dinlenme yer
leri ve yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü 
belediye vergi, resim ve harçları, 

e) 6 ncı maddenin (A) fıkrasının (c) bendinde 
belirtilen alanlardaki ilan asma yerleri, elektrik di
rekleri, büfeler ile tercihli yollardaki bariyerlere ko
nulacak her türlü ilan ve reklamların vergileri ile as
ma, tahsis ve bakım ücretleri, 

f) Hizmetlerin büyük şehir belediyesi tarafından 
yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununda belirtilen nispet ve esaslara göre alınacak 
yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma pay
ları, 

g) Kamu idare ve müesseselerinin yardımları, 
h) îç ve dış borçlanmalar ile tahvil ve hisse se

nedi gelirleri, 
i) Şartlı ve şartsız bağışlar, 
j) Büyük şehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz 

mal gelirleri, ' 
k) Yapılacak hizmetlere karşılık alınacak para

lar, 
1) Büyük şehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin 

safi hâsılatından 'büyük şehir belediye meclisince be
lirlenecek oranda alınan hisseler, 

m) Diğer gelirler. 
(b) fıkrasındaki % 3'lük pay Bakanlar Kurulun

ca % 6 oranına kadar artırılabilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 87 sıra sayılı Kararnamenin 

Plan - Bütçe Komisyonunca değiştirilen 18 inci mad
desinin (c) bendi başına (Hizmetlerin büyük şehir 
belediyesi tarafından yapılması şartıyla) cümlesinin ila
vesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe şifahen açıklanacaktır. 
Saygılarımızla. 

Namık Kemal Şentürk Kadri Altay 
istanbul Antalya 

Rıfat Bayazıt Mustafa Corapçıoğlu 
Kahramanmaraş Balıkesir 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FİRAT (Muş) — Katılamıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet? .< 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, «şifahen arz edilecek» diyor
sunuz. Buyurunuz Sayın Şentürk. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (istanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; önergeyi vermek
teki maksadımız, ifade ettiğimiz gibi, hizmet ifa edi
lirse karşılığı alınır. Nitekim aynı maddenin (f) ben
dinde aynı hüküm vardır. Burada da, temizlik hiz
metleri ilçe 'belediyelerince yapılacak, buna mukabil 
temizleme, aydınlatma resmi vergisi olarak yüzde 
50'si belediyeye bir pay olarak verilecek... Hiç man
tıklı değil. Binaenaleyh, hizmetlerin mutlaka yapıl
ması şartıyla vergi, resim veya harç alınabilir. O se
beple, maddenin başına, önergemizde bahsettiğimiz 
gibi, «Hizmetlerin büyük şehir belediyesi tarafından 
yapılması şartıyla» cümlesinin eklenmesinde yarar 
vardır. Nitekim, ilk kararnamenin ilgili maddesinde 
de avnı hükümler yer almaktadır. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Takdir Yü
ce Meclisindir. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şentürk. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
Büyük şehir belediyesinin giderleri 
MADDE 19. — Büyük Şehir Belediyesinin gider

leri şunlardır : 
a) Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen hizmet 

ve görevlerin gerektirdiği harcamalar, 
t>) Bağlı 'kuruluşlarına verecekleri sermaye ve ya

pacakları yardımlarla ortaklıklara katılma payları, 
c) Büyük şehir belediyesi mallarının vergi, re

sim, harç ve sigorta giderleri, 
d) Diğer giderler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden 

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
Plan Program ve Bütçeler 
MADDE 20. — Büyük şehir dahilindeki tüm hiz

metler, Devlet Kalkınma Planının ilke, hedef ve sü
relerine uygun olarak yapılacak plan ve programlara 
göre yürütülür, 

Büyük şehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri büt
çelerinin hazırlanması ve uygulanmasında 1580 sa
yılı , Belediye Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Büyük şehir belediye bütçeleri doğrudan, ilçe be
lediye bütçeleri ise Büyük Şehir Belediye meclisince, 
yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak 
şekilde aynen veya tadilen kabul edildikten sonra 
ilgili Vali tarafından onaylanır. 

Büyük şehir ve ilçe belediye bütçeleri büyük şe
hir belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve 
birbiri arkasına görüşülerek karara bağlanır ve tek 
bir bütçe halinde bastırılır. 

Büyük şehir belediye meclisi, ilçe bütçelerini ka
bul ederken, Vali büyük şehir ve ilçe belidye büt
çelerini onaylarken; 

a) Bütçe metnindeki, kanun, tüzük ve yönet
meliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya ve de
ğiştirmeye, 

b) Belediyelerin tahsile yetkili olmadığı gelirleri 
çıkarmaya veya kanunî yetki üzerindeki gelir tah
minlerini normal ve kanunî hadde indirmeye. 

c) Yapılması görev olmayan hizmetler için ko
nulmuş ödenekleri çıkarmaya, 
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d) Bütçeye konulması kanunen zorunlu iken 
konulmamış ödenekleri ve kesinleşmiş yönetim borç
larını eklemeye, 

e) Yıllık yatırım programlarının gerçekleştiril
mesi için gerekli ödenekleri eklemeye yetkilidir. 

Yapılan bu ekleme ve çıkartmalar dikkate alına
rak bütçeler büyük şehir belediye meclisi veya vali 
tarafından denkleştirilir. 

Vali tarafından yapılan değişikliklere karşı büt
çenin büyük şehir belediyesine intikalinden itibaren 
?0 gün içinde büyük şehir belediye başkanınca gö
revli idarî yargı mercilerine itiraz edilebilir. İtiraz
lar idarî yargı mercilerince 30 gün içinde karara bağ
lanır. 

Bütçede yapılacak her türlü değişiklik bütçenin 
kapıldığı usule tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Uygulanacak hükümler 
MADDE 21. — 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 

diğer ilgili mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümleri Büyük şehir ve ilçe belediyeleri haıkkında da 
uygulanır., 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
Belediye şubeleri 
MADDE 22. — Büyük şehir belediyelerince be

lediye şubesi tesis edilemez. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen vaı 

mrt Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 23. — Bu Kanunun uygulanması ile il

gili hususlarda yönetmeliklerle düzenlemelerde bulun
maya, İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanır. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
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24 üncü maddeyi okutuyorum : 
İhtilafların çözümü 
MADDE 24. — ilçe belidyelerinin kendi arala

rında veya Büyük Şehir Belediyesi ile aralarında ih-
'tilaf çıkması'veya ilçe belediyeleri arasında farklı uy
gulamalar bulunması halinde, bu ihtilaf ve farklı uy
gulamaları ortadan kaldırmak amacıyla, Büyük Şehir 
Belediye Meclisi yönlendirici ve düzenleyici tedbir
leri almaya yetkilidir. 

Büyük Şehir Belediye .Meclisi toplantı halinde 
değilse, bu yetki Büyük Şehir Belediye Encümenine 
aittir. 

Bu konuda büyük şehir belediye meclisi veya 
büyük şehir belediye encümenince alınan kararlar 
ilgili belediye veya belediyelerce derhal uygulanır. 

Büyük şehir belediye meclisinin veya encüme
ninin kararına karşı ilgililer 10 gün içinde o ilin va
lisine itiraz edebilirler. Vali itirazı 10 gün içinde 
karara bağlar. Valinin kararı kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

Buyurun Sayın Turan Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; deminki konuşmam sıra
sında Sayın Başkan güzel bir espri yaptılar; danışma 
kurulu ile ilgili bir mevzuyu görüştüğümüz Sayın 
Konukman'la birlikte mi kürsüye çıkacağımızı söy
lediler. Keşke mümkün olsa da, her kürsüye çıkışta 
bir Anavatanlı arkadaşla beraber çıksak, onlar sufle 
etse biz söylesek daha müessir olacağız. 

BAŞKAN — Oradan aday olabilirdiniz. (Gülüş
meler, alkışlar). 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Arkadaş
larım, maruzatım, maddedeki prensiplerde bir endi
şeden kaynaklanmaktadır. Son fıkrasında valiyi dev
reye sokuyoruz. Belediye meclisleri arasındaki ihtilaf
larda valiyi devreye sokmanın, ben büyük ihtilatlar 
yaratacağı endişesini taşıyorum. Bu nedenle, vali ye
rine Danıştayın idarî dairesinin burada görevli kılın
masının, memleketimizin şartları bakımından zorun
lu olduğu kanısındayım. 

Yine maddenin 2 nci fıkrasında, «Büyük şehir 
belediye meclisi toplantı, halinde olmadığı zamanlar
da bu ihtilafları büyük şehir belediye encümeninin 
halledeceği» şeklinde bir Jbare var. 

Arkadaşlar, büyük şehir belediye encümeni, seçil
miş üyesi olmayan teknisyenlerden, teknokratlardan 
kurulu bir organ. Anayasa sarih, karar organlarının 
seçilmiş olması gerekir. Hem bu yönüyle, sanırım ki 

bu madde hatalıdır ve hem de bir ilçe belediye mec
lisinin, halkın seçtiği belediye meclisinin, il büyük 
şehir belediye meclisinin, halkın seçtiği büyük şehir 
belediye meclisinin kararları arasındaki ihtilafların 
çözümünde teknik düzeydeki arkadaşları devreye so
kuyoruz. Her ikisini de ben, hem Kamu Hukukunun 
prensipleri ve hem de memleketimizin şartları bakı
mından mahzurlu gördüm. 

Önerge takdim etmedik, takdim edersek reddedi
lecek. Ancak, bunu açıklarsak, sanırım ki Komisyon 
ve Hükümet değerlendirme imkânını daha iyi bulur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
Birlik Kurulması 
MADDE 25. — Büyük şehir ve ilçe belediyeleri

nin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, 
kendi aralarında veya diğer mahallî idarelerle birlik 
kurmaları Bakanlar Kurulunun iznine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1 'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Büyük şehirlerdeki mev

cut belediyelere bağlı bulunan ve özel kanunlarla ve
ya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş 
bulunan müstakil bütçeli veya katma bütçe ile yöne
tilen idare, işletme, kurum ve kuruluşların hukukî 
statüleri, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bü
yük şehir belediyelerine bağlı olarak devam eder. 

İstanbul Belediyesine Bağlı Havagazı İşletmesi 
Genel Müdürlüğü ile bu Genel Müdürlük tarafından 
yönetilmekte olan Havagazı İşletmeleri; personel, ta
şınır ve taşınmaz malları, araç, gereç, tesisler, para 
ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, bütün hak, 
yetki ve borçları ile birlikte her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaf olarak 16.6.1939 tarih ve 3645 sayılı 
Kanunla kurulmuş bulunan İstanbul Elektrik, Tram
vay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü
ne devredilmiştir. Devir işlemlerine ait esas ve usul
ler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde hazırlana
cak bir yönetmelikle belirlenir. 

Büyük İstanbul, Ankara ve İzmir Nazım Plan 
Bürosu teşkilatları bu kanunun Geçici 3 ve 4 üncü 
maddelerindeki esaslara göre, ilgili büyük şehir be
lediyelerine devredilir. 
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1351 sayılı Kanun ile kurulan Ankara Şehri İmâr 
Müdüriyeti teşkilatı bu Kanunun Geçici 3 ve 4 üncü 
maddelerindeki esaslar uyarınca Ankara Büyük Şe
hir Belediyesine devredilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «Büyük İstanbul», 
«Büyük Ankara», «Büyük îzmir» olarak ifade edil
mek isteniyor değil mi orada? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALÂATTlN FIRAT (Muş) — Tabiî efendim. 

BAŞKAN — Evet, madde üzerinde söz almak 
isteyen Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile büyük şe

hir belediyesi statüsüne dönüştürülmüş bulunan be
lediyelerin, anahizmet bina ve tesisleri ile 6 ncı mad
denin (A) fıkrasında belirtilen hizmetlere bırakılma
sı gerekenler hariç, her türlü tesis, araç, gereç, taşı
nır ve taşınmaz malları ile bunlara ait hak ve borç
lar belediye sınırları esas alınmak suretiyle ilçe be
lediyelerine devredilir. 

Bu devir işlemleri İçişleri Bakanlığınca tespit edi
lecek esaslar dahilinde valiliklerce teşekkül ettirile
cek komisyonlarca yürütülür. Bu komisyonlara ilgili 
belediye başkanları veya temsilcileri de görüşleri alın
mak üzere davet edilebilir. 

Devir komisyonlarınca yapılacak envanterler ti 
İdare Kurulunun kararı ile kesinleşir. 

Tapu daireleri de dahil olmak üzere, ilgili kuru
luşlardaki kayıtlar ilçe belediyelerinin başvurusu üze
rine bu envantere göre düzeltilir. 

Bu düzeltmeler herhangi bir vergi, resim ve har
ca tabi değildir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte büyük şehrin 
tümüne hitap eden mıcır tesisleri, beton ve asfalt 
şantiyeleri, taş, kum, çakıl ocakları büyük şehir be
lediyesinde bırakılır. Bu tesislerden ilçe belediyeleri
nin faydalanma şekli 7 nci maddenin ilk fıkrasında
ki esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanuna göre yapı

lacak düzenlemelerin gerektirdiği kadro işlemleri aşa
ğıdaki usul dahilinde yürütülür. 

a) Mevcut kadrolar, Geçici Madde 2 deki Ko
misyon marifetiyle büyük şehir belediyeleri ile ilçe 
belediyeleri arasında dağıtılır. Dağıtım sonuçlan İç
işleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlı
ğı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. 

b) Mevcut kadroların sınıf, unvan ve derecele
ri, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının görüşleri alınmak kaydıyla İçişleri Ba
kanlığı tarafından değiştirilebilir. 

c) Mevcut sözleşmeli personel ile işçi kadro ve 
pozisyonlarında çalıştırılanlar hakkında da sözleşme
lerindeki hükümler saklı kalmak üzere (a) fıkrası hü
kümlerine göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici Madde 3'e göre 

yapılan işlemler sonucunda, 
a) Sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyen

ler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu kadro
lara atanmış sayılırlar. 

b) Büyük şehir 'belediyeleriyle ilçe belediyeleri 
arasında dağıtılan kadrolardan, sınıf, unvan ve dere
celeri değiştirilen kadrolarda çalışanlarla, kadroları 
kaldırılanları veya ihtiyaçtan fazla olduğu tespit edi
lenleri, diğer belediyelerde açık bulunan mükteseple
rine uygun kadrolara atamaya İçişleri Bakanlığı yet
kilidir/ 

Bunlara, atandıkları yeni görevlerinde kaldıkları 
sürece aylık, ek gösterge ve diğer tazminatları topla
mının, eski görevlerine ait ödemeler toplamından 
azalması halinde aradaki fark, giderilinceye kadar 
tazminat olarak ödenir. 

Durumlarına uygun kadro bulunamaması sebebiy
le atanamayanların kadroları «Şahsa bağlı kadro» 
sayılarak her ne şekilde olursa olsun boşaldıkların
da iptal edilmiş sayılır ve bu kadrolar Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine bil
dirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 5'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici 2 ve 3 üncü mad

delerde Söz konusu edilen araç gereç, taşınır mal, 
personel ve kadroların devri 3 ay içinde yapılır. Ta
şınmaz malların devri 1 yıl içinde, envanteri yapıla-
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rak devir ve tevzi esaslarını tespit eden bir Yönet
meliğe göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — İlçe belediyeleri organ

larının teşekkülünü müteakip bir ay içinde ilçe bele
diye meclisleri toplanarak 1984 malî yılının geri ka
lan kısmını kapsamak üzere geçici bütçelerini yapar
lar. Bu bütçelerin uygulanmasına devir işlemlerinin 
İl İdare Kurullarınca onayı ile birlikte başlanır. Büt
çe uygulaması için taşınmaz malların tespit ve devri 
beklenmez. 

Büyük şehir alanındaki ilçe belediyelerinin büt
çeleri uygulamaya başlanıncaya kadar ilçe belediye^ 
lerinin giderleri mevcut büyük şehir belediye bütçe
sinden karşılanır ve gelirlerin büyük şehir belediye
since tahsiline devam olunur. 

Büyük şehir belediyeleri 1984 bütçelerini bu Ka
nun hükümlerine uygun hale getirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 7'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 7. — İlçe belediyesi hudutları 

içinde bulunan ve ilçe belediyesi merkezi dışında ka
lan mevcut belediye şubeleri hiç bir işleme gerek 
kalmaksızın ilçe belediyesine bağlı şube müdürlükle
rine dönüşür. İlçe belediyeleri bunlardan gerekli ol
mayanları 1580 sayılı Belediye Kanununa tabi ol
maksızın kaldırılabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 8'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 8. — Geçici 2 nci maddede

ki devir işlemleri kesinleşene kadar ilçe belediyeleri
ne bırakılacak hizmetler büyük şehir belediyesince 
sürdürülmeye devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : * 
Yürürlük 
MADDE 26. — Bu Kanunun 18 inci maddesinin 

0>)> (?)> (d) ve (e) fıkraları bu kanunun yayımını ta-
kibeden aybaşında, diğer hükümleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

I ' BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 

I MADDE 27. — Bu Kanun hükümlerini Bakan-
1 1ar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Verilen bir önergeyle 8 inci maddede kabul edi

len değişiklik muvacehesinde açık oylama yapmak 
zaruretindeyiz. Açık oylamanın kupaların sıralar ara
sında gezdirilerek yapılmasını oylarınıza arz ediyo
rum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kupalar sıralar arasında gezdirilecek, Beyaz oy 
pusulası kabul, kırmızı oy pusulası ret, yeşil oy pu
sulası çekimserdir; arkadaşlar oylarını ona göre kul
lanacaklar. Oy pusulası olmayanlar bir kâğıda «ka
bul», «ret», «çekimser» diye yazarak, seçim bölge
sini ve ismini yazıp, imzasını atarak oy kullanacak
lar. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlanıldı). 

2. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komis
yonu Raporu (1/499) (S. Sayısı : 90) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 21.6.1927 
Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve 
Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 90 Sıra Sa
yılı Kanun Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar 
efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon Raporunun okunmasını kabul edenler... 

Okunmamasını kabul edenler... Okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I (1) 90 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek-
S lidirL 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
25.1.1984 tarihli ve 2973 sayılı Kanunla değişik 5 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi; 
Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel 
Komutanlığında onsekiz aydır. Ancak 1076 sayılı Ka
nun hükmüne tabi yükümlülerden; bu yükümlülük
lerini istekleriyle veya seçim sonucu yedek subay ada
yı olmadıkları için erbaş - er olarak yerine getire
cekler ile makbul bir özürü olmaksızın seçime katıl
mayanların hizmet süresi, aynı celbe tabi olup yedek -
subay adayı olarak ayrılanların hizmet süresinin ya
nsı kadardır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Madde ile ilgili verilmiş bir önerge var, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen görüşülmekte olan 1111 Sayılı Kanunun 
25.1.1984 gün ve 2973 sayılı Kanunla Değişik 5 inci 
Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapan Ka
nun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki gibi de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Saygılarımızla. 

Mehmet Yaşar M. Abdürrezzak Ceylan 
Ağrı Siirt 

Faik Tarımcıoğlu Mahmud Altunakar 
Bitlis Diyarbalkır 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Madde 1. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
25.1.1984 Tarihli ve 2973 sayılı Kanunla değişik 5 
inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi; 
Kara, Deniz, Hava Kuvvetleriyle Jandarma Genel 
Komutanlığında 18 aydır. Genelkurmay Başkanlığın
ca düzenlenecek yönetmeliğe göre önceden sınıflan

dırılan mahrumiyet garnizonlarında görevlendirilen 
erbaş ve erler için hizmet süresi 16 aydır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 

ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen var 

mı efendim?. Buyurun Sayın Tarımcıoğlu. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 

aziz milletvekilleri, şu anda gündemde bulunan 1111 
sayılı Askerlik Kanununu değiştiren kanun teklifine 
naçiz bir öneride bulundum. Sebebi şudur : Hüküme
tin tasarruflarına göre 24 ay, 20 ay, 18 ay askerlik 
yapdabilinir; fakat 18 ayda, 20 ayda veya 24 ayda 
askerlik yapan erbaş ve erler için belirli bir eşitlik sağ
lamak mecburiyetindeyiz. Ankara Orduevinde asker
lik yapan, Kalender Orduevinde askerlik yapan bir er 
ve erbaş ile Posof'ta bir gecede 8 defa nöbete kalk
mak zorunda olan, —35 derecede görev yapan er ve 
erbaş da 18 ay askerlik yaparsa, 20 ay askerlik yapar
sa, bu adil bir uygulama olarak kabul edilemez. 

Eğer Buna bir elastikiyet getirirsek, yetkiyi Genel
kurmay Başkanına vermek üzere, Genelkurmay Baş
kanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre garni
zonlar belirli sınıflara ayrılmak suretiyle sınıflandırı-
lırsa ve burada mahrumiyet bölgesi olarak düzenlenen 
bölgelerde er ve erbaşlar -Teklife göre 2 ay daha kısa; 
fakat makul bir çözüm bulunabilir, bir ortak nokta 
bulunabilir- daha kısa bir sürede askerlik yapaırlarsa, 
oraya giden er ve erfeaş için torpil aramak, tavassut 
aramak mecburiyeti hâsıl olmaz; çünkü bu türlü ta
lepler son derece fazladır, dikkati çekecek kadar faz
ladır; gönül rahatlığıyla gider, hizmetini yapar, An
kara Orduevinde görev yapan asker de buranın ca
zibesine, büyük şehrin cazibesine göre 18 aylık as
kerliği kabullenir, belirli eşitlik sağlanır. 

Bu bakımdan, bu teklif maddesi huzurlarınıza ge
tirilmiştir; adil bir çözüm sağlayabilir. Yüksek takdir
lerinize arz ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tarımcıoğlu. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul edenler.. .Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kaibul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci 'maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 

35 inci maddesinin (E) ve '(G) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«E) Aşağıda belirtilen yükümlülerin askere celp 
ve şevkleri, Millî Savunma- Bakanlığınca 33 yaşını 
doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir. 

1, 13 Aralık 1960 tarihli ve 160 sayılı (Kanun kap
samına giren kurumlarda görevli olup hizmetinin özel
liği sebebiyle şevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu 
personeli. 

2. Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde ve
ya yırt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya dok
tora yapanlar, 

Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar 
çerçevesinde; yukarıda belirtilen kamu personeli yü
kümlüleri hakkında bağlı 'Oldukları veya ilgili bulun
dukları bakanlığın; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre
terliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir 
bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan ku
rum personeli ile staj, yüksek lisans, ihtisas veya dokto
ra yapanlar için ilgili kurum amirinin; teklifi üzerine. 
sevk tehiri işlemi yapılabilir. 

Ancak, bu Kanunun 86 veya 89 uncu maddeleri
nin birinden soruşturma açılan yükümlüler, beraat 
elkriedikçe veya haklarında takipsizlik kararı veril
medikçe sevk tehiri İşlemine tabi tutulmazlar. 

Askere celp ve şevki tehir edilenler, tehir müd
detinden önce sevk tehirine sebep olan çalışmalarını 
bıraktıklarında, tehir teklifini yapan makamlar tara
fından, durum, iki ay içinde Millî Savunma Bakan
lığına bildirilir. Bu yükümlülerin sevk tehir işlemleri 
MIH Savunma Bakanlığınca İptal edilir.» 

«G) Yabancı ülkelerde oturma ve çalışma iznine 
sahip olarak işçi sıfatı ile çalışan yükümlüler, işçi
lik durumlarını gösterir belgeler ile bağlı bulunduk
ları Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde son 
yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemle
ri 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar, Mil
lî Savunma Bakanlığınca ertelenebilir. 

işçi sıfatını haiz olmamakla birlikte, yabancı ül
kelerde oturabilme ve çalışabilme hakkını haiz ola
rak, herhangi bir sıf altla çalışmakta bulunanların bu 
durumlarını gösterir belgelerle bağlı bulundukları 
Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde, her 
türlü askerlik işlemleri başvuru tarihinden itibaren 
32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek üze
re iki yıl ertelenebilir. 

Erteleme sebebi ortadan kalkan veya erteleme 
hakkından vazgeçen yükümlüler, haklarındaki ertele-

j me işlemleri iptal edilerek askere sevk edilirler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ündü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 

20.3.1980 tarihli ve 2299 sayılı Kanunla eklenen ve 
22.10.19S1 tarih ve 2539 sayılı Kanunla değişik ek 1 
inci madde aşağıdaki şekilde değiş tiriîmişitir. 

i «Ek Madde 1. — Oturma veya çalışma iznine sa
hip olarak, en az bir yıl süre ile yabancı bir ülkede, 
işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya 
sanatı icra etmek üzere bulunan, 1111 sayılı Askerlik 
Kanunu ile 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, durumlarını 
ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları 
konsolosluklar aracılığıyla askerlik şubelerine baş
vurmaları halinde, 600 000 Türk Lirasının 1 Mart 
1980 tarihindteki resmî kur üzerinden karşılığı kadar 
yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, baş-

r vuru tarihinden başlayarak 32 yaşını tamamladıkları 
yılın sonuna kadar ödemeleri ve iki aylık temel as
kerlik eğitimine tabi tutulmaları suretiyle, vatan öde
vini yerine getirmiş olurlar. 

ödemeler, yönetmelikte belirtilen para cinsleri ara
sında olmak kaydıyla, yükümlünün bulunduğu ya
bancı ülke parası üzerinden yapılır. Ancak bulunulan 
yabancı ülke parası, «uluslararası para piyasasında 
diğer paralara serbestçe çevrilebilir» paralardan de
ğil ise, ödeme Batı Alman Markı üzerinden yapılır. 

Yukarıda belirtilen 600 000 Türk «Lirası karşılığı 
yabancı ülke parası tutarını, bir katına kadar artır
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Birinci fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere 
başvurduktan sonra, bu isteğinden veya haklarında 
belirlenen yabancı ülke parasını ödemekten vazgeçen 
veya yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak 
ödemeyenler ile, Kanundan faydalanmak için gereken 
şartları; yükümlülüğünü tamamlamadan, her ne se
beple olursa olsun kaybedenler, bu madde hükümle
rinden yaralanaımaziar. Bu gibilerin ödedikleri para
lar, tabi oldukları statü içinde askerlik hizmetini ta
mamladıktan sonra; iki aylık temel eğitime başlama
dan önce ödeme safhasında ölen veya askerliğe elve
rişsiz hale 'gelenlere ise, bu durumlarının belirlenmesi 

| halinde, paranın 'bütçeye gelir kaydedildiği tarihteki 
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Türk Lirası karşılığı, yurt içinde kendilerine veya 
kanunî mirasçılarına defaten iade edilir. İki aylık te
mel eğitime başladıktan sonra bu durumları tespit edi
lenlere herhangi bir ödeme yapılmaz. 

Savaş veya savaşı 'gerektirecek bir durumun baş-
gösüermesi halinde, birinci frkra hükümlerine tabi 
olan yükümlülerin, askerlik hizmetlerini yerine ge
tirmek üzere silah altına alınmalarının şekil ve sü
resi Bakanlar Kurulunca 'belirlenir. 

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

Oyunu kullanmayan var mı efendim?.. Yok. Oy 
kupalarını kaldırın, oylama işlemi son bulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

90 sıra sayı ile Başkanlığınıza gelen 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklen
mesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 3 üncü madde
sinin Ek Madde l'inin 2 nci fıkrasının aşağıdaki gibi 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

2 nci Fıkra — Ödemeler, yönetmelikte belirlenen 
para cinsinden olmak kaydıyla yükümlünün bulundu
ğu ülkenin parasıyla yapılır. Ancak bu miktar Batı 
Alman. Markının 1.3.1980 tarihindeki rayici esas alı
narak 600 000 Türk Lirası karşılığı olanak tespit edi
lir. Alman Markı dışında olup da uluslararası para 
piyasasında diğer paralara serbestçe çevrilebilir olan 
paraların miktarı ise, her malî yıl başında o malî 
yılbaşındaki çapraz kurlar esas alınarak Millî Savun
ma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunur.» 

Ahmet Özkan Muzaffer Aracu 
Çankırı Denizli 

Ayçan Çakıroğulları Sabri Irmak 
Denizli Konya 

İlhan Dinçel 
Malatya 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim?. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılıyor. Önergeyi oylarınız^ arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.„ Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul buyurduğunuz önergeyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 

20.3.1980 tarihli ve 2299 sayılı Kanunla eklenen Ek 3 
üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 3. — Ek birinci madde ile getirilen 
imkânlardan yararlanmaya dair başvuru, ödeme ve 
iade şekil, şart ve süreleri, beyan ve belgelerin doğru
luğunun denetlenmesi yolları, yükümlülere eğitim ve 
askerlik hizmetlerinin nerede ve ne şekilde yaptırıla
cağı, tatbikat ve olağanüstü hallerde göreve çağırma 
esasları, özlük hakları, terhis, yedeğe ayrılma ve diğer 
işlemler Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 

22.10.1981 tarih ve 2539 sayılı Kanunla eklenen ge
çici 12 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 12. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, ek 1 inci madde hükmü gereğince iki ay
lık temel askerlik eğitimine başlamamış olanlardan, 
1.3.1980 tarihindeki 600 000, Türk Lirası karşılığı ya
bancı ülke parasından fazla ödemiş olanlara, bu mik
tarın üstünde kalan yabancı üke parası, 1.3.1980 tari
hindeki resmî kur üzerinden Türk Lirası olarak iade 
edilir. 1.3.1980 tarihindeki 600 000 Türk Lirasının 
karşılığı kadar yabancı ülke paarsının tamamını öde
memiş olanlar, noksan ödedikleri kısmı, 32 yaşını dol
durdukları yılın sonuna kadar tamamlarlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ek 1 inci 
madde hükmü gereğince 2 aylık temel askerlik eğiti
mine başlamış veya bu eğitimi tamamlamış olanlar
dan 1.3.1980 tarihindeki 600 000 Türk lirasının üs
tündeki miktar karşılığı kadar yabancı ülke parasını 
ödemiş olanlara geri ödeme yapılmaz. Ancak; bu mik
tarın altında ödeme yapanlar noksan ödemelerini 32 
yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tamamlarlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok, 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 

aşağıdaki geçici 16, 17 ve 18 inci maddeler eklenmiş
tir. 
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«GEÇİCİ MADDE 16. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte, 32 yaşını doldurmuş olduğu halde, 
çeşitli sebeplerle henüz asker edilmemiş bulunan ve 
ek 1 inci maddedeki şartları taşıyan yükümlüler, Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu du
rumlarını ispat eden belgelerle birlikte, bağlı bulun
dukları konsolosluklar aracılığı ile askerlik şubeleri
ne başvurmaları halinde, anılan ek 1 inci madde hük
münden yararlanırlar. 

Bu maddeden yararlanan yükümlülerden hizmeti
ne ihtiyaç duyulanlar,iki aylık temel askerlik eği
timlerini, Genelkurmay Başkanlığının belirleyeceği 
ve Başbakanın uygun göreceği görev yerlerinde ye
rine getirirler. 

Yükümlüler, bu Kanunun ek 1 inci maddesi ile 
tespit edilen belli miktardaki yabancı, ülke parasının 
ilk taksidini müracaat tarihinde olmak üzere üç çe
şit taksitte ödeyebilirler, şu kadar ki taksitleri öde
me süresi 2 yılı geçemez.» 

BAŞKAN — Geçici madde 16*yı oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 17 nci maddeyi okutuyorum: 
«GEÇÎCt MADDE 17. — Askerlik yükümlülü

ğünü yerine getirmemiş olmaları sebebiyle 403 sa
yılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi
nin (ç) bendi gereğince Türk vatandaşlığı kaybettiri-
lenlerden, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
bir yıl içinde Türk vatandaşlığına alınması için yet
kili mercilere başvuran ve Türk vatandaşlığına ka
bul edilenler, vatandaşlığa kabulleri tarihinden itiba
ren bir yıl içinde müracaat ettikleri takdirde, yaş sı
nırı dışında, ek 1 inci maddedeki diğer şartları taşı
mak kaydıyla, belirtilen madde hükümlerinden ya
rarlanırlar. Bu yükümlüler, ek 1 inci maddede belir
tilen miktardaki yabancı ülke parasını, askere şevk
leri için yaptıkları müracaat tarihinde defaten öder
ler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 
Geçici 18 inci maddeyi okutuyorum: 
«GEÇİCİ MADDE 18. — Bu Kanunun 1 inci 

maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte silah altında bu
lunan, 20 aylık hizmet süresine tabi erbaş ve erler, 
18 aylık hizmet süresini doldurduklarında terhis edi
lirler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeeynler... Kabul edilmiştir, 
6 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — Bu Kanunun 1 inci maddesi 

1 Mart 1985 tarihinden itibaren, diğer maddeleri ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer,, 

BAŞKAN — Madde üzerinde sözisteyen?... Yok. 
Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunan 90 Sıra sayılı 1111 sayılı 
Askerlik Kanunu Tasarısının 7 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salim Erel 
Konya 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Hasan Altay 
Samsun 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

«Madde 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer,» 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye sayın 
Komisyon katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANİ 
ÖMER FERRÖH ıİLTER (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elâzığ) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hükü

met önergeye katılmamaktadırlar. 
önerge sahiplerinden söz isteyen? Sayın İsa Var

dal, buyurunuz. 

ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, tasarının 1 inci maddesinin 
gerekçesinde «1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 inci 
maddesinde değişiklik yapılarak, halen bütün Kuv
vetlerde 20 ay olan, erbaş ve erler için muvazzaflılk 
hizmeti süresi 18 aya indirilmekte, bu suretle değişen 
ekonomik ve sosyal şartlar karşısında genç nesillerin 
daha kısa sürede hayata atılmaları sağlanmakta ve 
nüfus artışına parlei olarak kaynakta görülen fazla
lık Silahlı Kuvvetlerin görevi aksatılmaksızın değer
lendirilmiş olmaktadır» denilmektedir. 
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Bu Kanunun 7 nci maddesi ile 1 Mart 1985 tari
hinde 1 inci madde geçerli olacak; ancak halen si
lah altında bulunan 1963/1, 1963/2 tertip erler ile 
1963/3, 1964/1 tertip erler vardır. Bu madde ile 
1963/1 ve 1963/2 tertip erler bu Kanundan yararlan
mamaktadırlar. Bu Kanundan yararlanacak olanlar 
1963/3, 1964/1 tertip erlerdir. 

1963/1 ve 1963/2 tertip erlerin normal, 20 aylık 
terhis süreleri Kasım ayıdır. 1963/3 ve 1964/1 tertip 
erlerin terhis süreleri de Marttır. 

Madde gerekçesine baktığımız zaman 7 nci mad
de 1 inci maddenin gerekçesiyle çelişki yaratmakta
dır. Bu madde bu haliyle kanunlaştığı takdirde Ana
yasanın 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasına da 
aykırı düşmüş olunacaktır. Anayasanın 10 uncu mad
desinin 3 üncü fıkrası aynen şöyle demektedir: «Dev
let organları ve idare makamları bütün işlemlerinde 
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadırlar.» 

Şimdi, 1963/1 ve 1963/2 tertipte bulunan asker
lerin burada bu Kanundan yararlanmaması bakımın
dan herhalde biraz haksızlığa uğratıldığını kabul et
memiz gerekir. 

Bu Kanunun bu şekilde hazırlanmasına gerekçe 
olarak öyle zannediyorum ki, ordunun 1963/1 1963/2 
tertipte bulunan erlerinin de bu Kanundan yararlan
ması halinde zaafa uğraması endişesi ile hareket 
edilmiştir. Ancak, kanun hazırlanmadan evvel Ge
nelkurmayın bu konuda gerekli hazırlıkları yapıp 
aradaki eşitsizliği bozmaması gerekirdi kanısmday-
dım. 

Onun için, her ne olursa olsun, devletin bizzat 
kendisinin Anayasaya uymak mecburiyetini de göz 
önünde bulundurmak gerekmektedir. 

O bakımdan, bu önergenin değerlendirmesini yük
sek takdirlerinize bırakıyor saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Vardal. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum1: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yök. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir* 
3 üncü maddede malî hüküm getirdiği için, bu 

kanun tasarısının da açık oya sunulması lazım. Ku

paların sıralar arasında gezdirilmek suretiyle açık 
oylamanın yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılacak. 
1. — Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hak

kında Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/469) (S. Sayışı : 
87) (Devam) 

BAŞKAN — Büyük şehir belediyelerinin Yöne
timi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De-
*;stirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun Tasarısının 
oylama sonuçlarını açıklıyorum: 

Sıra sayısı 300 
Kabul 241 
Ret 53 
Çekimser 3 
Geçersiz 3 
Tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı ve uğurlu olmasını 

temenni ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

S. — Zonguldak Milletvekili Pertev Asçıoğlu, İs
tanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve Balıkesir 
Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, 22.4.1983 Tarihli ve 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 61 inci Mad
desine Bir Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/124) (S. 
Sayısı : 88) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince Gelen Kâ
ğıtlardan gündeme alınan, Zonguldak Milletvekili Per
tev Asçıoğlu, İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç ve Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, 
22.4.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 61 inci Maddesine Bir .Bent ve Aynı Ka
nuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun gülüşülmesine geçiyoruz. 

S. Sayısı 88, dağıtım tarihi 26.6.1984. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz edi

yorum : 

Raporun okunmamasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Tümü üzerinde şahsı adına Sayın İsa Vardal, bu

yurun efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; hepinizin de bildiği gibi, 1961 ta-

(/) 88 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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rihli Anayasanın 56 ncı maddesiyle son Milletvekili 
Genel Seçimlerinde muteber oy sayısının en az yüzde 
5 ini alan veya bu seçimlerde Millet Meclisinde grup 
teşkil edecek sayıda milletvekilliği kazanmış bulunan si
yasî partilere devletçe yapılacak yardımın kanunla dü
zenleneceği hükme bağlanmış ve Anayasanın bu direk
tifi üzerine 298 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 74 
üncü maddesiyle yapılacak yardımın ne şekilde ola
cağı düzenlenmiş idi. 

1982 tarihli Anayasanın hazırlanması sırasında bu 
konuda geniş tartışmalar yapılmış ve siyasî partilere 
devletçe yardım yapılıp yapılmaması konusunda bir 
hükmün getirilmesine gerek olmadığı neticesine varı
larak, devlet yardımı konusunda Anayasaya herhan
gi bir hüküm konulmamıştır. 

22.4.1983 tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun hazırlanması sırasında, aynı tartışmalar ya
pılmış ve neticede siyasî partilere Hazineden devlet 
yardımı yapılması uygun görülmemiştir. Ancak siyasî 
partilerin kuruluş aşamasında ve bilahara 6 Kasım 
1983 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimle
riyle 25 Mart 1984 tarihinde yapılan Mahallî İdare
ler Seçimleri ve sonraki sürede siyasî partilere devlet 
yardımının yapılmasının zarurî ve kaçınılmaz oldu
ğu anlaşılmıştır. Bizce siyasî partilere Hazineden yar
dım yapılması Türkiye'nin gerçeklerine ve siyasî par
tileri demokratlaştırma amacına uygun düşmektedir. 
Bu kaynak yüksek gelir tabakalarının baskısını azal
tacak bir imkân yaratmaktan öte, siyasî partilerimi
zin yalnız seçim devrelerinde faaliyet gösteren kuru
luşlar olmaktan çıkararak, devamlı bir çalışma içinde 
halka anlamlı tercihler sunan etkin bir araç durumu
na getirecektir. Halk tercihlerinin gerek oluşturulma
sında, gerekse formüle edilmesinde etkin rol alacak 
siyasî partilerin ise, demokrasinin gelişmesinde önemli 
katkıları olacaktır. Partiler arası bir uzlaşma sonucu 
verilen bu Kanun teklifi, iyice tetkik edildiğinde gö
rülecektir ki, kendi içerisinde bazı çelişkileri içermek
tedir. Örneğin; geçici maddede ilk Milletvekili Genel 
Seçimlerine kadar olan dönemde partilere ayrılan öde
neğin yüzde 7'0'i 6 Kasım seçimlerinde partilerin al
dıkları oylara göre paylaştırılması öngörüldüğü halde, 
yüzde 30'u siyasî partilerin 25 Mart 1984 tarihinde 
yapılan ti Genel Meclisi Seçimlerinde kazandıkları il 
genel meclisi üye sayısına göre dağıtılmasının bir an
lamı olmadığı gibi, bu fıkra kendi içinde bir çelişki 
doğurmaktadır. Aslında yapılacak dağıtımın sandalye 
sayısına bağlanması millî iradeyi yansıtmadığı için de 
Anayasaya da uygun olduğu kuşkuludur, ti Genel Mec
lisi Seçimlerinde milli irade Yüksek Seçim Kurulu

nun Resmî Gazetede ilan ettiği rakamlarda tecelli et
miştir. Bu rakamlar şu şekildedir : 

Anavatan Partisi 7 338 200, oylarm yüzde 41.48'i; 
Doğruyol Partisi 2 344 131, yüzde 13.25; Halkçı Parti 
1 548 654, yüzde 8,75; Milliyetçi Demokrasi Partisi 
1 255 070, yüzde 7,09; Refah Partisi 778 622, yüzde 
4,40; Sosyal Demokrasi Partisi 4 139 139, yüzde 23,40'; 
bağımsızlar 287 437, yüzde 1,63. 

Buna göre, 25 Mart 1984 günü yapılan ti Genel 
Meclisi Seçimlerinde Anavatan Partisi 7 338 200 oyla 
toplam geçerli oyların yüzde 41,48'ini aldığı halde, 
yüzde 30'un paylaştırılmasını çıkardığı il genel mec
lisi üyesi sayısına bağladığı ve muhalefet partilerini 
buna zorladığı için paylaşımdan yüzde 61,58 oranında 
faydalanmaktadır. Bu durum, yardımdan yararlanan 
bütün partilerin zararına bir sonuç doğurmuştur. Bu 
sonuç seçim sisteminin adaletsizliğinden kaynaklan
maktadır. Seçim sisteminin adaletsiz bir sistem oldu
ğunun en bariz örneği ise, Milliyetçi Demokrasi Par
tisinin 1 255 070 oyla toplam geçerli oyların yüzde 
7,09'unu alarak 99 ü genel meclisi üyeliği kazanma
sına rağmen, Halkçı Parti 1 548 654 oyla toplam ge
çerli oyların yüzde 8,75'ini almasına rağmen, sadece 
58 il genel meclisi üyeliği kazanmasıdır. 

Burada üzerinde durulması gereken husus : Millî 
irade, seçmenlerin partilere verdikleri oyların toplamı 
mı, yoksa bu oyların kazanılan üyeliklere yansıması 
mı?. Kanımca millî irade, seçmenlerin partilere ver
dikleri oyların toplamıdır. Aksi düşünülseydi bütün 
dünyada ve Türkiye'de seçmenler tarafından verilen 
ve millî iradeyi temsil eden oyların en az kayıpla mec
lislere ne şekilde yansıtılabileceğine dair seçim for
mülleri üzerinde bugüne kadar devam eden ve ede
cek olan çalışma ve tartışmalara gerek kalmazdı. Ar
tık gerçekleşen bir iradeyi bir tarafa bırakarak baş
ka ölçüler aramak, eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, 
millî iradeyi de yansıtmadığından Anayasaya uygun 
düşmemektedir. Bu konuda Federal Almanya Anaya
sa Mahkemesinin verdiği bir kararı örnek olarak oku
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayınız, süreyi 
geçiriyorsunuz. 

İSA VARDAL (Devamla) — Bağlayacağım Sa
yın Başkan. 

Alman Anayasa Mahkemesi kararında, siyasî par-
tüere yapılacak seçim yardımının parlamento temsil
cilerine değil, partilerin aldıkları oy esasına dayandırıl
ması gerektiği belirtilmiştir. Getirilen ek maddede, 
önümüzdeki ilk milletvekili genel seçimlerinden sonra 
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devlet yardımının siyasî partilere Meclîsteki sandal
ye sayısına göre paylaştırılacağını öngörmektedir. 

Kanımca, yukarıda bahsettiğim ve okuduğum Fe
deral Almanya Anayasa Mahkemesinin ve 1969'da 'te
sis edilen Anayasa Mahkememizin kararları ışığında 
bu madde de millî iradeye ve dolayısıyla Anayasanın 
temel espirisine aykırıdır. Bu maddeyle biz beş yıl 
sonraki Meclisi ipotek altına almış oluyoruz, önü
müzde yapılacak milletvekili genel seçimlerinde hangi 
partinin ne kadar milletvekili çıkaracağını şimdiden 
bilmemize imkân yoktur. Beş yıl sonra teşekkül ede
cek Meclisin yapısı ve demokratik anlayışı bugün
künden farklı olabilir. Bu Meclis getirdiğimiz dü
zenlemeyi değiştirme ihtiyacını duyabilir veya duy
mayabilir. Buna rağmen, biz herhalükârda yaptığımız 
kanunun Anayasaya, demokratik ve eşitlik ilkelerine 
uygun, adil bir şekilde çıkmasına dikkat etmemiz ge
rekir. O nedenle kanun bu haliyle demokratik ilke
leri zedeleyen, partiler arası eşitliği bozan ve adil ol
mayan bir durum yaratmaktadır. Kanunun bu şekilde 
hazırlanma nedenlerini burada açıklamayı grubuma ve 
partiler arası uzlaşma ilkesine saygım nedeniyle uy
gun bulmuyorum. Zaman en adil şekilde hükmünü 
verecektir. 

Sözlerime son verinken, gerek ek madde ve gerek
se geçici madde bu haliyle kanunlaştığı takdirde par
lamento aritmetiğinin değişmesi durumunda uygula
mada da birtakım karışıklıklar, doğuracak, paylaştır
manın ne şekilde yapılacağı hususunda tereddütler hâ
sıl olacak ve partiler arası diyalogu bozacaktır, Onun 
içindir ki, gerek ek maddenin ve gerekse geçici mad
denin oy esasına göre düzenlenmesi hem millî irade
ye saygı, hem de Anayasa bakımından yerinde ola
cağı gibi eşitlik ilkesini de bozmayacaktır. 

Takdiri Yüce Meclise bırakır, saygılarımı • suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Vardal. 
Efendim, oyunu kulanmayan sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Oylama işlemi son bulmuştur, kupaları kaldırınız. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

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

22.4.1983 Tarihli ve 2820 Saydı Siyasi Partiler Ka
nununun 61 inci Maddesiııe Bir Bent ve Aym Ka
nuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklen

mesine Dair Kanun TekHf i 
MADDE 1. — 22.4.1983 tarmli ve 2820 sayılı Si

yasî Partiler Kanununun 61 inci maddesine aşağıdaki 
(J) bendi eklenmiştir. 

2 7 . 6 . 1 9 8 4 0 : 1 

J) Devletçe yapılan yardımlar 
BAŞKAN — -Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum1; Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
?,nci maddeyi okutuyorum: 
.MADDE 2. — 22.4./1983 tarifeli ve 21820 sayılı 

Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki 'Ek Madde ek
lenmiştir. 

Devletçe yardım. 
EK MADDE — Yüksek (Seçim Kurulunca son 

milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan 
ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 
üncü maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siya
sî partilere her yıl Hazineden ödenmek üzere o yâ-
ki genel bütçe gelirleri «(B) Cetveli* toplamının beş-
binde biri oranında ödenek malî yıl için konur. 

"(Bu ödenek yukarıdaki fıkra gereğince Devlet yar
dımı yapılacak siyasî partiler arasında, o siyasî par
tinin genel seçim sonrasında, Yüksek Seçim Kurulun
ca ilan edüen T.BJM.M. sandalye sayısına bölüşüle
rek (her yıl ödenir. IBu ödemelerin o yılıki- genel büt
çe kanununun yürürlüğe girmesini takiben on gün 
içinde tamamlanması zorunludur. 

Bu yardım sadece parti ihtiyaçları veya parti ça
lışmalarında kullanılır. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir* 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı 

Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki geçici l'l inci 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ ıMADDE lil. — 1984 yılı içinde siyasî 
„ partilere Devletçe yapılacak yardım bu Kanun yü

rürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içerisinde ge
nel bütçe gelirleri «B» cetveli toplamı dikkate alınmak 
suretiyle Maliye ve Gümrük IBakanlığı bütçesinde yer 
alan yedek ödenekten karşılanır. 

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ya
pılacak, ilk genel milletvekili seçimine kadar, 25 
Mart 1984 tarihinde yapılmış olan; Mahallî İdare
ler seçimine katılmış siyasî partilere o yılın bütçesi
ne, siyasî partilere Devlet yardımı için konan öde
neğin % 30'u ayrılır ve ayrılan bu ödenek Siyasî Par-

I tilerin fi Genel Meclisi seçimlerinde kazandıkları 
sandalye sayısına göre paylaştırılır. 
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ödeneğin geri kalan % 70'i ise T.B.M.M.'nde 
grubu bulunan partilere 6 Kasım 1983 tarihinde ya
pılmış olan genel seçimlerde aldıkları geçerli oyların 
bu partilerin toplam olarak aldıkları geçerli oylara 
oranına göre bölüştürülerek ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu da akçalı kanunlar meyanmdadır. Bu bakini: 

dan, açık oya sunulacaktır. Kupaların sıralar arasın
da gezdirilmek suretiyle açık oyun ifasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

Kupalar dolaştırılsın. 
l(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, eğer oy pusulanız 

yoksa, oy kullanmak için beyaz kâğıdın üzerine se
çim bölgenizi, isminizi, ve soy adınızı birlikte ya
zıp, imzanızı atarak oy pusulamızı öyle kullanacak
sınız. 

Oy kullanmayan var mı? Yok. 
Oylama işlemi son bulmuştur, kupaları kaldırı

nız. ' - • 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğİu' 
nun, Hükümetin altyapı ve yatırım politikasına iliş
kin sorusu ve Başbakan Turgut özal'ın yazıtı ceva
bı (7/90) 

27 4 6 * 1984 0 : 1 

2. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/499) (S. Sayısı : 90) (Devam). 

BAŞKAN — 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının oylama sonucunu arz ediyorum: 

Oy sayısı : 279 
Kabul : 271 
Ret : 5 
Çekimser : 2 
Geçersiz : 1 
Tasan böylece kabul edilmiştir, hayırlı ve uğur

lu olmasını temenni ederim. 
3. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve Balı
kesir Milletvekili Fenni. îslimyeli'nin, 22.4.1983 Ta
rihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunun 61 in
ci Maddesine Bir Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Mad
de île Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/124) 
(S. Sayısı: 88) (Devam) 

BAŞKAN — 28(20 sayılı Siyasî Partiler Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 
oylama sonucunu arz ediyorum: 

Oy sayısı ;: 264 
Kabul : 262 
Ret : Yok 
Çekimser : 2 
Böylece teklif kanunlaşmıştır, hayırlı ve uğurlu 

olmasını temenni ederim. 
Gündemde yer alan sözlü sorular ve kanun ta

sarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 28.6.1984 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 19.08 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğİu 

Erzurum Milletvekili 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devama) 
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İSoru 1, Türkiyemizde üç beş yıl içinde her yö
rede altyapı sorunları kalmayıp, elektrik enerjisi de 
yeterince üretileceğine göre, şimdiden; her ilçemiz 
çevresinde mevcut hammaddelere göre kurulabilecek 
bir fabrika veya en azından imalathane tipinde bir 
üretim tesisinin olabilirlik etüdünü Devlet Planlama 
Teşkilatı uzmanlarına yaptırmayı uygun bulur musu
nuz? 

Soru 2. Ve yine rantabilitesi yapılmış ve fizibi
lite etüdleri musibet sonuç vermiş bu gibi bir üretim 
tesisinin yakınındaki ilçenin ve çevresindeki ilçelerin 
altyapılarının tamamlandığı, elektrik enerjisinin hazır 
olduğu süre sonunda gerçekleşmesini teminen, bir 
şirket veya kooperatifi, teşvik ve organize etmeyi 
uygun bulur musunuz? 

iSoru 3. (Hükümetinizce yatırımı özel sektöre 
bırakmayı öngördüğünüze göre, şimdiden halkımız
da teşebbüsü geliştirici, eğitimler yaptırmayı; il dü
zeyinde düzenlemeyi; şirket ve kooperatifler organi
zasyonunu geliştirmeyi uygun ve yararlı bulur mu
sunuz? 

T. C. 
Başbakanlık 27.6.1984 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/106-174/04791 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ftlgi : 18.5.1984 tarihli ve Genel Sekreterlik Ka

nun ve Kararlar Müdürlüğü 7/90-1221/04803 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalfcantoğlu'nun ta
rafıma yönelttiği yazılı soru önergesine verilen cevap 
ekte gönderilmiştir, 

Bilgilerine arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal'bantoğlu'nun 
Sorularına Verilen Cevaplar: 

(Bilindiği gibi, teşvik sistemi bir bütün olarak 1967 
yılının ikinci yarısında ele alınmış ve çeşitli bakan
lık ve kuruluşlarda yetersiz bir yapıda sürdürülen 
çalışmalar (Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde o 
günün şartlarında daha kapsamlı ve fonksiyonel bir 
yapıya dönüştürülmüştür. 

Anılan dönemde, özel sektörün proje deneyimle
rinin sınırlı ve yatırım tecrübelerinin yeterli bulun
maması nedeniyle 1969 yılında bu kesime önderlik 
etmek ve yol göstermek amacıyla Devlet Planlama 

Teşkilatı bünyesinde bir Araştırma Grubu ihdas 
olunmuştur. Bu Grup yine o dönemin imkânları nis-
betinde ele alınan bazı bölgelerde tabiî kaynak ve in
san unsuruna dayalı olarak etüdler tamamlatmış ve 
buna dayalı olarak da bazı yatırım konularında 100 
dolayında fizibilite etüdü yaptırılmıştır. Bu etüdlerin 
büyük bir bölümü ise bu süreç içinde yatırıma dö
nüşerek ekonomiye fayda sağlar hale gelmiştir. 

Ancak, o dönemlerden günümüze kadar geçen 
süre içinde, Türk özel teşebbüsü yatırım etüdünde 
büyük tecrübeler kazanmış, bir başka deyişle yatırım
cılığı öğrenmiştir. 

Bugün Hükümet Programında da açıklıkla yer 
verildiği gibi, serbest piyasa ekonomisinin uygulan
masına geçilen ülkemizde, Devlet ekonomiye doğru
dan müdahale yerine, uygun yatırım ortamı ve alan
ları temininde bir yandan süratle tamamlanmış ge
rekli alt yapı hizmetlerini ve diğer yandan da yatı
rımcıyı bu alanlara yöneltecek teşvik mekanizması
nı hızlı ye bölgesel kalkınmamızda etkin birer araç 
olarak görmektedir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Özel sigorta şirketleri ile özel bankaların dev
letleştirilmesine ilişkin 'sorusu ve Başbakan Turgut 
özal'tn yazılı cevabı (7/91) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim., 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Özel sigorta şirketlerini devletştirmeyi 

uygun bulur musunuz? 
Soru 2. özel bankaların devletştirilrnesini uxgun 

bulur musunuz? 

T. C. 
Başbakanlık 27.6.1984 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı.: K.K.T.D. 18/106-176/>104634 

Türkiye iBüyük Millet Meclisi İBaşkanlığına 
İlgi : a) 18.5.1984 tarihli ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar tve Kararlar Müdürlüğü 7/91-1222/04084 
sayılı yazınız. 

b) 8.6.1984 tarihli ve Gen. Sek. Kan. ve Kar. 
Md. 7/91-1222/04084 sayılı yazınız, 
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Erzurum Milletvekili Hilmi 'Nalbantoğlu tarafın
dan Başkanlığınıza sunulan ve tarafımdan cevaplan
dırılması istenen yazılı soru önergesinin cevabı ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Yazılı Soruları 
Cevabıdır 

Soru 1(1) ve (2) 
Hükümet Programımızda da 'belirtildiği gibi, Hü

kümetimiz rekabete dayalı serbest pazar ekonomi
sini esas almaktadır. 

İktisadî hayata Devletin müdahalesini ve kısıtla
malar koymasını mümkün olan en düşük seviyeye 
indirerek, ekonominin kendi doğal kanunları içinde 
gelişmesini sağlamak hedefimizdir. Mal ve hizmet 
üretiminin en süratli ve verimli bir şekilde yapılabil
mesi, rekabet şartlarının egemen olduğu böyle bir 
ekonomik sistem içinde mümkün olabilir, Bu siste
min temel uygulama vasıtaları, ferdi işletmeler, koo
peratifler ve şirketlerdir. 

Bu politikayı benimsemiş bir Hükümet olarak, 
özel sigorta şirketlerinin ve. özel 'bankaların devlet
leştirilmesini düşünmüyoruz. 

3. — Ordu Miiletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in 
üniversitelere bağlı olmayan hastanelere ilişkin soru
su ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Ay-
dın'ın yazıtı cevabı (7/106) 

Türkiye Büyük Millet' Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hüseyin Avni Sağesen 

Ordu Milletvekili. 

1. Türkiye'deki üniversitelere bağlı olanlar dı
şındaki hastane ve yatak adedi nedir? 

2. Bu hastanelerde kullanılan binek otosu ade
di ve bunların -son beş'yıldaki (yıllara göre) fiilî ya
kıt, bakım, onarım, amortisman ve ş'oför giderleri 
nedir? 

3.. Yine bu hastanelerdeki ambulans adedi ve 
bunların son beş yıldaki (yıllara göre) fiilî şoför, ya
kıt bakım, onarım ve amortisman giderleri nedir? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 27 Haziran 1984 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM. 9239/693 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8,6.1984 tarih ve 7/106-1346/04642 sayılı 
yazınız. 

İlgide kayıtla yazınız ekinde gönderilen Ordu 
Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen tarafından üni
versitelere bağlı olmayan hastanelere ilişkin yazılı so
ru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Bakan 

'Soru 1. — Türkiye'deki üniversitelere bağlı olan
lar dışındaki hastane ve yatak adedi nedir? 

Cevap 1. — Sualde; üniversitelere bağlı olanlar 
dışında kalan hastane ve yatak adedi sorulmakta, 
müteakip maddelerde de aynı hastanelerde mevcut 
otolara son beş yılda yapılan mufassal harcamalar 
istenilmektedir. Bu nedenle; sadece Bakanlığımıza' 
bağlı hastanelerin kasdedildiği düşünülmüştür. 

Türkiye genelinde Bakanlığımıza bağlı 448 ya
taklı tedavi kurumu olup 60 153 kadro yatağı bulun
maktadır. 

iSoru 2. — IBu 'hastanelerde kullanılan binek oto
su adedi ve bunların son beş yıldaki (yıllara göre) 
fiilî yakıt, bakım, onarım, amortisman ve şoför gi
derleri nedir? 

Cevap 2. — Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi 
kurumlarında kullanılan binek otosu adedi ve bun
ların son beş yıldaki yıllara göre fiilî yakıt, bakım, 
amortisman ve şoför giderleri illere göre toplam ola
rak ekli listede sunulmuştur. 

Soru 3. — Yine bu hastanelerdeki ambulans ade
di ve bunların son beş yıldaki (yıllara göre) fiilî şo
för, yakıt, bakım, onarım ve amortisman giderleri 
nedir? 

Cevap 3. — Ekli listede ambulansların yıllara 
ve illere göre dağılımı ve giderleri toplu olarak gös
terilmiştir. 
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iller Araçlar Ambulans 1979 1980 1981 1982 1983 

56 250 
25 000 
68 750 
16 480 
25 812 
487 500 
51 418 
19 675 
68 750 
131 250 
18 750 
12 310 
24 212 
87 500 
11 340 
54 310 
36 100 
24 316 
50 110 
31- 250 
43 750 
26 000 
43 750 
31 250 
41 414 
50 912 
44 310 
31 250 
49 810 
13 402 
52 400 
75 000 
43 750 
400 000 
175 000 
62 500 
31 250 
43 750 
34 612 
26 310 
22 300 
87 500 
68 110 
36 310 
68 914 
12 500 

120 960 
53 760 
147 840 
26 880 
52 760 

1 048 320 
129 960 
26 890 
147 840 
161 296 
40 320 
24 300 
44 816 
188 160 
18 412 
118 622 
52 780 
36 412 
107 528 
68 819 
96 080 
53919 

104 102 
57 112 
96 080 
107 412 
86 102 
42 110 
117 412 
26 412 
107 500 
162 412 
94 080 
860 160 
376 320 
122 316 
41 128 
94 412 
56 412 
52 100 
36 116 
188 160 
147 840 
67 200 
119 978 
29 312 

122 400 
58 790 
183 370 
28 340 
66 680 

1 580 360 
158 030 
38 890 
186 660 
192 400 
68 312 
41 414 
81 310 
282 412 
26 400 
150 030 
66 680 
49 000 
133 410 
83 350 
116 888 
50 689 
101 102 
73 850 
128 312 
131 010 
102 980 
88 960 
139 612 
33 380 
133 360 
200 040 
136 690 

1 066 880 
466 480 
152 420 
76 880 
100 412 
83 300 
69 876 
66 640 
24 233 
183 410 
83 412 
169 998 
39 690 

261 000 
116 «82 
319 069 
58 046 
141 001 

2 262 084 
214 066 
58 090 
319 602 
348 112 
87 080 
84 016 
91 412 
406 846 
54 000 
361 400 
116 412 
111 312 
234 102 
168 400 
213 412 
100 102 
240 012 
186 412 
241 111 
232 400 
196 600 
132 200 
240 101 
58 100 
238 010 
348 000 
211 612 

1 856 000 
812 000 
262 108 
131 111 
261 212 
118 412 
104 042 
116 112 
406888 
319 812 
101 114 
328 612 
51 412 

604 800 
241 912 
665 290 
112 111 
181 920 

5 080 320 
504 104 
186 928 
665 280 
772 760 
181 440 
120 960 
166 412 
846 109 
102 612 
640 310 
169 950 
188 860 
484 840 
360 400 
380 360 
410 812 
482 260 
269 880 
414 112 
483 614 
516 120 
286 400 
412 612 
111 620 
418 840 
790 120 
312 862 

3 870 720 
1 693 440 
608 110 
318 152 
360 340 
262 242 
286 612 
240 920 
846 812 
665 411 
316 812 
696 102 
120 666 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bufisa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
tçel 
İstanbul 
tzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Kahramanmaraş 

8 
2 
5 
1 
3 
72 
7 

9 
9 
1' 
1 
1 
8 

• ıı 
6 
3 
2 
6 
3 
5 
1 
6 
4 
5 
6 
5 

3 
1 
6 
9 
6 

56 
22 
8 
1 
4 
1 
4. 
1 
9 
4 
3 
9 
1 

1 
2 
6 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
6 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
5 
1 
2 
3 
1 
8 
6 
2 
4 
3 
4 
1 
3 
5 
7 
2 
2 
1 
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tUer 

Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir . 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

Toplam 

Araçlar 

1 
5 
2 
1 
4 
5 
4 
5 
10 
5 
2 
5 
4 
6 
11 
1 
4 
i ' • 

4 
1 
5 

414 

Ambulans 

3 
4 
1 
2 
İl 
1 
1 
— 
4 
1 
4 

• — 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 

155 

1979 

24 240 
55 141 
18 750 
11 410 
29 114 
52 410 
52 410 
56 102 
66 100 
42 100 
14 100 
36 400 
42 102 
39 160 
82 500 
14 214 
37 510 
11 112 
26 250 
24 440 
62 120 

3 724 822 

4. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Li
ce Devlet Hastanesinin onarımına ilişkin sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'in 
yazılı cevabı. (7/107) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda. belirlediğim sorumun Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 5.6.1984 

Kadir Narin 
Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır İline bağlı Lice İlçemizin, nüfus itiba
riyle en büyük ve merkezî bir. ilçe durumunda olma
sı nedeniyle sağlık tesislerinin mutlak surette her an 
işlerliğini muhafaza etmesi gerekmektedir. 

Hal böyle iken bu ilçemizde milyonlara mal olan 
Lice Devlet Hastanesi, bakım ve onarım yapılmadı
ğı için şimdi hastane değil, kuşların yuvası haline gel
miştir. Yani hastane olarak kullanılmamaktadır. 

Onarımı için Bayındırlık teknik elemanlarınca tan
zim etmiş oldukları raporla 55 (Elli beş) milyon TL. 
keşif hazırlatılmış ve durum Bakanlığınıza intikal 
edilmiştir. Ancak bugüne kadar bu konuda Bakanlık 
herhangi bir cevap vermemiştir. 

27 . 6 . 1984 0 : 1 

1980 1981 1982 1983 

53 760 
120 960 
268 110 
40 320 
56 660 
76 710 
67 400 
59 102 
188 160 
80 640 
62 414 
42 114 
48 146 
88 114 
174 742 
16 818 
70 002 
19 825 
56 312 
41 112 
110 888 

68 970 
149 940 
49 990 
56 660 
189 912 
92 112 
78 880 
86 612 

233 411 
96 360 
91 380 
72 102 
69 801 
116 442 
216 480 
33 886 
102 612 
33 401 
82 240 
70 816 
133 218 

136 212 
261 886 
81 112 
87 881 
119 212 
128 174 
148 912 
141 214 
406 404 
171 214 
142 812 
131 122 
149 522 
223 512 
377 814 
58 428 
174 784 
42 200 
145 886 
116 888 
232 412 

246 012 
514 320 
168 112 
184 412 
380 212 
311 208 
216 662 
246 102 

6 289 920 
340 614 
286 012 
268 120 
118 112 
280 112 
786 612 
96 316 
362 012 
120 112 
211 912 
196 612 
466 414 

7 701 191 9 743 987 16 797 440 39 943 189 

Hayati önem taşıyan bu tesisin onarımı için 55 
milyon TL.'nın temini ile bölgenin sağlık ihtiyacı 
olan bu hastane ne zaman hizmete girecektir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 27 . 6 . 1984 
Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM 9239/692 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 Haziran 1984 tarih ve 7/107-1349/04650 

sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Diyarba

kır Milletvekili Sayın Kadir Narin tarafından Lice 
Devlet Hastanesinin onarımına ilişkin yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Soru 1. Diyarbakır İline bağlı Lice İlçemizin, 
nüfus itibariyle en büyük ve merkezî bir ilçe duru
munda olması nedeniyle sağlık tesislerinin mutlak 
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surette- her. an işlerliğini muhafaza etmesi gerekmek
tedir. 

Hal böyle iken bu ilçemizde milyonlara malolan 
Lice Devlet Hastanesi, bakım ve onarım yapılmadı 
ğı için şimdi hastane değil, kuşların yuvası haline 
gelmiştir. Yani hastane olarak kullanılmamaktadır. 

Onarımı için Bayındırlık teknik elemanlarınca 
tanzim etmiş oldukları raporla 55 (Elli beş) milyon 
TL. keşif hazırlatılmış ve durum Bakanlığınıza inti 
kal edilmiştir. Ancak bugüne kadar bu konuda Ba 
kanlık herhangi bir cevap vermemiştir. 

Hayati önem taşıyan bu tesisin onarımı için 55 
milyon TL.'nın temini ile bölgenin sağlık ihtiyacı 
olan bu hastane ne zaman hizmete girecektir? 

Cevap 1. Diyarbakır İl gezisi sırasında Lice 
Devlet Hastanesinin de durumuna muttali oldum 
Anılan hastanenin bakım ve onarımının hemen ger 

2? . f i . 1 9 » <$: 1 

çeldeştirilmasi. için işlemlere, hu. gezi sonunda, başla; 
nılmıştır, 

16.3.1984 tarihinde Lice Devlet Hastanesinde yar 

pılan tetkik ve incelemelerde anahizmet binası ve loj
manların büyük çajsta onarıma ihtiyacı olduğu tespit 
edilerek keşif özeti çıkarılması ti Sağlık Müdürlü
ğünden istenilmiştir. 

Konu ile ilgili 54 451 457,63 TL. tutarındaki ke
şif özeti 25.5.1984 tarihinde Bakanlığımıza intikal et
miştir. Keşif özetinin Bakanlığımız teknik elemanla
rınca tetkikinde; kesifin çok geniş kapsamlı tutuldu
ğu, onarım sınıfına girmeyen hususların da keşif öze
tine alındığı görülmüştür. Bakım ve onarım grubuna 
girmeyen konular ile geniş kapsamlı tutulan kalem
lerin maliyetleri keşiften düşülerek 8.6.1984 tarihinde 
Lice Mal Müdürlüğüne 30 000 000 TL. ödenekL anı
lan hastanenin balom ve onarımının, süratle yapıl
ması talimatıyla gönderilmiştir. 

— S7S — 
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Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Ahmet Remzi Çerçii 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. ibrahim Karaîı 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
300 
241 
53 
3 
3 

99 
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(Kabul edenler) 

İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğİu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ADİ Dizdaroğlu 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper A 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
Kemal İğrek 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
•Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
Kâmran Karaman 
Hamut Melek 
M. Murat SÖlömenıoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıtima Miıhriban Erden 

ÎÇEL'. 
Hilkmet Biçenıtlürik 
Melıimöt Kocabaş 
Riigtü Kâzım Yücelen 
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ÎSTANBUU 
B, Doğançan Akyürefc 
Yaşar Albayrafc 
İmren Aykut 
Hayrettin • Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Doğan Kasaroglu 
Aitan Kavak 
R. Brcümenıt Konuifcman 
Turgult özal 
ibrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdemir Pdbjivanoğhı 
Işılay, Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçu oğlu 

KARS 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyik 
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Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
(Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahini 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
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Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Aü Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Haİit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş . 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Tekin 
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SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçeli 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal Özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğiu 
Fatoettin Kurt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Fevzi Fırat 
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(Reddi 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Sururi Baykâl 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

BALIKESİR 
Cahit Tutum 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

CORUM 
Ali -Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

ADANA 
Ahmet Akgün Aîbayrak 
Cüneyt Canver 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
îbrahim Taşdemir 

AMASYA 
İsmet özarslan 

DENİZLİ 
Halil îbrahim Şahin 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhlittin Yıldırım 

ERZURUM 
Hilmfi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 

İÇEL 
Ati flhlsan Elgin 
Durmuş Filerdi Sağlar 

İSTANBUL 
Mucip Altaiklı 
Sabit Baıtumlu 
Ömer Necaıti Cengiz 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Necdet .Caip 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan (İz.) 

AYDIN 
iskender Genap Ege 
(Bşk V.) 
Halil Nüsıhet Goral 
Mehmet Özalp 
Osman Eskıin Tipi 

•denler) 

Hüseyin Avni Güler 
Mehmseit Kafkaslıgil 
Feridun Şakir Öğünç 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Bilal Şişman 
Reşit Ülker 

İZMİR 

Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Hayrullah Olca 
Yılmaz Önen 
Ali Aşkın Toktaş 

»KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

MALATYA 
Ayhan Frtat 

BALIKESİR 
Şeraf ettin Toktaş 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Halet İbrahimoğlu (İz.) 
Kâmran inan 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

ZONGULDAK 
Rıza Öner Çakan 
Isa Varda! 

BURSA 

Ahmet K. Alptemoçin (B.) 
ilhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 

Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

(Çekimserler) 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

ORDU 
Bahriye Üçok 

DİYARBAKIR 
Ahmet Sarp 

(Geçersiz oylar) 

İSTANBUL 
Böhîç Sadi Abbasoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

(Oya katılmayanlar) 
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DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
İsmail Şengün (iz.) 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfki Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri Osmanhoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 

İSPARTA 
Musitafa Kemal Togay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Ay doğan 

|. Edip Özgenç 
İSTANBUL 

Bülent Akarcalı 
M. Vehbi Dincerler (B.) 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferrulh İKter 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Tülay Öney. 
Ali Tanrıyar (B.) 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Fikret Ertan 
Rüştü Şardağ (İz.) 

KARS 
İlhan Aküzüm 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent. Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Üner 

I Muzaffer Yıldırım 

-KHIKLARELÎ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhallkn Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Kadir Demir 
Altınok Esen 
Kemal Or 

MALAYA 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail Özdağlar (B.) 
Münir Fuat Yazıcı 

MUŞ 
Nazmi önder -

NİĞDE 
Emin Alpkaya 

SAMSUN 
Berati Erdoğan 

SİVAS 
Yılmaz Altug 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin Kaıradıuman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfuilah Kayalar (1. A.) 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açtk üyelik) 

BİNGÖL : 1 
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21 . 6 . 1972 Tarihli ye 1111 Sayılı Alskerlik Kanununun Baza Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir 
Ek ve Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasaınsınıa verlllen oyların sonucu ; 

Kanunlaşmıştır. 
400 
279 
271 

5 
2 

ADANA 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet DeMceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Badas Doğu 
Nerlirnan Elgin 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

(Kabul 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. ibrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şah/inkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BtLECtK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

1 
il 20 

1 

edenler) 
BİTLİS 

Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 

Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
Fuat Özteklin 

BURDUR 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
Mehmet Azizoğlu 
Kemal lğrek 
Fahir Sabunliş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE . 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENlZLt 
Muzaffer Aracu 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 

I Özgür Barutçu 

Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut -
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 
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HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
Kâınran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökimeaoğüu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Eathıa Milhriban Erden 

İÇEL! 
Ali Ihlsan Elgin. 
Mehmet Kocabaş 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rıü t̂ü Kâzım Yücelett 

İSTANBUL1 

B, Doğanoan Akyürek 
Mucip Altakh 
Umren Aykut 
Sabit Balbumlu * 
Ömer Necaiti Cengiz 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni.Güler 
Ömer Ferruh tlter 
Mehmet Kafika&lııgi'l 
Doğan Kasaroğlu 
Alitan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Kemal özer 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsme}: Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
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i Yılmaz Önen 
I Özdemıir PehliivanıoğiU 
I Işılay Saygın 
I Turgut Sunalp 
I Ahmet Süter 
I Süha Tanık 
. Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
I Rıfat Bayazıt 
I Mehmet Turan Bayezit 
I Alaeddin Kısakürek 
I Mehmet Onur 

Ülkü Söylemezoğlu 
I Ali Topçuoğlu 

KARS 
I Sabri Araş 
I Aziz Kaygısız 
I Ömer Kuşhan 
I Musa öğün 
I Halis Soylu 

KASTAMONU 
I Sadettin Ağacık 
I Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

i İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemalözbilen 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Salim Erel 

! Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 

27 . 6 . 1984 O : 

I Haydar Koyuncu 
I Emin Fahrettin Özdilek 

Saffet Sert 
I Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
I Ahmet Büyükuğur 
I Ahmet Ekici 
I Mustafa Uğur Ener 
I Mustafa Kalemli 

MALATYA 
I İlhan Dinçel 
I Metih Emiroğlu 
I Ayhan Fırat 
I Ahmet îlhami Kösem 
I Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranh 
ismet Turhangil 

I MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioglu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzîffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 

I RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A; Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİVAS 
M. Mıükerrem Taşcıoğlu 

SİİRT ' 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçeli 
Aziz Bülent Öncel 

TEKtRİDAĞ 
Salih Alcan 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman 'Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya KazancıoğÜu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 
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UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydâr A*vast 
Mirza Kurşunlüoğlu-

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 

Mahmut Orhan 
Setehattin Taflioğlu 

ZONGULDAK] 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
tsa Vardal 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

(Reddedenler) 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuııî Üzel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akmcı 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 

(Çekimserler) 

İSTANBUL 
Günseli özkaya 

(Geçeniz oy) 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

(Oya. katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Cüneyt Canver 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
İsmet özarslan 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Necdet Calp 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan (İz:) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 
Mehmet Özalp 

Nabi Sabuncu 
Osman - BsfeiH? TSpi. 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 

BÎLEClir * 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet İbrahİmoğlu <tz.) 
Kâmran İnan 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Necip OSuzhaırArtukoSlu 
Fethi Çelikbaş -

BURSA 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
A, Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
İhsan- Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Şengün (İz.) 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
İsmail. Üğdül 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş (B.) 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri OsmanlıdğUu 

GİRESUN 
Burhan Kara 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 

İSPARTA 
Musltafa Kemal Töğay 
İbrahim Fevzi Yâmaın 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Htfkrndt BSpenjüiiıik 
Bdiip özgenç 

İSTANBUL 
Belhiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 



Yaşar Albayıafe: 
M. Vehbi Dinçerler (B.) 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Yılmaz İhsan Hastüdc 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şafcir ögünç 
Tülay öney 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim. Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 

ÎZMtR ^ 
Fikret Ertan 
Rüştü Şardağ (iz.) 

KARS 
tlhan Afcüzüm 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

T. B. M. Mi B : 84 

I KIRKLARELİ 
1 Erol Ağagil 
1 Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
1 Mehmet Budak 
1 İsmet Ergül 
1 Tevfik Güneş 
1 KONYA 
1 Kadir Demir 
1 Kemal Or 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Fahri Şahin! 

MANİSA 
Mustafa izci 
ismail Özdağlar (B.) 
Mekin Sarıoğlu 
Münir Fuat Yazıcı 

MUŞ 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 

1 Hacı Turan öztürk I 

(Açık 

BİNGÖL 

27 . $ .1984 0 : 1 

1 NİĞDE 
Emin Alpkaya 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

1 
RİZE 

Arif Şevket Bilgin 

SAMSUN 0/&IYXfcJ \J İri 

Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşıan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoglu 
Şevki Taştan 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir | 

tyettk) 

: 1 

I TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Selini Koçaker 
Enver özcan 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

^ / / N ' T j n A T 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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22 . 4 . 1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 61 inci Maddesine Bir Bent ve Aynı Kanuna 
Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tekifine verilen oyların sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albâyrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Sunini Baykal 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 

Üye Sayısı : 400 
Oy verenler : §264 
Kabul edenler : 262 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Geçersiz Oylar : 

— 
2 

— 
Oya katılmayanlar : 135 
Açık üyelikler : 

(Kabul e 

Göksel Kalaycıoğlu 
H. ibrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet! Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi' Neş'e Tür si 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Ertuğruil Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK . 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

'1 

denler) 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
Fuat Özteklin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğîu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA ' 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narın 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilm)i Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 
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GİRESUN 
Yavuz KÖymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz. 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
Kararan Karaman 
M. 'Murat Sö'kmenoğlu 

İSPARTA 
Mötin Ataman 
Fatma M'ihriban Erden 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
B, Doğanoan Aıkyürek 
Yaşar Al'bayraik 
İmren Aykult 
Sabit- Batumlu 
Ömer Necati Oengfe 
Halil Orhan Ergüdef 
İkmali Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferrufa Öter 
Mehmet Kafkaslıgtf 
Doğan Kasaroğkı 
Alıtan Kavak 
R. Brcüment Konu'kman 
Feridun Şakir Öğünç 
Turgult Özal 
İbrahim Özdemir 
Kemal Özer 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Vural Ankan 

Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz Önen 
Özdemıir Feihiivanoğlu 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezir 
Alaeddin Kısaküıek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Pvıtgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok. Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 

Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet İlhami Kösem 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 
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SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Hasan Altay 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylar. 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçeli 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Cemal Özdemir 
•Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçecı 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Rıza öner Çakan 
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(Çekimserler) 

İSTANBUL 
Günseli Özkaya 

ZONGULDAK 
Isa Varda! 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarslan 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral (B.) 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer 
Necdet Calp 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
AK Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan (İz.) 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman EskıiiKTipi 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaşı 

BİTLİS 
Rafet îbrahimoğlu (İz.) 
Kâmran İnan 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
(B.) 
M. Memduh Gökçen 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Şengün (İz.) 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş (B.) 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 

GÜMÜŞHANE 
İbrahim Turan 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

(Oya katılmayanlar) 

İhsan Gürbüz 
Haımiıt Melek 

İSPARTA 
Musltafa Kemal Toğaıy 

İÇEL 
İbralbim Aydoğan 
Hükmet Biçentürlk 
Ali İhsan Elgin 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL . 
Benle Sadi Abbasoğlu 
Bülenlt AkarcaU 
Mucip Altaklı 
M. Vehbi Dinçerler 
(B.) 
Hayretin Elmas 
Yılmaz İhsan Hastüfk 
Leyla Yeniay Kösieoğlu 
Tülay Öney 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem (B.) 
Fikret Ertan 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ (İz.) 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KONYA 
Kadir Demir 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci (B.) 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Fahri Şahini 

MANİSA 
Mustafa İzci 
ismail Özdağlar (B.) 
Mekin Sarıoğlu 
Münir Fuat Yazıcı 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

MUŞ 
Nazmi Önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 
<B.) 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
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SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın (B.) 
Berati Erdoğan 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

SÜRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoglu 

Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

(Açık 

BİNGÖL 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Balkan)' 

TUNCELt 
Musa Ateş 

üyelik) 

,: ,1 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar {î. A.) 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy (B.) 
Engin Cansızoğlu 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

84 ÜNCÜ BÎRLEŞÎM 

27.6.1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞJKANLIÖKSr GENBL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZBL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
3i 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMAĞI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ata

türk Barajı ve Uffa Tüneli yapım çalışmalarına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/97) 

2. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımeıoğlu'nun, bir 
Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalan-
masına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/105) 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargı
tay ve Danışmaya üye seçimine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/106) 

4. — Hatay Milletvektti Mustâfa Murat Sokmen-
oğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/108) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Tür
kiye ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

6. — 'Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, merhum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/110) 

7. — 'Balıkesir 'Milletvekili Davut Abacıgil'in, res
mî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin Bayındir-

--We ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

8. — 'Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerindeki doktor
ların çalışma saatlerine ilişkin Çalışma ve 'Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta
rım kredi 'kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

»10. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
günlük bir gazetenin 27.4.1984 tarihli nüshasında yer-
alan bir habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/115) 

7 
KANUNTASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/469) (JS. Sayısı : 
87) (Dağıtma tarihi: 25.6.1984) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtıma tarihi : 25.6.1984) 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve Nev
şehir Milletvekili Turan öztürk'ün, Seçimlere Katı-
lamamalan Sebebiyle Para Cezası ödeme Yükümlü
lüğü Altına Bırakılanların. Para Cezalarının Affı 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/106) <S. Sayısı : 83) (Dağıtma tarihi: 
25.6.1984) 

. 4. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 95 inci 
Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları (L/487) (S. ıSayı&ı : 85) (Dağıtma ta
rihi : 25.6.1984) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 87 
Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve İçişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 

(1/469) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 23 . 3 . 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-
1/198/03144 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkmda Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmi Gazete
de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekte gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde özellikle son yıllarda artan tempoyla gelişme temayülü gösteren hızlı nüfus artışı ve sana
yileşme; başta İstanbul, Ankara ve izmir olmak üzere büyük yerleşim merkezlerinde hızlı bir şehirleşme
ye yol açmıştır. Bu şehirlerdeki gelişme, belediye sınırlarını da aşarak, merkez şehrin çevresinde plansız .ve 
kontrolsüz bir şekilde yayılmıştır. 

Büyük şehirlerdeki plansız ve kontrolsüz fizikî gelişme, bu şehirlerin sosyal yapıları, ekonomileri ve yer
leşme şekillerinde önemli değişikliklere yol açmıştır. Plansız ve kontrolsüz imar; konut, ulaşım, çevre sorun
larını daha da artırmış ve altyapının yetersizliğini bariz bir şekilde ortaya çıkarmıştır. 

Neticede, büyük şehirlerin ortaya çıkmasından önce dönemden kalma ve o dönemin ihtiyaçları göz önü
ne alınarak hazırlanan ve uygulamaya konulan hukukî ve idarî düzenlemeler, günümüz şartlan ve ihtiyaçla
rına cevap veremez hale gelmiş ve yeni düzenlemeler gereğini ortaya çıkarmıştır. 

İlk olarak, yeni Anayasamızın 127 nci maddesinde yer alan özel yönetim biçimleri ifadesi yeni bir düzen
leme gereğini açık bir şekilde tespit etmiştir. 

Bu düzenleme gereğinin ilk sonucu olarak 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı «Mahallî idareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun» yürürlüğe konulmuş ve ülkemizde «büyük şehir 
belediyeleri» ile büyük şehir hudutları içinde kalan ilçelerde «ilçe belediyeleri» kurulması kararlaştırılarak, 
bu belediyelerin meclisleri ile başkanlarının seçilme tarzı yeniden düzenlenmiştir. 

Aynı kanunun geçici 5 inci maddesi ile de büyük şehir yönetiminin hukukî statüsünün ilk seçimlerden 
önce çıkarılacak bir kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmesi hükme bağlanmıştır. 

Mezkûr Kanuna dayanılarak hazırlanan bu kanun hükmünde kararname ile büyük şehir belediyeleri ile 
ilçe belediyeleri için getirilen yönetim biçiminde, 1580 sayılı Belediye Kanununun bugüne kadar uygulanmış 
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ve denenmiş sistemi esas alınmıştır. Sadece 1580 sayılı" Belediye Kanununa aykırı düşen hususlar ile bu Ka
nuna atıfta bulunulması zorunlu bulunan haller .bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. 

Bu Kanun hükmünde Kararnamenin hazırlanmasında belediyelerin yönetimini demokratik olma 'özellikleri, 
mahallilik ve hemşehrilik esasları ile birlikte, koordinasyon ve idarî etkinlik gibi unsurlar da dikkate alın
mıştır. 

Anayasanın 127 nci maddesi ile büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim getirileceği hükme bağlandı
ğından, bu Kanun Hükmünde Kararname ile «özel yönetim şekli» ifadesine uygun düzenlemeler yapılmış ve 
uygulanagelen sistemin zaman zaman dışına çıkılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde i . — Bu madde ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarılmasındaki amacın, büyük şehir 
belediyeleri ile büyük şehirlerdeki ilçe belediyelerinin yönetimini kapsayan büyük şehir yönetiminin hukukî 
statüsünün bazı esaslar dikkate alınarak düzenlenmesi olduğu belirtilmektedir. 

Madde 2. — Bu madde Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamını belirtmektedir. 

Madde 3. — Kanun Hükmünde Kararnamede sık sık kullanılan «büyük şehir» ve «ilçe belediyesi» de
yimlerinin ne manaya geldiklerinin açıklanmasında, zaruret görülmüştür. 

«Büyük şehir» deyimi belediye hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan şehirleri ifade etmektedir. Bu 
madde ile bugün çeşitli anlamlara gelen «büyük şehir» deyimine açıklık getirilmiştir. Nitekim çok defa belli 
bir nüfustan fazla nüfusu bulunan şehirlere büyük şehir dendiği bir vakıadır. 

«İlçe belediyesi» deyimi ise bugün tatbikatta ülkemizdeki ilçe merkezlerinde bulunan belediyeleri ifade 
etmektedir. Bu kanun hükmünde kararnamede geçen «ilçe belediyesi» deyiminden sadece büyük şehir bele
diyeleri dahilindeki ilçelerde kurulan belediyelerin anlaşılacağının vurgulanmasına, karışıklıkları önlemek 
bakımından, gerek görülmüştür, 

Madde 4. — Maddenin birinci fıkrası büyük şehirlerde büyük şehir adı ile bir büyük şehir belediyesi, 
büyük şehir dahilindeki ilçelerde ise ilçe adlarını taşıyan ilçe belediyelerinin kurulacağını hükme bağlamak
tadır. 

Gerçekte, bu kanun hükmünde kararname ile büyük şehirlerde bugün mevcut bulunan belediyelerin hu
kukî statüsü büyük şehir belediyesi haline dönüşmektedir. Bu illerin ilçelerinde ise ilçe adlarını taşıyan ilçe 
belediyeleri kurulmaktadır. 

Maddenin ikinci paragrafı, bugün ülkemizde 67 il merkezinde bulunan ve merkez ilçe diye adlandırılması
na rağmen, kaymakamlık teşkilatı bulunmayan ilçelerin, bu kanun hükmünde kararname ile ayrı birer ilçe 
sayıldığını belirtmek, hukukî bir zaruretten ileri gelmiştir. Bu fıkra uyarınca İzmir şehrinin Karşıyaka ve Bor
nova ilçeleri dışında kalan kısmında «Merkez ilçe belediyesi» adı ile belediye kurulacaktır. 

Madde 5. — Sınırları düzenleyen bu maddenin birinci fıkrası ile büyük şehirlerin sınırlarının bugün 
İsimlerini aldıkları şehirlerin sınırları olacağı belirtilmektedir. Buna göre örnek olarak İstanbul'daki büyük şehir 
belediyesinin sınırları, İstanbul Belediyesinin bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmeden önceki 
sınırları olacaktır. 

İlçe belediyelerinin sınırları ise, ilçelerin, büyük şehir belediyesi içinde kalan kısımlarının mülkî sınırları 
olacaktır. İlçelerin büyük şehir belediyesi dışında kalan kısımları ilçe belediyesinin sınırları dışında kalacak
tır, 

Madde 6. — Büyük şehir belediyeleri ile ilçe belediyelerine ait görevler kanun hükmünde kararname 
metninde iki fıkra halinde düzenlenmiş ve ileride aralarında ihtilaf çıkmasını önlemek amacıyla genel ola
rak görevler kesin bir çizgiyle ikiye ayrılmıştır. Maddenin (A) fıkrasının (f) bendinde sayılan husus hariç 
(A) fıkrasında sayılanları ilçe belediyeleri yapmayacaklardır. (B) fıkrası ile ilçe belediyelerine bırakılan gö
revler ise büyük şehir belediyelerinin görev sahası dışında kalacaklardır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 
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(A) fıkrasının (k) bendinde belirtilen zabıta ve itfaiye hizmetleri esas olarak ilçe belediyelerince yürütül
mesi gereken hizmetler olarak görülmüştür. Başta bu hizmetler olmak üzere diğer ilçe belediye hizmetleri 
arasında da koordinasyon gerektiren bir durumla karşılaşıldığında büyük şehir belediyesi bu koordinasyonu 
yapacaktır. 

Madde 7. — Bu madde büyük şehir belediyelerinin 6 ncı maddenin (A) fıkrasında sayılan görevleri ifâ. 
ederken ilçe belediyeleri arasında ayırım gözetmemelerini temin amacıyla getirilmiştir, özellikle politik mü
lahazalarla bu hizmetlerin bir veya birkaçının bazı ilçelerde yoğun bir şekilde yürütürken diğerlerinde hizmet
lerin noksan yapılması ihtimali düşünülerek bu maddenin getirilmesinde zaruret görülmüştür. 

İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı talep etmeleri ve bu taleplerin büyük şehir belediye 
meclisince uygun karşılanması halinde büyük şehir belediyesince yapılabileceği gibi ortaklaşa da yapılabile
ceği maddenin ikinci fıkrası ile hükme bağlanmıştır. 

(Madde 8. — Madde dl'e büyük şehir ve ilçe belediyelerinin 'hak, yetki, imtiyaz ve muafiyetleri hakkında 
1580 sayılı Belediye Kanunu ile diğer, ilgili mevzuata atıfta bulunulmaktadır. 

Madde 9. — Bu maddede büyük şehir belediyesinin organları sayılarak bu ortganların üyelerinin görev
leri ile ilgili 'bir suç işlemeleri halinde 'görevden uzaklaştırılmaları hükme 'bağlanmıştır. Görevden uzaklaştır
ma işlemi Anayasamızın 127 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiştir. 

'İlçe belediyelerinin organları 1580 sayılı Belediye Kanununa uygun olarak teşekkül edeceğinden ayrıca 
hüküm getirilmemiştir. 

Madde 10. — İBu maidde ile (büyük şehir belediye meclislerinin teşekkül tarzı, içe beİediyelerinlin feshi 
veya herhangi Ibir nedenle boşalması halinde yapılacak işlemler düzenlenımd'ştir. 

18.1.1984 'tarihli ve 2972 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde büyük şehir belediye meclislinin ilçe belediye 
meclisleri üye sayısının her ıilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden teşekkül 
edeceği, aynı kanunun 24 üncü maddesinde ise büyük şehir belediye meclisi üyelerimin, her ilçe için seçilmiş 
olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre baştan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle (bulunacağı 
belirtilmektedir. 

Bu durumda her ilçe belediye meclisleri üyelerinin seçiliş sırasına göre 114c beşte birlik kısmı aynı zaman
da büyük şehlir belediye meclisinin de üyesi olmaktadır. 

İlçe belediye meclislerinin seçiliş sırasına göre ilk beşte binlik kısmının aynı zamanda ıbüyük şehir bele
diye meclisli üyesi olması, ilçe belediye meclislerinin fesih veya üye sayısının ilçe "belediye meclisinin toplan
masına engel olacak (bir sayısıya düşmesi veya diğer nedenlerle boşalması hallerinde o ilçeyi temsilen büyük 
şehir belediye meclisine katılacakların tespitini gerektirmiştir. Nitekim bu gibi hallerde ilçe belediye encüme
ninin tabiî üyelerinden meydana gelen ve ilçe belediye meclisli olan kurullar aynı zamanda ıBüyük şehir be
lediyesi meclisini de oluşturmaktadır, 

Madde 11. — İlçe belediye meclis üyelerinin bu kısmının aynı zamanda büyük şehir belediye meclisi 
üyeliğini de ifa eteneleri, bu meclislerden birinde üyeliğin sona ermesi halinde diğer meclisteki üyelik sıfatının 
sona ermesi sonucunu kendiliğinden doğurmaktadır, örnek olarak herhangi bir sebeple büyük şehir belediye 
ımecl'isinin fesh edilmesi halimde, fesh olan büyük şehir belediye meclisinin üyelerinin ilçe belediye meclisi 
üyelikleri de sona erecektir. Aynı şekilde ilçe belediye üyeliği de sona erdiğinde büyük şehlir meclisi üyeliği 
de sona erecektir. 

Madde 112. — Büyük şehir belediye meclisinin olağan ve olağanüstü olarak 1580 sayılı Kanun uyarınca 
toplantı yapacağı, ancak olağan toplantıların, ilçe belediyeleri olağan toplantılarından birer ay ileri tarihler
de yapılacağı bu madde ile düzenlenmektedir. 

Madde 13. — Büyük şehir belediye encümeninin kimlerden teşekkül edeceği belirtilmektedir. Diğer be- ' 
iedİyelerden farkılı tarafı «Genel Sekreter»in encümen toplantılarına katılması ve encümene katılacak büyük 
şehir daire başkanlarının ayrıca sayılmış olmasıdır. Büyük şehir belediye encümenlerinde seçlümiş üye bulun
mayacağı da maddede belârtilmektedir. 

Madde 14. — Büyük şehir (belediye başkanının seçiliş şekli ve görev süresi gösterildikten sonra, üçe bele
diyeleri tarafından yürütülen hizmetlerde de koordinatör rolü olduğu bu maddede 'belirtilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 
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İlçe belediyeleri tarafından ayrı ayrı yürütülen hizmetlerde bir koordinasyonun gerekmesi ve bu ilçe be
lediyelerinin de talepleri olması halinde başkan koordinasyon sağlayacaktır. Bu koordinatörlük fonksiyonu 
hiçbir zaman başkan'ın ilçe belediyelerine görevleri konularında emir verme niteliğine' dönüşmeyecektir. 

Madde 15. — Madde ile 1580 sayılı Belediye Kanununun 19.7.1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunla değişik 
93 üncü maddesindeki müessese bu kanuna aktarılmıştır. 

Bu maddenin ikinci fıkrası ise görevlerde herhangi çakışmaya engel olmak amacıyla, büyük şehir beledi
ye başkanvekilinin, ilçe belediyelerinde encümen üyeliği vs. gibi görevler alamayacağı gibi, ayrıca ilçe bele
diye başkanları arasından da büyük şehir belediyesine başkanveküli seçilemiyeceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 16. — 'Bu madde ile büyük şehir belediyelerinde belediye başkan yardımcıları kaldırılmaktadır, 
Büyük şehir belediyelerine «Genel Sekreterdik müessesesi getirilmekte, «Genel Sekreterdin en çok dört 

yardımcısı bulunacağı hükme bağlanmaktadır. 
«Genel Sekreter» * büyük şehir belediyesi teşkilatının başında bulunacak ve idarî birimler «Genel Sekre

terce bağlanacaktır. 
«Genel Sekreter» hizmetleri büyük şehir belediye başkanı adına ve onun direktifi ve sorumluluğu altın

da yürütecektir. 
Madde 17. — Bu madde ile «Genel Sekreter»e bağlı birimlerin neler olacağı, bu birimlerin kuruluş şekli 

ve bu birimlerde çalışacak personelin atama şekli gösterilmektedir. 
Genel Sekreter dışındaki tüm büyük şehir belediyesi personeli büyük şehir belediye başkanınca atanacak 

ve başka bir makamın onayına 'tabi olmayacaktır. 

Madde 18. — Bu madde ile büyük şehir belediyesinin gelirleri gösterilmektedir. 
Büyük şöhir ve ilçe belediyeleri arasında gelirlerin bölüştürülımesinde temel esas, ilgili kanunlarla beledi

yelere verilmesi öngörülen gelirlerin ilçe belediyelerine verilmesi büyük şehir belediyelerinin ise devlet ve ilçe 
belediyelerinin gelirlerinden pay almaları biçimindedir. Bu suretle gelirlerin dağılımında bir karışıklık olmadı
ğı gibi vatandaşlara da yeni bir vergi yükü getirilmemektedir. 

a) Bu bent ile 2380 sayılı Kanun uyarınca büyük şehir dahilindeki ilçe belediyelerine verilmesi gereken 
paylardan, Bakanlar Kurulunca her ilçe için belirlenecek oranlarda, İller Bankasınca ayrılacak paylar direkt 
olarak Büyük Şehir belediyesine gönderilecektir. 

b) Bu bent ile büyük şehir belediye hudutları dahilinde yapılan Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilatının 
gelir saymanlıklannca hesaplanan yüzde birlik payın ertesi ayın sonuna kadar ilgili büyük şehir belediyesine 
yatırılacağı hükme bağlanmaktadır. 

e) ıBu bent 'ile hizmetlerin büyük şehir belediyesi tarafından yapılması kaydıyla ilçe belediyelerince tah
sil olunacak elektrik ve havagazı tüketim vergisi ile temizletme ve aydınlatma harcının % 50'sinin büyük 
şehir belediyesine yatırılacağı öngörülmektedir. 

Diğer bentlerde yer alan ve büyük şehir belediyelerine verilmesi öngörülen diğer gelirler konusunda ayrı
ca bir açıklama yapılmamıştır. 

Madde 19. — Giderleri göstermektedir. 
Madde 20. — Madde ile prensip olarak büyük şehir ve ilçe belediyeleri bütçelerinin uygulanmasında 1580 

sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtildikten sonra yeni bir uygulama • getiril
mekte ve (ilçe belediyeleri bütçelerinin, ilçe belediye meclislerince kabulünden sonra büyük şehir belediye 
meclisince de görüşülmesi-ve kabul edilmesi gerekeceği hükme bağlanmaktadır. Büyük şehir belediye meclis
leri bu görüşme esnasında yatırım ve hizmetlerde ilçe belediyeleri arasında bir bütünlük sağlayacak değişik
likleri bütçe üzerinde yapabilecektir. 

İlçe belediye bütçeleri, büyük şehir meclisince kabul edildikten sonra, büyük şehir belediye bütçeleri ise 
doğrudan, Vali'nin onayına sunulacak ve ancak bu onaydan sonra yürürlüğe gireceklerdir. 

İlçe kaymakamlarının ilçe belediyeleri bütçeleri üzerinde her hangi bir onayı bahis konusu olmamakta
dır. 

Madde 21. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine aykırı olmayan ve 1580 sayılı Belediye 
Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın belediyeleri ilgilendiren hükümleri büyük şehir ve ilçe belediyeleri için de 
geçerli bulunacaktır. 
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Belde sınırlarının tahdidi, şuurlarının tasdiki, sınır ihtilaflarının hali, mahalleler kurutması, bejde isim
lerinin değiştirilmesi, ilçe belediye şubelerinin teşkili, belediye meclislerinin görevleri, belediye meclislerindir 
feshi, içtimalar, müzekkereler, kararlar, belediye encümeninin toplanma ve çalışma esasları, görevleri, vs. 
gibi hususlarda 1580 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uygulanacaktır. 

©una mukabil bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olduğundan 1580 sayılı Belediye Kanununun 
95 inci maddesi gibi maddelerin uygulama kabiliyetleri kalmamış olacaktır. 

Madde 22. — Bu madde ile büyük şehir belediyelerinin şube kuramayacakları hükme bağlanmıştır, tlçe 
belediyelerinin bulunmadığı dönemlerde belediyeler şube kurmak yoluyla hizmetin vatandaşın yakınına götür
me imkânını bulmakta idi. Bu kere ilçe belediyelerinin kurulması ile artık büyük şehir belediyesi şubelerine 
gerek kalmayacaktır. İlçe belediyeleri ise her zaman şube kurabilecektir., 

Büyük şehir belediye şubeleri, ilçe belediyeleri ve ilçe belediye şubelerinin üçünün de varlığı halinde bü
yük bir kargaşaya düşüleceği dikkate alınarak büyük şehir belediyesinin şube kurmasının gereksiz olduğu sonu
cuna varılmıştır. 

Madde 23. — Yönetmeliklerin çıkarılması bu madde ile düzenlenmektedir. 
Madde 24. — Maddenin birinci fıkrası ile ihtilaf halinde büyük şöhir belediye meclisince yönlendirici ve dü

zenleyici tedbirlerin alınacağı ve bu karar ve tedbirlerin ilgili belediyelerce defhal uygulanacağı hükme bağlan
mıştır. 

Bu fıkra, büyük şöhir belediyesine tedbir alma yetkisi vererek mahallî idarelerin meselelerini vesayet ma
kamları dışında ve mahallî idare esprisine uygun olarak çözme imkânını sağlamaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrası ihtilafların büyük şehir belediye meclisince çözümlenmemesi halinde Vali'nin ih
tilafları çözümleyeceğine amirdir. Bu fıkra ancak büyük şehir belediye meclisince karar alınamaması halinde uy
gulanabilecektir. Ayrıca acil hallerde büyük şehir beledive meclisinin toplanmasının uzun süreceği düşünüldü
ğünde, konunun büyük şehir belediyesince çözümlenmeyen hal olduğu gerekçesi ile de Vali karar verebile
cektir. örnek olarak büyük şehir ve ilçe belediye meclisleri aynı tarihlerde toplantıya çağrıldığında, Vali mec
lislerden birinin toplantısını ileriye alan bir karar verebilecektir. Çünkü o anda büyük şehir belediye mec
lisinin bu çakışmayı önleyebilecek bir çözüm getirebilecek imkânı bulunmamaktadır. 

Madde 25. — Bu madde Anayasamızın 127 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Büyük şehirlerde bugün mevcut bulunan tüm ikdisadî teşebbüsler, yeni bir düzenleme 
yapılıncaya kadar, büyük şehir belediyesine bağlı olacaklardır. Bu nedenle, özellikle geçiş döneminde bir ka
rışıklığı önlemek için düzenlenmiştir. Üstelik İktisadî teşebbüslerin büyük bir çoğunluğu büyük şehir bele
diyesi görev alanında faaliyet gösteren teşebbüslerdir. İETT, ASU, EGO, ESHOT vs. gibi. Bu işletmeler bü
yük şehir belediyesine bağlı olacaklardır. 

Geçici Madde 2. — Maddenin birinci fıkrası ile 6 ncı maddenin (A) fıkrasında sayılan hizmetlere tahsis 
edilen tüm tesis, araç, gereç taşınır ve taşınmaz mallar büyük şehir belediyesine bırakılacak 6 ncı maddenin 
(A) fıkrası dışında sayılan görevlere ilişkin olanlar ise ilçe belediyelerine devredilecektir. 

Burada önemli olan husus 6 ncı maddenin (A) fıkrasının (f) bendinde sayılan ve hem ilçe hemde büyük 
şöhir belediyelerince yapılması öngörülen görevlerle ilgili olan tesis, araç, gereç taşınır ve taşınmaz malların 
durumunun ne olacağıdır. Maddenin hazırlanması sırasında düşünülen husus 6 ncı maddenin (A) fıkrasının (f) • 
bendinde sayılan hizmetlerle ilgili olanlardan tüm büyük şöhre hitap eden, İzmir Fuarı, İstanbul Açık Hava 
Tiyatrosu gibi tesisler büyük şöhir belediyesinde kalacak, mahallî hizmet verici nitelikte olanlar ise komisyon 
kararı ile ilçe belediyelerine devredilebilecektir. 

Maddenin diğer fıkraları komisyonların teşekkülü, komisyon kararlarının onayı, tescil işlemlerinin esas ve 
usulleri ve bu işlemlerin vergi, resim ve harçlara tabi olmaması ile ilgili düzenlemeler getirmektedir. 

Geçici Madde 3. — Bu madde personel kadrolarının dağıtımı ile ilgilidir, maddenin (b) bendi ile 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa geçici olarak istisna getirilmekte ve 5.-15 dereceli kadrolar için de Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının görüşleri alınması zorunluluğu getirilirken 1-4 dereceli kadroların ihdası için de Bakanlar 
Kurulu Kararı almaya gerek kalmamaktadır. Başka bir deyimle 5 inci derece bir kadronun 1 inci derece ola-
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rak değiştirilmesi sırasında İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin gö
rüşlerini aldıktan sonra Bakan onayı ile 5 inci derece kadroyu iptal edip yerine 1 inci derece kadro ihdas 
edebilecektir. 

Bu işlemler bir defaya mahsus ve ilk kadro tespitlerinde yapılabilecek ve bundan sonraki kadro iptal ve 
ihdaslarında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanu
nun değişik 33 ve 34 üncü maddeleri uygulanacaktır. 

Maddenin (c) bendindeki düzenleme sözleşmeli personel ile işçi olarak çalıştırılanlar ile ilgilidir. Bu per
sonelden ilçe belediyelerine devredilenlerin sözleşmelerindeki hükümler saklı kalacaktır. Ancak .aynı sözleşme
leri ilçe belediyelerine devredilmeleri halinde ilçe belediyesi ile yapılmış addedilerek sözleşme hükümleri aynen -
uygulanmaya devam edilecektir. 

Geçici Madde 4. — Bu madde ilçe belediyelerine devrolunan kadrolarla birlikte personelinde kendiliğinden 
devredileceği ve başkaca bir atamaya gerek kalmayacağı hükme bağlanmakta ve bu personelin müktesep malî 
haklarında bir azalma olmaması için tedbirler getirilmektedir. 

Geçici Madde 5. — Madde devir süreleri ile ilgilidir. 
Geçici Madde 6. — Madde büyük şehir ve ilçe belediyeleri bütçelerinin yapılması ve uygulanması ile ilgili 

hükümler getirmektedir 
Bütçelerin uygulanabilmesi için bütün ilçe belediyesi geçici bütçelerinin İl tdare Kurulunca onaylama iş

leminin bitmesi ile mümkün olabilecektir. Diğer bir ifade ile 11 İdare Kurulu bütün ilçe belediye geçici bütçele
rini aynı anda onaylayacaktır. Bu Madde hükmüne göre ilçe geçici bütçelerinin büyük şehir belediye mec
lisine gitmesine ve orada görüşülüp kabulüne gerek kalmamaktadır. 

Söz konusu geçici bütçelerin uygulanmasına kadar ilçe belediyelerine devrolunan hizmetlerin giderleri büyük 
şehir 'belediye bütçelerinden yapılacaktır, 

Ayrıca büyük şehir belediyeleri de, bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen gelir ve giderlere göre 
mevcut bütçelerini uygun hale getireceklerdir." 

Geçici Madde 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce mevcut bulunan Be
lediye Şubeleri ilçe belediye şubesi haline dönüşecektir. İlçe belediyeleri 'bu şubelerinden gereksiz gördüklerini 
ilçe belediye meclisi kararı ile ve hiç bir onaya tabi olmaksızın kaldırabileceklerdir. 

Geçici Madde 8. — Bu madde ile devir işlemleri kesinleşene kadar ilçe belediyelerine bırakılacak hizmetle
rin büyük şehir belediyesince sürdürülmeye devam olunacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 26. — Yürürlük ile ilgili madde olup 18 inci maddenin (b) fıkrası, Devlet Bütçesi gelirlerinde azal
maya neden olması dolayısıyla Kanun ile düzenlenmesi gerektiğinden, 'bu Kanun Hükmünde Kararnamenin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanıp Resmî Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

Madde 27. — Yürütme ile ilgilidir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/469 ' 18 Haziran 1984 
Karar No. : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve gerekçesi ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin de katılması ile Komisyonumuzun 13.6.1984 günlü 17 nci birleşiminde incelenip görüşülmüş, 
gerekçesi uygun görülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiş; maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler 
aşağıda sırası ile açıklanmıştır. 

195 .sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde yer alan «Bu Kanun Hük
münde Kararname» deyimleri kararnamenin kanunlaşacak olması nedeni ile «Bu Kanun» şeklinde düzeltilerek 
aynen benimsenmiştir. 
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Kararnamenin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında geçen «Büyük Şehirlerin İsmini Aldıkları» ifadesi «İsmini 
Aldıkları Büyük Şehirlerin» şeklinde değiştirilmiştir. 

8.4,1340 tarih ve 469 sayılı Mehakimi Şer'iyenin İlgasına ve Mehakimin Teşkilatına Ait Ahkâmı Muaddil 
Kanunun 1 inci maddesinde, her mahkemenin bulunduğu ilçenin adı ile anılacağı belirtilmiştir. 

29.11.1983 tarih ve 2963 sayılı Altı İlçe Kurulması ve Ankara İli Merkez İlçesinin Kaldırılması Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesi ile, Ankara Merkez ilçesi kaldırılmış ve Merkez İlçe sınırları içinde kalan alan Al
tındağ İlçesine bağlanmıştır. Bu nedenle, Ankara Mahkemelerinin yetki sahaları belirsiz hale gelmiştir. Oysa, 
Milletlerarası özel Hukuk ve Usul Hukuku, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunu gibi pek çok temel kanunda yer alan «Ankara Mahkemeleri» kavramının muhafazası zorunlu bu
lunmaktadır. 

•Bu itibarla maddeye eklenen 3 üncü fıkra ile, Ankara Mahkemelerinin durumlarının açıklığa kavuşturul
ması ve büyük şehir belediye sınırları içinde -bulunan mahkemelerin yetki sahalarını belirleyici kalıcı bir hük
mün tesisi amaçlanmıştır. 

f Yapılan düzenleme ile, mahkemelerin yetki çevrelerinin tespiti görevi, Anayasanın 159 uncu ve 2461 sa
yılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 4 üncü maddesine uygun şekilde Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruluna verilmiştir. 

Madde yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 
Kararnamenin 6 ncı maddesi; Büyük şehir ve ilçe belediyeleri yatırımları arasında bir ahenk sağlamak 

amacı ile yatırımlara ilişkin plan ve programların büyük şehir belediyesince yapılması, 

İmar planlarının nazım ve tatbikat planları olarak ayırımında güçlük çekildiğinden, plânlar arasında bir 
ahenk bulunması gerektiğinden plan ve harita ile ilgili bütün görevlerin büyük şehir belediyesince yapılması, 
ayrıca Kanun Hükmünde Kararnamede bir eksiklik olarak tespit edilen ilçe mücavir alanlarının belirtilmesi işi
nin büyük şehir belediyesine verilmesi, 

Katlı otopark yapımının bir yandan maliyetinin büyük oluşu diğer yandan büyük şehrin tümüne hitap et
mesi dolayısı ile büyük şehre verilmesi; işletilmesinin de tabiî olarak büyük şehirce yapılması, 

Düzensiz gelişmenin önlenmesi için yeni yerleşim alanlarının tespit ve faaliyete konması görevi, büyük şeh
rin gelişme ve iskân politikası bakımından tek elden yürütülmesi zorunluluğu nedeni ile büyük şehre veril
mesi, ilçe belediyelerinin de bu görevleri mikro açıdan yapmaları, 

önceden mülkî amirlikler ve Sağlık ve Sosyal/Yardım Bakanlığınca Verilen Gayrı Sıhhi Müesseseler ruh
satlarının, bu hizmetler mahallî nitelikte olduğundan bundan böyle büyük şehirce verilmesi, 

Toptancı haller ve mezbahaların büyük şehir dahilinde genellikle bir adet bulunuşu, bu nedenle büyük şeh
rin tümüne hitap etmesi ve dolayısı ile hizmetlerin büyük şehir belediyesine verilmesinde zorunluluk bulun
ması, 

İtfaiye hizmetlerinin büyük şehir dahilinde tek elden sevk ve idaresinde kesin zorunluluk bulunması, patla
yıcı ve yanıcı maddeler üretilen ve depolayan yerlerin nerelerde olacağının, fabrikalar ve sanayi kuruluşların
da yangına karşı korunma için hangi araç ve gereçlerin bulunacağının tespiti ile binaların yangın açısından bü
yük şehir belediyesince denetlenmesi, 

Büyük şehir çapında genellikle tek olan alt yapı malzemesi üreten yerler ve araçların büyük onarım yerle
rinin ekonomik bakımdan tek elden işletilmesinde yarar görüldüğünden bu hizmetlerin büyük şehir beledi
yesince yapılması, 

Büyük şehir belediyelerine yeni bir hizmet türü olarak kapalı devre televizyon sistemi görevinin verilmesi, 
Kararnamede bir boşluk teşkil eden ve büyük şehirce işletilen Ankara-Gençlik Parkı gibi tesislerdeki be

lediye hizmetlerinin d& büyük şehir belediyesince yürütülmesi yararlı mütalaa edilmiş ve madde bu gerekçe 
doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 

. Devlet, Kamu Kurum ve kuruluşları ve belediyelerce yapılan alt yapı hizmetlerinin bir koordinasyon için
de yürütülmesi nedeni ile büyük bir israf meydana gelmektedir. Bir yol beş yıl içinde beş ayrı kuruluşça beş 
defa kazılmakta ve tekrar asfaltlanmaktadır. 
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Bunu önlemek için bir alt yapı koordinasyon merkezinin kurulması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi olmaksızın bu merkezlerin ihaleleri tek elden yürütmesi 
yararlı görülmüştür. 

Ulaşım hizmetleri, güzergâh zaman ve bilet bakımından dağınıklık içindedir. Bunları koordine etmek, ge
lişmiş ülkelerde olduğu gibi tek kart veya bilet sistemi ile vatandaşların hem vapur, hem banliyö treni hem 
de otobüsten yararlanma imkânını sağlamak için bir ulaşım koordinasyon kurulu kurulmuştur. 

tmar ve yol .istikamet planlarını uygulama anında belediyelerin devlet ve kamu kurum ve kuruluşlarına 
bir bedel ödememesi uygun görülmektedir. Bu hizmetle sürati artıracaktır. 

tlçe belediye araçlarının büyük şehir belediyelerineait tamirhanelerde, onarım sırasında ödemeleri gereken 
ücret ayrıca düzenlenmektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle kararnamenin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasından sonra 9 fıkra ilave edil
mek sureti ile madde yeniden düzenlenmiştir. 

Kararnamenin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki belediye kanununun numarası belirtilmiş ve büyük şe
hirlerde büyük bir nüfus yığılmasının vuku bulduğu gerçeği karşısında bu şehirlerde toplu taşıma araçları ile iş 
makineleri ihtiyacının süratle giderilmesi amacı ile bir yanda gümrük ile ilgili kolaylıklar getirilirken diğer 
yandan yerli sanayii korumak için bunların ihracındaki şartlar ve bedellerle büyük şehir ve ilçe belediyelerine 
satışı imkânı sağlamak için maddeye iki fıkra eklenmiştir. 

Kararnamenin 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Kararnamenin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası ilçe belediye başkanlarının büyük şehir belediye meclisi 

üyesi olmalarının uvgulamada sakıncaları görüldüğünden ve işin felsefesine ve belediye mevzuatının genel esp
risine avkırı olduğundan madde metninden çıkarılmıştır. Bu şekilde 2 nci fıkra haline gelen 3 üncü fıkradan 
sonra maddeye eklenen üç fıkra ile Meclisin nasıl teşekkül edeceği ve görev süresi belirtilmiş, büyük şehir bele
diye meclisi üyelerinin daha rahat büyük şehir belediyesi sorunları ile ilgilenebilmeleri için ilçe belediyelerinde 
Meclis üyeliği dışında hiçbir görev almamaları ve ilçe ve büyük şehir belediye toplantılarının çalışması halin
de ilçe beledive meclisine katılmamalarının üyelikten düşmelerine sebep olmaması, büyük şehir belediye 
meclisinin komisyonlar halinde çalışabilmesi öngörülmüştür. 

Kararnamenin 11, 12 ve 13 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Kararnamenin 14 üncü maddesinin madde başlığı «Büyük Şehir Belediye Başkanı» olarak değiştirilmiş ve 

bu madde ile büvük şehir belediye başkanının görev ve vetkilerinin açıkça sayılmasında fayda görülmüş, sulhen 
ortadan kaldırılabilecek davaların dava değeri yükseltilmiş, büyük şehir belediye başkanı hakkında ancak 3/4 
çoğunluk sağlandığı takdirde 1580 sayılı Belediye Kanununun 61 ve 76 nci maddelerinin uygulanmasının büyük 
şehir belediye başkanı açısından serbest çalışma imkânı vereceği düşünülmüştür. 

Ayrıca büyük şehir ve ilçe belediye meclislerince alınan bütün kararların büyük şehir belediye başkanına 
gönderilmesi, gönderilen kararların 'başkanca yeniden görüşülmesi için meclislere geri gönderilebileceği ve 
meclislerin eski kararlarında bu defa ancak üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile İsrar edebilecekleri madde ile 
hükme bağlanmıştır. 

Amaç büyük şehir belediye başkanının bir yandan etkili hale getirilmek, diğer yandan kararların sıhhatli 
çıkmasını temin etmektir. Bu sebeple madde yeniden kaleme alınarak yazılmıştır. 

Kararnamenin 15 inci maddesi değiştirilerek belediye başkanvekilinin aynı zamanda büyük şehir beledi
ye meclisinin de başkanvekili olacağı, meclis için ayrıca başkanvekili seçmeye gerek bulunmadığı hükme bağ
lanmış ve bu suretle belediye başkanvekilinin sadece başkanın yokluğunda ona vekalet eder, fakat - mecliste 
hiçbir fonksiyonu bulunmayan bir pozisyondan kurtarılması amaçlanmıştır. 

Kararnamenin 16 nci maddesine; hizmette etkinlik, sanat ve verimlilik sağlayabilmek 'için büyük şehir ve 
ilçe belediyelerinde bazı önemli görevlere kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel alınabilmesi için bir 
fıkra eklenmiştir. 

Kararnamenin 17 nci maddesine aşağıda açıklanan nedenlerle altı fıkra eklenmiştir: 
Bugün sıkıyönetim talebi halinde belediye personelin belediye hudutları haricinde bir yere atanması 

mümkün olamamaktadır. 
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Aynı şekilde Bakanlık Müfettişlerinin yaptığı soruşturmalar sonucunda o belediye hudutları dahilinde ça
lışmasında sakınca görülen kişilerin belde dışına atanmaları yapılamamaktadır. 

Maddede bu 'konu çözümlenmiş olmaktadır. 
Koordinasyon merkezlerinde çalışacak TEK, PTT, DDY vs. gibi kamu kurum ve kuruluşları personelinin 

2 inci görev vermek sureti ile istihdamı mümkün hale getirilmektedir. 
Yazışmalarda sürat sağlamak için büyük şehir belediyelerinin bizzat yazışabilecekleri ve yazışmaların * 

imza için valiliğe gitmemesi uygun görülmektedir. 
Madde ile sanat, teknik, idare gibi alanlarda nitelik teri ile temayüz etmiş kişilerin toplandığı danışma ku

rularının kurulmasının yararlı olacağı anlaşıldığından bu yolda hüküm getirilmiştir. 
Büyük şehir belediye başkanları araçlarının Taşıt Kanununun 1, İlçe Belediye Başkanları Araçlarının Ta

şıt Kanununun 2, sayılı cetveline dahil edilmeleri zarurî görülmüştür. 

Kararnamenin 18 inci maddesi yeniden düzenlenerek, büyük şehir belediye alanı içinde toplanan genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilatının % 3'ünün büyük şehir belediyelerine verilmesi ile bu Belediyelerin üstlendik
leri görevi başarı ile yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca bu oran Bakanlar Kurulu kararı ile % 6'ya kadar çıka
rılabilecek ve (e) fıkrası ile kararnamede bulunmayan bir hususada açıklık getirilmiştir. 

Kararnamenin 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan «Bu Kanun Hükmünde Karar
name» tabiri «Bu Kanun» şeklinde düzeltilerek aynen benimsenmiştir. 

Kararnamenin 20 nci maddesinin madde başlığı «Plan, Program ye Bütçeler» şeklinde değiştirilmiş ve 
madde yeniden kaleme alınarak bütçelerin birbiri arkasına görüşülüp birlikte bastırılması öngörülerek büyük 
şehrin bir bütün olduğu vurgulanmış ve hizmet ve ya'.ırımda birlik ve 'koordinasyonun bulunması amaçlan
mıştır. 

Ayrıca bütçeleritt hangi esaslara göre tadil edilebileceği de müşahhas kriterler getirilerek belirsizlikten 
kurtarılmıştır. 

Kararnamenin 21 ve 23 üncü maddelerinde geçen «Bu Kanun Hükmünde Kararname» deyimleri «Bu Ka
nun» şeklinde düzeltilerek, 22 ve 25 inor maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Kararnamenin 24 üncü maddesi değiştirilmiş ve büyük şehir belediye meclisinin toplantı halinde bulun-
" madiği zamanlarda ihtiyaçları çözümlemek veya koordinasyon yapmak görevini büyük şehir encümenince ya
pılacağı belirtilerek hizmetlerin yürütülmesinde parçalanma ve bölünmelere engel olunmak istenmiştir. 

Kararnamenin geçici l1 inci maddesine 3 fıkra eklenerek istanbul, belediyesinde havagazı hizmetleri bir 
yanda İETT tarafından diğer yanda havagazı İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte iken tümü 
nün tETT bünyesi içinde toplanması sağlanmış ve imar planlarının yapım görevi büyük şehir belediyelerine 
verildiğinden gerekli bilgi ve tecrübe birikimine sahip Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu ile Ankara Şehir 
İmar Müdüriyeti teşkilatları ilgili belediyelere devre dilmiştir. Madde bu şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Kararnamenin geçici 2 inci 3 üncü ve 6 inci madde'erinde geçen «Bu Kanun Hükmünde Kararname» de
yimleri «Bu Kanun» şeklinde düzeltilerek, geçici 4 üncü, 7 inci ve 8 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 

Kararnamenin geçici S inci maddesi değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Anayasanın 91 İnci maddesinin 4 üncü fıkrası «Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi taraf ından (Süre 'Bitiminden önce Onaylanması Sırasında, Yetkinin Son Bulduğu veya Süre Bitimine 
Kadar Devam Ettiği de Belirtilir» hükmünü getirmiştir. 

195 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 17.6.1982 tarihli ve 2680 «ayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Kuruluş Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılmıştır. Ancak söz 
konusu yetki kanununun yetki süresi 2.12.1983 tarihli 2967*sayılı Kanunla 19 Haziran 1984 tarihine kadar 
uzatılmıştır. Anayasanın anılan hükmüne uygun olarak Yetki Kanununun süre bitimine kadar Büyük Şehir Be
lediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun için Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname Çıkarabil
meğini Uygun Gören Komisyonumuz Kararnameye bu doğrultuda geçici 9 uncu madde eklemiştir. 

Kararnamenin yürürlük maddesi olan 26 inci maddesi «Bu Kanun Yayımı Tarihinde '•'Hrürlüğe Girer» 
şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
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Kararnamenin yürütmeye ilişkin 27 nci maddesi «Bu Kanun Hükümlerimi Balkanlar Kurulu Yürütür» 
şeklinde düzeltilerek kabul edilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

BaşfcainıvekiM 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Kadri Altay 

Antalya 
6, 7, 8, 16, 17, 18 20 ve 24 ncü 

Maddelerine Muhalifim. 

'Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmür 
Muhahlfim 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Üye 
Süleyman Çelebi 

ıMaırtdliırt 

Sözcü 
Atilla Sin 

Muış 

Uya 
Ahmet Ata Aksu . 

Gazianltep 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 
6 - 7 - 17 ve Geçici 2 nci 

Maddelerine Muhalifim. 

Kâtip 
İsmail Üğdül' 

Edirne 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 
7. 17. 24 ve Geçici 2 nci 

maiddeye muhalifim. 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Osman Doğan 

Urfa 

BÜYÜK ŞBHtR BELEDİYELERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNA
MENİN KABULÜNE OLAN MUHALEFETİMİZİN GEREKÇESİ 

Büyük Şehir ve İlçe Belediyeleri arasında görev ve yetkileri tespit eden 6 nci madde hükümleri; iki organ 
arasında uyuşmazlıklara, görev ve yetki anlaşmazlıklarına sebep olacak mahiyettedir. Görev ve yetkileri be
lirleyen kıstaslar açıklıktan mahrumdur. Çoğu görevlerin hangi organa bağlı olacağı açıklıkla belirtileme-
miştir. Bu 'bakımdan düzenleme yetersizdir. 

özellikle 6, 7, 17, 24 üncü maddelerde görüleceği gibi Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerin
de idare hukukunun esaslarına aykırı düzenlemelere gidilmiştir. 13.6.1984 

Hüseyin Aydemir 
îzmitf Milletvekili 
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Ptan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

25 . 6 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzen
lenmesi ile ilgili Yetki Kanununa dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 23 Mart 1984 Tarih ve 18350 Sayıü Res
mî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan ve aynı tarihte Anayasanın 91 inci maddesi gereğince Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevkedilen 195 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ile önhavalesi uyannca İçişleri Komisyonunca değiştirilerek kabul edilen yeni 
metin ve rapor Komisyonumuzun 21 -22 Haziran 1984 tarihinde yapılan 34. ve 35 inci birleşimlerde, hükümet 
temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

özellikle son yıllarda artan bir gelişme gösteren nüfus ve sanayileşme, beraberinde Ankara, istanbul ve 
izmir gibi büyük yerleşim merkezlerindeki şehirleşmeyi de hızlandırmış ve şehirlerdeki bu gelişmenin belediye 
sınırları.dışına taşmasına yol açmıştır. Böylece, belediye sınırları dışına taşan plansız, kontrolsüz yayılma; sos
yal yapıda, ekonomide ve yerleşme şeklinde önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Plansız ve kont
rolsüz imar; konut, ulaşım ve çevre sorunlarını daha da artırmış ve alt yapının yetersizliğini bariz bir şekil
de ortaya çıkarmıştır. 

Sonuçta, büyük şehirlerin ortaya çıkmasından Önceki dönemlerden kalma ve dönemlerin ihtiyaçlarına gö
re hazırlanarak uygulamaya konulan hukukî ve idarî düzenlemeler, günümüz şartları ile ihtiyaçlarına karşı
lık veremez bir duruma gelmiş, yeni düzenlemelerin gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. 

Anayasanın 127 nci maddesinde yer alan mahallî idarelere ilişkin hüküm ışığında getirilen kararnamenin 
görüşülmesi sırasında söz alan üyeler; büyük şehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında koordinasyon sağ
layarak, halka götürülecek hizmetlerde bütünlük yanında hizmetlerde sürat sağlanmasının amaçlandığını, ay
rıca, büyük şehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında doğabilecek ihtilafı da önleyecek şe
kilde hazırlandığı inancında olduklarını ifade etmelerinden sonra içişleri Komisyonu metni esas alınarak mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

içimleri Komisyonu metninin 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 3 üncü maddesinde yer alan «Belediye hudutları» 
ibaresi, kanunda ifade birliği sağlanması açısından «Belediye sınırları» şeklinde değiştirilmiştir. 

4 üncü maddenin 1 ve 2 nci fıkralarının sonunda yer alan «kurulmuştur» ibaresi, diğer maddelerle para
lellik sağlamak amacıyla «kurulur» şeklinde değiştirilmiştir. 

Büyük şehir ve ilçe belediyelerinin görevleri başlığı altında yer alan 6 nci maddenin; 
(a) bendindeki «ve ilçe belediyeleri» ibaresi, ilçelerin yatırım, plan ve programlarının kendilerince düzen

lenmesinin daha doğru olacağı açısından hareketle, metinden çıkartılmış, 
(c)*ve (e) bentleri ise, bu bentlerde sayılan görevlerin ilçe belediyelerince de yürütülmesinin imkân dahi

linde olması sebebiyle, tasarı metninden çıkartılmış, 
(g) bendinde yer alan «yapım ve iskânları ile» ibaresi ile «müsaade ve» ibareleri, bu görevlerin ilçe bele

diyelerinde ilçe belediye başkanlarınca yürütülmesi nedeniyle, metinden çıkarılmış, 
(k) bendinde yer alan «artıklarının» ibaresi, bu ibarenin çevre sağlığı ve su ürünleri ile ilgili kanunlarda 

«atık» olarak yer alması sebebiyle, «atıklarının» olarak değiştirilmiş, 
(n) bendinde sayılan araç ve gereçler arasına, «çevre sağlığı ile ilgili araç,. gereç ve tesisler» de ilave edil 

miş, 
(o) bendinde sayılan "zabıta ve diğer belediye hizmetleri kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çı

kartılacak yönetmeliklerle düzenleneceğinden, bu bent tümüyle tasarı metninden çıkartılmış, 
(p) bendinde yer alan «büyük şehirlerin tümüne hitap eden mıcır tesisleri, 'beton ve asfalt şantiyeleri, 

taş, kum, çakıl ocakları gibi tesisier yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, ilçe belediye araçlarının 
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3, 4, 5 inci kademe bakımını yapmak», ibaresi, bu görevlerin lök tek sayılmasından ziyade genel bir hale 
getirilmesinin daha uygun olacağı fikrinden hareketle, metinden çıkartılmış, 

(r) bendinde belirtilen 'kapalı devre televizyon sisteminin kurdurulması ve işletilmesi konusu, diğer bazı 
kanunlarla çelişkili olabileceği sebebiyle mahzurlu bulunmuş ve bent tümüyle metinden çıkartılmış, 

(c), (d), bentleri aynen, (f), (h), (ı), (j), (1), (m), (s) bentleri ise (e), (g), (h), (ı), <k), (i), (p) bentleri olarak 
aynen kaibul edilmiştir. 

7 nci maddesi; ilçe belediye başkanlarını da görev sahalarını ilgilendiren konularda üye olarak koordi
nasyon merkezlerine 'katılmalarını sağlamak, «Alt Yapı Koordinasyon Merkezince» «Alt Yapı Yatırım Fonun
dan» yapılacak harcamalarda Devlet ihale Kanunu ve Muhasebe-i Umumiye Kanununun hükümlerinin uygu
lanmasını temin etmek ve malî durumu yeters'iz ilçe belediyelerine büyük şehir belediyesince malî yardımın 
yapılabilmelini sağlamak amacıyla, yeniden düzenlenmiştir. 

8 inci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları, ithal edilecek sabit veya hareketli iş makineleri ile diğer araç ve ge
reçlerden de, gümrük vergisi, resmi ve harcının alına bilmesini teminen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca reddedilen «1615 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı» ile ilgili olması, sebebiyle, tasarı metninden çıkartılmıştır. 

9 uncu madde aynen kabul edilmiştik. 
Tasarının 10 uncu maddesine, İlçe Belediye Başkanlarının da Büyük Şehir Belediye Meclisinde tabiî üye 

olarak yer almalarını teminen, yeni bir fıkra eklenmiş, aynı maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan «ve ilçe 
belediyesiinde başkan vekilliği encümen ve komisyon üyeliği görevlerine seçilemezler. Bu üyeler için ilçe 'be
lediye meclislerine 1580 Sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesindeki devam mecburiyeti aranmaz.» iba
resi madde metninden çıkartılmıştır. 

11, 12 ve 13 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 14 üncü maddesinin (b) bendi, ilçe bele üyelerinin yatıran ve programlarının kendi belediye 

başkanlarınca onaylanmasının daha doğru olacağı kanaatinden hareketle yeniden düzenlenmiş, Büyük Şehir 
Belediye Başkanının görev ve yetkilerinden bir veya birkaçının gerektiğinde ilçe belediye başkanlarına dev
rini temin etmek ve ilçe •belediyelerince yapılan hizmetlerin etkinliğini sağlayacak tedbirleri almak ve denetle
melerde bulunmasını sağlamak amacıyla maddeye (m)* ve (n) 'bentleri eklenmiştir. 

15 inci maddenin 2 nci fıkrası, Büyük Şehir Belediye Başkan vekilinin, ilçe ıbelediyelerinde meclis üyeli
ğinden başka bir görev almalarının doğru olmadığı düşüncesiyle, yeniden. redaksiyona tabi tutulmuştur. 

16 ncı maddede yer alan «Devlet Personel Dairesi» Kurumunun adı, 18.6.1984 tarihinde yayınlanan «Dev
let Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» hükümlerince «Dev
let Personel Başkanlığı» olarak değiştirilmiştir. 

17 nci maddenin 4 üncü fıkrası, bu fıkra ile düzenlenmek istenen Belediye Personeli ile ilgili hükümlerin 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri ile çelişkili olabileceği sebebiyle tasarı metninden çıkartılmış, 
aynı maddenin 6 ncı fıkrası, fıkraya açıklık kazandırmak amacıyla yeniden düzenlenmiş, son fıkra ise, 237 
sayılı Kanunun genel hükümlerine ve uygulamasına aykırı olabileceği görüşüyle madde metninden çıkartıl
mıştır. 

18 inci maddenin (b) fıkrası, Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatının il merkezinde yapılmasını te'minen 
yeniden düzenlenmiş, (c) fıkrası ise, 6 ncı maddede yapılan değişikliğe paralellik sağlamak amacıyla yeniden 
redaksiyona tabi tutulmuştur. 

19 uncu madde aynen kabul edilmiştir. 
20 nci maddenin (a) bendinde sehven yer alan «Kararnamelere» ibaresi çıkartılmış, aynı maddenin 7 nci 

fıkrasında yer alan «yardım» terimi «yargı» şeklinde değiştirilmiştir. 
21, 22 ve 23 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
24 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan «tedbirler» ibaresi fıkraya açıklık kazandırmak amacıyla «ka

rarlar» şeklinde değiştirilmiştir. 
25 inci madde aynen kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddenin 3 üncü fıkrası, fıkrada sayılan şehirler arasına Ankara ve izmir'in de ilavesini teminen 

yeniden düzenlenmiş, 4 üncü fıkra ise, açıklık kazandırmak amacıyla yeniden redaksiyona tabi tutulmuştur. 
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Geçici 2 nci maddenin sonuna, 6 ncı madde metninden çıkartılan, mıcır tesisleri, beton ve asfalt şantiyeleri, 
taş, kum ve çakıl ocakları ile ilgili ibareler, yeni bir fıkra olarak eklenmiştir. 

Geçici 3 üncü maddede yer alan «Devlet Personel Dairesi» tabirleri, 16 ncı maddede yapılan değişikliğe 
paralel olarak «Devlet Personel Başkanlığı» şeklinde değiştirilmiştir. , 

Geçici 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Geçici 9 uncu madde, 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve 

Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili Kanunun Yetki süresinin sona ermesi sebebiyle, tasarı metninden 
çıkartılmıştır. 

Yürürlüğü düzenleyen 26 ncı madde, Belediyelere devredilecek ödemelerin yürürlük tarihlerinin, herhangi 
bir karışıklığa meydan vermemesi için, yeniden redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Yürütmeyi düzenleyen 27 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydım 

İmzada 'bulunamadı 

İV. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
îstanibul 

14, 17, 18 ve 20 nci maddelere 
karşıyım 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Afcgün Albayrak 
Adana 

imzada bulunamadı 

M. Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

Muhalefet şerhim eklidir. 

ilhan Aşkın 
'Bursa 

imzada bulunamadı 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İmzada- bulunamadı 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanhoğlu 
Gaziantep 

Tamamıma karşıyım 

Özdemir Pehlivanoğlu 
tzmtir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ahmet Şamil Kazakoğlu 
Bolü 

imzada bulunamadı 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

6, 14, 17, 18, 20 ve geçici 1, 
maddelere karşıyım 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

ibrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

18. madde hakkındaki 
gprüşüm ekidir 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

18. maddenin b ve n fıkralarımın 
kaldırılması görüşündeyim 

Talat Zengin 
Malatya 

Fehmi. Memisoğlu 
Rize 
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H. Barı^ Can Enver Özcan Ferit Melen 
Sinop Toikat Van 

6, 14, 17, 18 ve 20. İmzada bulunamadı Tümüne karşıyım 
maddeye karşıyım 

18 inci madde (b) fıkrasındaki oranın % 1 olmasını ve (n) fıkrasının kaldırılması görüşündeyim. 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta Milletvekili 

MUHALEFET ŞERHİ 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
Tasarıya; 
a) Büyük şehir belediyesi lehine, 
b) Devlet İhale ve Muhasebei Umumiye Kanunundan ayrılınması sureti ile malî sisteme ters düşmesi ve 

18 inci maddesinin Anayasamızın 163 üncü maddesine uygun olmaması, 
nedenleri ile muhalifim. 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir Milletvekili 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Büyük şehir yönetiminin hukukî statüsünün düzenlenmesi; 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Kanunun ge
çici 5 inci maddesi delaletiyle 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca 8.3.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı^ büyük şehir belediyeleri yönetiminin huku
kî statüsünü, hizmetlerin planlı, programlı etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlayacak bir şekilde dü
zenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname büyük şehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin kuru
luş, görev ve yetkilerine, merkezî idare ve diğer mahallî idareler ile münasebetlerine dair esas ve usulleri 
kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözü geçen deyimlerden; 
Büyük Şehir : Belediye hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan şehirleri, • 
İlçe Belediyesi : Büyük şehir belediye hudutları içinde kalan ilçelerde kurulan belediyeleri, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Sınırlar 
Kuruluş 

MADDE 4. — Büyük şehirlerde büyük şehrin adı ile bir «Büyük Şehir Belediyesi», büyük şehir dahilin
deki ilçelerde ilçelerin adını taşıyan «İlçe Belediyeleri» kurulmuştur. 

Merkez ilçeler ve. bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması bakımından ayrı bir ilçe sayılarak 
ve bu ilçenin büyük şehir belediyesi içinde kalan kısmında «Merkez İlçe Belediyesi» adı ile bir belediye 
kurulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu

lü Hakknda Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, büyük şehir 
belediyeleri yönetiminin hukukî statüsünü, hizrnetle-
riri planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütül
mesini sağlayacak bir şekilde düzenlemektir, 

Kapsam . 

MADDE 2. — Bu Kanun büyük şehir belediye
leri ile ilçe belediyelerinin kuruluş, görev ve yetkile
rine, merkezî idare ve diğer mahallî idareler ile mü
nasebetlerine dair esas ve usulleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda sözü geçen deyim
lerden; 

Büyük Şehir : Belediye hudutları içinde birden 
fazla ilçe bulunan şehirleri, 

İlçe Belediyesi : Büyük Şehir belediye hudutları 
içinde kalan ilçelerde kurulan belediyeleri, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Sınırlar 

Kurulup 

MADDE 4. — Büyük şehirlerde büyük şehrin 
adı ile bir «Büyük Şehir - Belediyesi», büyük şehir 
dahilindeki ilçelerde ilçelerin adım taşıyan «İlçe Be
lediyeleri» kurulmuştur. 

Merkez ilçeler bu Kanunun uygulanması bakı
mından ayrı bir ilçe sayılarak ve bu ilçenin büyük 
şehir belediyesi içinde kalan kısmında «Merkez İlçe 
Belediyesi» adı ile bir belediye kurulmuştur. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METTN 

Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarı» 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç C ' 

MADDE 1. — İçişleri Komisyonu metninin 1 in
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonu metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 3.. — Bu Kanunda sözü geçen deyim
lerden; 

Büyük şehir : Belediye sınırları içinde birden faz
la ilçe bulunan şehirleri, 

İlçe belediyesi : Büyük şehir belediye sınırları 
içinde kalan ilçelerde kurulan belediyeleri, 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Sınırlar 

Kuruluş 

MADDE 4. — Büyük şehirlerde büyük şehrin 
adı ile bir «büyük şehir belediyeti», büyük şehir da
hilindeki ilçelerde ilçelerin adını taşıyan «ilçe beledi
yeleri» kurulur,. 

Merkez ilçeler bu Kanunun uygulanması bakı
mından ayrı bir ilçe sayılarak ve bu ilçenin büyük şe
hir belediyesi içinde kalan kısmında «merkez ilçe be
lediyesi» adı ile bir belediye kurulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Sınıflar 

MADDE 5. — Büyük Şehir Belediyelerin sınırları, büyük şehirlerin ismini aldıkları şehirlerin belediye 
sınırlarıdır. 

İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, büyük şehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Hak, İmtiyaz ve Muafiyetler 

Büyük şehir ve ilçe belediyelerin görevleri 

MADDE 6. — A) Büyük şehir belediyelerine ait görevler; 
a) Büyük şehir nazım imar planlarını, yapmak, yaptırmak ve uygulamak, ilçe belediyelerinin nazım 

plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar planlarını onaylamak ve uygulanmasını denetlemek, 
b) Büyük şehir dahilindeki meydan, bulvar, cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarı

mını sağlamak ve kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, 
c) Yolcu ve yük terminalleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, 
d) Büyük şehir dahilindeki su, kanalizasyon ve her nevi gaz, merkezî ısıtma ve toplu taşıma hizmet

lerini yürütmek ve bu maksatla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, 
e) Çevre sağlığı ve korunmasını sağlamak, 
f) Yeşil sahalar, parklar ve bahçeler yapmak, sosyal ve kültürel hizmetleri yerine getirmek, spor, din

lenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işitmek veya işlettirmek, 
g) Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek, 
h) Mezarlık alanlarını tespit ve tesis etmek, işletmek, 
i) Çöplerin ve sanayi artrklannın toplanma yerlerini belirlemek, değerlendirilmesi ve imhası için ge

rekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, 
j) Meydan, bulvar, cadde, anayol ve sokak isimleri ile bunlara numara verilmesi işlerini düzenlemek, 
k) Zabıta, itfaiye ve diğer belediye hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, 
1) Büyük şehir çapında ortak finansman ve yatırımı gerektiren hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağla

mak, 
B) İlçe belediyelerine ait görevler; 
Bu maddenin (A) fıkrasında sayılanlar dışında kalan ve yürürlükteki mevzuatla belediyelere verilen bü

tün görevler ilçe belediyelerince yürütülür. 
(A) fıkrasının (f) bendindeki görevler ilçe belediyelerince de yapılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.. Sayısı : 87) 
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Sınırlar 

MADDE 5. — Büyük Şehir Belediyelerinin sınır
ları, ismini aldıkları büyük şehirlerin belediye sınır
larıdır. 

îlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, büyük 
şehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarıdır. 
. Büyük şehir belediyesi bulunan illerde, o ilin adı 
ile anılan mahkemeler ile Büyük Şehir Belediyesi sı
nırları içindekü ilçelerin adı ile anılan mahkemelerin 
yargı çevreleri, ilçe sınırlarına bakılmaksızın, Adalet 
Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca belirlenir, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Hak, imtiyaz ye Muafiyetler 

Büyük şehir ve ilçe belediyelerinin görevleri 

MADDE 6. — A) Büyük Şehir Belediyelerine 
ait görevler; 

a) Büyük şehir ve ilçe belediyeleri yatırım plan 
ve programlarını yapmak, 

b) Her ölçekte imara ilişkin nazım ve tatbikat 
planlan, parselasyon planları ve haritaları yapmak, 
yaptırmak,; onaylamak. İlçe imar Yönetmeliklerini 
onaylamak, ilçe belediyelerince yapılacak; imar uygu
lamalarını denetlemek, büyük şehir ve ilçe belediye
lerine mevzuatla verilen görev ve yetkilerin yapıla
bilmesi amacıyla ilçe belediyelerinin büyük şehir be
lediyesi mücavir alanı içindeki1 sınırlarını tespit et-
ftıek* 

c) Büyük şehir dahilindeki meydan, bulvar, cad
de ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım ve ona
rımını sağlamak ve kanunların belediyelere verdiği 
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürüt
mek, 

d) Yolcu ve yük terminalleri, katlı otoparklar 
yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, 

e) Düzensiz gelişmenin önlenmesi için yeni yer
leşim alanları belirlemek, mevzuatın bu konuda be
lediyelere verdiği görevleri gerçekleştirmek ve bu 
amaçla gerekli alt yapı yatırımları ile konutlar yap
mak, yaptırmak, 

f) Yeşih sahalar, parklar ve bahçeler yapmak, 
sosyal ve kültürel hizmetleri yerine getirmek, spor, 
dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptır
mak, işletmek veya işlettirmek, 

Türkiye Büyük Millet .3 
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Sınırlar 

MADDE 5. — içişleri Komisyonu metninin 5 in-
inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Hak, imtiyaz ve Muafiyetler 

Büyük şehir ve ilçe belediyelerinin görevleri 

MADDE 6. — A) Büyük şehir belediyelerine 
ait görevler : 

a) Büyük şehir yatırım plan ve programlarını 
yapmak, 

b) Büyük şehir nazım imar planlarını yapmak, 
yaptırmak ve uygulamak, ilçe belediyelerinin nazım 
plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar 
planlarını onaylamak ve uygulanmasını denetlemek, 

c) Büyük şehir dahilindeki meydan, bulvar, cad
de ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım ve ona
rımını sağlamak ve kanunların belediyelere verdiği 
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürüt
mek, 

d) Yolcu ve yük terminalleri, katlı otoparklar 
yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, 

c) Çevre sağlığı ve korunmasını sağlamak, 1, 2 
ve 3 üncü sınıf gayri sıhhî müesseselerin açılış ve ça
lışmalarına ruhsat vermek, 

f) Yeşil sahalar, parklar ve bahçeler yapmak, 
sosyal ve kültürel hizmetleri yerine getirmek, spor, 
dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptır
mak, işletmek veya işlettirmek, 

g) Büyük şehir dahilindeki su, kanalizasyon, her 
nevi gaz, merkezî ısıtma ve toplu taşıma hizmetlerini 
yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kur- "̂  
durmak, işletmek veya işlettirmek, 

h) Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini 
yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek, 

clisi (S. Sayısı : 87) 
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g) Çevre sağlığı ve korunmasını sağlamak, 1, 2 
ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin yapım ve is
kânları ile açılış ve çalışmalarına müsaade ve ruhsat 
vermek, 

h) Büyük Şehir dahilindeki, su, kanalizasyon, 
her nevi gaz, merkezî ısıtma ve toplu taşıma hizmet
lerini -yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kur
mak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, 

ı) Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini 
yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek, 

j) Mezarlık alanlarını tespit ve tesis etmek, iş
letmek, 

k) Çöplerin ve sanayi artıklarının toplanma yer
lerini belirtmek, değerlendirilmesi ve imhası için ge
rekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya iş
lettirmek, 

1) Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak isim ve 
numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara ve
rilmesi işlerini gerçekleştirmek. 

tn) Toptana halleri ve mezbahalar yapmak, yap
tırmak, işletmek veya işlettirmek, 

n) itfaiye hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve ya
nıcı maddeler üreten ve depolayan yerleri tespit et
mek, fabrikalar ve sanayi kuruluşlarının bulundurma
ları zorunlu olan yangın söndürme araç ve gereçleri
ni tespit etmek ve bu kuruluşları denetlemek, 

o) 2£albıta ve diğer belediye hizmetlerinUn koor
dinasyonunu sağlamak, ilçe belediyelerince yapılan 
hizmetlerin etkinliğini sağlayıcı tedbirleri almak ve 
bu amaçla gerelktiğinde mahallinde denetlemelerde 
bulunmak, 

p) Büyük şehir çapında ortak finansman ve ya
tarımı gerektiren hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağ
lamak, ıbüyüfc şehirlerin tümüne hitap eden mıcır te
sisleri, Ibeton ve asfalt şantiyeleri, taş, kum, çakıl 
ocakları gibi tesisler yapmak, yaptırmak, işletmek 
veya işlettirmek, ilçe belediye araçlarımın 3, 4, 5 inci 
kademe bakımım yapmak, 

r) (Kapalı devre televizyon sistemi kurmak, kur
durmak, işletmek, işlettirmek, 

s) Büyük şehir belediyesince istetilen alanlarda 
zabıta hizmeti ile diğer belediye hizmetleri ve ruh
sat verme işlemlerini yürütmek. 

B) ilçe belediyelerine ait görevler; 
(1A) fıkrasında sayılanlar dışında kalan ve yürür

lükteki mevzuatla belediyelere verilen bütün görev
ler ilçe belediyelerince yürütülür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

i) Mezarlık alanlarını tespit ve tesis etmek ve 
işletmek, 

j) Çöplerin ve sanayi atıklarının toplanma yer
lerini belirtmek, değerlendirilmesi ve imhası için ge
rekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya iş
lettirmek, ' 

k) Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak isim ve 
numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara ve
rilmesi işlerini gerçekleştirmek, 

1) Toptancı halleri ve mezbahalar yapmak, yap
tırmak, işletmek veya işlettirmek, 

m) itfaiye hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve 
yanıcı maddeler üreten ve depolayan yerleri tespit 
etmek, fabrikalar ve sanayi kuruluşlarının bulundur
maları zorunlu olan yangın söndürme ve çevre sağ
lığına ilişkin araç, gereç ve tesisleri tespit etmek ve 
bu kuruluşları denetlemek, 

n) ilçe belediyeleri arasındaki ihtilaflarda, za
bıta veya diğer belediye hizmetlerinin koordinasyo
nunu sağlamak, 

o) Büyük şehir çapında ortak finansman ve ya
tırımı gerektiren hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağ
lamak, 

p) Büyük şehir belediyesince işletilen alanlarda 
zabıta hizmeti ile diğer belediye hizmetleri ve ruhsat 
verme işlemlerini yürütmek. 

B) ilçe belediyelerine ait görevler : 

(A) fıkrası dışında kalan ve yürürlükteki mevzuat
la belediyelere verilen bütün görevler ilçe belediye
lerince yürütülür, 

(A) fıkrasının (f) ve (1) bentlerindeki görevler il
çe belediyelerince de yapılabilir. Bu görevlerden han
gilerinin ilçe belediyelerince yürütüleceği yönetme
likle belirtilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 
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Hizmetlerin dağılımı esasları 

MADDE 7. — Büyük şehir belediyeleri 6 ncı maddenin (A) fıkrasında sayılan hizmetleri; malî ve tek
nik imkânları ile nüfus ve hizmet alanını dikkate alarak, bu hizmetlerden istifade edecek ilçe belediyeleri 
arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. 

tlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya bir kaçı mal külfeti kendilerince karşılanması ve talepte bu
lunmaları kaydıyla büyük şehir belediye meclisinin kararına dayanarak ortaklaşa veya bizzat büyük şe
hir belediyesince yapılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Medlfisi (S, Sayısı: 87) 
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(A) fıkrasının (e) ve (f) bentlerindeki görevler ilçe 
belediyelerince de yapılabilir. Bu görevlerden hangi
lerinin ilçe belediyelerince yürütüleceği yönetmelikle 
ibelirlenlir. 

Hizmetlerin dağılım esasları 

MADDE 7. — Büyük şehir belediyeleri (6) ncı 
maddenin (A) fıkrasında sayılan hizmetleri; malî ve 
teknik imkânları ile nüfus ve hizmet alanını dikkate 
alarak, bu hizmetlerden istifade edecek ilçe belediye
leri arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. 

İlçe belediyelerine alit görevlerden bir veya birka
çı malî külfeti kendilerince karşılanması ve talepte 
bulunmaları kaydıyla Büyük Şehir Belediye Meclisi
nin kararına dayanarak ortaklaşa veya bizzat büyük 
şehir belediyesince yapılabilir. 

Büyük şehir dahilindeki altyapı hizmetleri ile ka
ra ve deniz taşımacılığı hizmetlerinin bir koordinas
yon içinde yürütülmesi amacıyla büyük şehir bele
diye başkanının başkanlığında yötfetmelik ile tespit 
edilecek kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin 
(katılacağı bir «Altyapı Koordinasyon Merkezi» ile 
bir «Ulaşım Koordinasyon Merkezi» kurulur. 

Altyapı Koordinasyon Merkezi, kamu kurum ve 
kuruluşlarınca, büyük şehir dahilinde yapılacak alt
yapı yatırımları için bu kurum ve kuruluşlarca yapı
lacak taslak programları birleştirerek kesin prog
ram haline getirir. Bu kesin programlar da birden 
fazla kurum ve kuruluşça aynı anda yapılması gere
kenler «Ortak Program» a alınır. Ortak programa 
alınan altiyapı hizmetleri için Devlet belediyeler ve 
ıdiğer kamu kuruluşlarının bütçelerine konulan öde
nekler Altyap? Koordinasyon Merkezinde teşekkül 
ettirilecek «Altyapı Yatırım Fonuna» aktarılır. Alt
yapı Koordinasyon Merkezince «Altyapı Yatırım Fo
nundan» yapılan harcamalar 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa ve 1Q50 sayılı Muhasebe-i Umumiye Ka
nununa tabi değildir. 

Fondan yapılacak harcamaların esas ve usulleri 
Maliye ve Gümrük Bakanlığımca tespit edilir. Ortak 
programa alınmayan yatırımlar için her Bakanlık ile 
ilgili ıbüyük şehir ve ilçe belediyeleri ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşları Altyapı Koordinasyon Merke
zince tespit edilen programa göre harcamalarını ken
di bütçesinde yaparlar. 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi şehrin ulaşım pla
nına göre toplu taşıma araçlarının güzergâh, zaman 
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Hizmetlerin dağılım esasları 

MADDE 7. — Büyük şehir belediyeleri 6 ncı mad
denin (A) fıkrasında sayılan hizmetleri; malî ve tek
nik imkânları ile nüfus ve hizmet alanını dikkate ala
rak, bu hizmetlerden istifade edecek ilçe belediyele
ri- arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. 

İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya bir ka
çı malî külfeti kendilerince karşılanması ve talepte bu
lunmaları kaydıyla büyük şehir belediye meclisinin 
kararına dayanarak ortaklaşa veya bizzat Büyük şehir 
belediyesince yapılabilir. 

Büyük şehir dahilindeki alt yapı hizmetleri ile ka
ra ve deniz taşımacılığı hizmetlerinin bir koordinasyon 
içinde yürütülmesi amacıyla büyük şehir belediye baş
kanının başkanlığında yönetmelik ile tespit edilecek ka
mu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılacağı bir 
«Alt Yapı Koordinasyon Merkezi» ile bir «Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi» kurulur. İlçe belediye başkan
ları kendi görev sahalarını ilgilendiren konuların gö
rüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye sıfatıyla 
katılırlar. 

Alt Yapı Koordinasyon Merkezi, kamu kurum ve 
kuruluşlarınca büyük şehir dahilinde yapılacak alt 
yapı yatırımları için Kalkınma Planı ve Yıllık Prog
ramlara uygun olarak yapılacak taslak programları bir
leştirerek kesin program haline getirir. Bu kesin prog
ramlarda birden fazla kurum ve kuruluşça aynı anda 
yapılması gerekenler «Ortak Program»a alınır. Or
tak programa alınan alt yapı hizmetleri için Devlet 
belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarının bütçelerine 
konulan ödenekler Alt Yapı Koordinasyon Merkezin
de teşekkül ettirilecek «Alt Yapı Yatırım Fonu» na 
aktarılır. 

Ortak programa alınmayan yatırımlar için her Ba
kanlık ile ilgili büyük şehir ve ilçe belediyeleri ve di
ğer kamu kurum ve kuruluşları1 Alt Yapı Koordinas
yon Merkezince tespit edilen programa göre harca
malarını kendi bütçesinden yaparlar. 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi şehrin ulaşım pla
nına göre toplu taşıma araçlarının güzergâh, zaman 
ve bilet tarifelerini yapmaya ve bu tarifeleri uygula-

lisi (S. Sayısı : 87) 
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Hak, yetki, imtiyaz ve muafiyetler 

MADDE 8. — Büyük şehir ve ilçe belediyeleri, görevli oldukları konularda, Belediye Kanunu ve diğer 
ilgili mevzuat hükümleri ile belediyelere tanınan hak, yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. 

Türkiye Büyük' Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 
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ve bilet tarifelerini yapmaya ve bu tarifeleri uygula
maya yetkillidir. 

Koordinasyon Merkezlerince alınan ortak yatırım 
ve toplu taşımla ilgili kararlar bütün belediyeler üe 
kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcıdır. 

Koordinasyon merkezleri plan ve programlann 
yapılması, uygulanması ve koordinasyonu ile alakalı 
olarak araştırma, etüt ve proje tetkiki gibi işleri yer
li ve yabancı gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile yap
tırabilir. Bu hususta 2886 sayılı Devlet îhale Kanunu 
hükümleri uygulanmaz^ 

İmar ve yol istikamet planlarında meydan, yol, 
park, yeşil saha ve otopark gibi umumî hizmetlere 
ayrılan alanlarda ve imar uygulaması sırasında yapıl
mak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ait gay-
rimenkuller büyük şehir belediyelerine bedelsiz terk 
edilmiş sayılır. 

6 ncı maddenin (A) fıkrasının (p) bendindeki hiz
metlerin ilçe belediyelerinin araç, gereç ve yatırımla
rı için kullanılmasında ilçe belediyelerinden malzeme 
ve işçilik masrafları ile bu masraflara en az % 10 
oranında eklenecek miktar tahsil edilir. 

Koordinasyon merkezlerinin çalışma esas ve usul
leri yönetmelikle düzenlenir. 

Hak, yetki, imtiyaz ve muafiyetler 

MADDE 8. — Büyük şehir ve ilçe belediyeleri, 
görevli oldukları konularda, 1580 sayılı Belediye Ka
nunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri üe belediye
lere tanınan hak, yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sa
hiptir. 

Toplu taşım araçları ile bunların parçalarının bü
yük şehir belediyelerince sabit ve hareketli iş maki
neleri üe bunların parçalarının büyük şehir ve ilçe 
belediyelerince ithalinde hiçbir gümrük, vergi, resim 
ve narcı alınmaz. Yurt içinde imal edilip, büyük şe
hir ve ilçe belediyelerince satın alman bu gibi araç 
ve gereçler için ihracat muamelesi yapılmış sayılır. 

Gümrüklerde bulunan araç, iş makineleri ve ge
reçler büyük şehir ve ilçe belediyelerine bedelsiz ola
rak devredilebilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

maya yetkilidir. Bu işlemler yapılırken il trafik ko
misyonları ile gerekli koordinasyon sağlanır. 

Koordinasyon Merkezlerince alınan ortak yatırım 
ve toplu taşımla ügili kararlar bütün belediyeler ile 
kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcıdır. 

İmar ve yol istikamet planlarında, meydan, yol, 
park, yeşil saha ve otopark gibi umumî hizmetlere 
ayrılan alanlarda ve imar uygulaması sırasında yapıl
mak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ait gay-
rimenkuller görev alanları itibariyle büyük şehir ve 
ilçe belediyelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı kara
rı ile bedelsiz olarak terkedilebilir ve tapu kaydı ter
kin edilir. 

Koordinasyon merkezlerinin çalışma esas ve usul
leri ile fonlarda yapılacak harcamalara ilişkin esaslar 
ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak İçişleri ve Ma
liye ve Gümrük Bakanlıklarınca müştereken hazırla
nacak yönetmelikle tespit edilir. 

Malî durumu yetersiz üçe belediyelerine büyük 
şehir belediyesince malî yardımda bulunulabilir, 

Hak, yetki, imtiyaz ve muafiyetler 

MADDE 8. — Büyük şehir ve ilçe belediyeleri, 
görevli oldukları konularda, 1580 sayılı Belediye Ka
nunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile belediye
lere tanınan hak. yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sa
hiptir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM y 

Büyük Şehir Belediyesinin Organları 

Organlar 

MADDE 9. — Büyük şehir belediyesinin organları; «Büyür Şehir Belediye Meclisi», «Büyük Şehir Be
lediye Encümeni» ve «Büyük Şehir Belediye Başkanı»dır. 

Büyük şehir ve ilçe belediyelerinin seçilmiş organları veya bu organların üyeleri hakkında görevleri ile 
ilgili bir suç sebebi ile soruşturma veya kovuşturma açılması halinde, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir ola
rak, kesin hükme kadar bu organları veya organların üyelerini görevden uzaklaştırabilir. 

Büyük şehir belediye meclisi 

MADDE 10. — Büyük şehir belediye meclisleri 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Kanunun 6 ve 24 üncü 
maddelerince belirtilen esaslara göre teşekkül eder ve görev süresi 5 yıldır. Büyük şehir belediye meclisi 
üyelerinin ilçe belediye meclisi üyelikleri devam eder. 

İlçe belediye başkanları, büyük şehir belediye meclisinin tabiî üyesidir. 
İlçe belediye meclislerinin fesih veya herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni seçim yapılıncaya 

kadar, ilçe belediye meclisi yerine kaim olan kurulların üyeleri büyük şehir belediye meclis üyeliği göre
vini de ifa ederler. Ancak bu şekilde katılacak üye sayısı, o ilçe için belirlenen seçilmiş üye sayısını geçe
mez. 

Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 11. — Büyük şehir veya ilçe belediye meclisi üyeliklerinde herhangi birinin sona ermesi halinde, 
diğer meclisteki üyelik sıfatı da sona erer. 

Meclis toplantısı 

MADDE 12. — Büyük şehir belediye meclisi olağan veya olağanüstü olarak toplanır. 
Olağan toplantılar Kasım, Mart ve Temmuz ayları başında yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 87) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Büyük Şehir Belediyelerinin Organları 

Organlar 

MADDE 9. — Kararnamenin 9 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

Büyük şehir belediye meclisi 

MADDE 10. — Büyük şehir belediye meclisleri 
18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun 6 ve 24 üncü maddelerince belir
tilen esaslara göre teşekkül eder ve görev süresi 5 
yıldır. Büyük şehir belediye meclisi üyelerinin ilçe 
belediye meclisi üyelikleri devam eder. 

İlçe belediye meclislerinin fesih veya herhangi bir 
nedenle boşalması halinde yeni seçim yapılıncaya 
kadar, ilçe belediye meclisi yerine kaim olan kurul
ların üyeleri büyük şehir belediye meclis üyeliği gö
revini de ifa ederler. Ancak bu şekilde katılacak üye 
sayısı, o ilçe için belirlenen seçilmiş üye sayısını 
geçemez. 

2972 saydı Kanunun 6 ve 24 üncü maddelerinde 
belirtilen esaslara göre seçilen üyeler büyük şehir be
lediye meclisi üyeliği sıfatını kazanırlar ve ilçe be
lediyesinde başkanvekilliği encümen ve komisyon 
üyeliği görevlerine seçilemezler. Bu üyeler için ilçe 
belediye meclislerine 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 69 uncu maddesindeki devam mecburiyeti .aran
maz. 

Büyük şehir belediye meclisinde meseleleri tetkik 
etmek üzere komisyonlar teşkil edilebilir. 

Meclisin çalışma esas ve usulleri Yönetmelikle 
düzenlenir. 

Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 11. — Kararnamenin 11 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Meclisin toplantısı 

MADDE 12. — Kararnamenin 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Büyük Şehir Belediyesinin Organları 

Organlar 

MADDE 9. — İçişleri Komisyonu metninin 9 un
cu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Büyük şehir belediye meclisi 

MADDE 10. — Büyük şehir belediye meclisleri 
18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile7 

Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kındaki Kanunun 6 ve 24 üncü maddelerinde belir
tilen esaslara göre teşekkül eder ve görev süresi 5 yıl
dır. Büyük şehir belediye meclisi üyelerinin ilçe be
lediye meclisi üyelikleri devam eder. 

İlçe belediye başkanları, büyük şehir belediye 
meclisinin tabiî üyeleridir. 

İlçe belediye meclislerinin fesih veya herhangi 
bir sebeple boşalması halinde yeni seçim yapılıncaya 
kadar ilçe belediye meclisi yerine kaim olan kurul
ların üyeleri büyük şehir belediye meclis görevini 
de ifa ederler. Ancak bu şekilde katılacak üye sayısı 
o ilçe için belirlenen seçilmiş üye sayısını .geçemez. 

2972 sayılı Kanunun 6 ve 24 üncü maddelerinde 
belirtilen esaslara göre seçilen üyeler büyük şehir 
belediye meclisi üyeliği sıfatını kazanırlar. 

Büyük şehir belediye meclisinde meseleleri tet
kik etmek üzere komisyonlar teşkil edilebilir. 

Meclisin çalışma esas ve usulleri yönetmelikle dü
zenlenir. 

Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 11. — İçişleri Komisyonu metninin 11 
inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Meclisin toplantısı 

MADDE 12. — İçişleri Komisyonu metninin 12 
I nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MecİsJ (S, Sayısı: 87) 
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Büyük şehir belediye encümeni 

MADDE 13. — Büyük, şehir belediye encümeni, büyük şehir belediye başkanı veya tevkil edeceği şah
sın başkanlığında, Genel Sekreter, büyükşehir belediyesinin imar, fen, hukuk, hesap ve yazı işleri ve per
sonel işlerini yürüten birim başkanlarından oluşur. 

Başkan 

MADDE 14. — Büyük şehir belediye başkanı, belediye başkanına verilen kanunî görevler yanında ilçe 
belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesinde birlik ve beraberliği sağlamakla da görevli ve yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 87) 
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Büyük şehir belediye encümeni 

MADDE 13. — Kararnamenin 13 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Büyük şehir belediye başkanı 

MADDE 14. — Büyük şehir belediye başkanı, 
büyük şehir belediye sınırJarı içindeki seçmenler ta
rafından 5 yıl süre ile seçilir. 

Büyük şehir belediye başkanı, belediye başkanına 
verilen kanunî görevler yanında ilçe belediyeleri ara
sında hizmetlerin yürütülmesinde birlik ve beraber
liği sağlamakla da görevli ve yetkilidir. 

Büyük şehir ve ilçe belediye meclislerince alınan 
bütün kararlar büyük şehir belediye başkanına gön
derilir. 

Büyük şehir belediye başkanı konunun meclisler
de tekrar görüşülmesini isteyebilir. Meclisler karar
larında ancak 2/3 çoğunlukla ısrar edebilirler ve bu 
hallerde meclis kararı kesinleşmiş olur. 

Büyük şehir belediye başkanının diğer görevleri 
şunlardır : 

a) Büyük şehir tüzelkişiliğini temsil etmek, 
b) Büyük şehir belediyesinin çalışma plan ve 

programları ile ilçe belediyelerinin yatırım program
larını onaylamak, 

c) Büyük şehir belediye meclisi ve encümeninin 
kararlarını uygulamak, 

d) Büyük şehir belediyesinin ve bağlı kuruluş
ları ile işletmelerinin etkin, düzenli ve süratli bir şe
kilde yönetilmesini sağlamak, 

e) Büyük şehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile 
işletmelerinin bütçe tasarılarının, bütçe üzerindeki 
değişiklik tekliflerini bütçe kesinhesâp cetvellerini ha
zırlayarak ilgili organlara göndermek, 

f) Büyük şehir belediyesinin gelir, alacak, hak 
ve menfaatlerini izlemek ve tahsil ettirmek, 

g) Bu Kanunda öngörülen hallerde yetkili or
ganların kararını da almak şartıyla büyük şehir be
lediyesi adına sözleşmeler yapmak, bağış kabul et
mek, bağlayıcı her türlü hukukî âkit ve tasarruflar
da bulunmak, 

h) Dairelerde, idarî ve adlî yargı mercilerinde 
davacı veya davalı sıfatıyla büyük şehir belediyesini 
temsil etmek veya başkasına vekâlet yetkisi vermek, 

Türkiye Büyük Milet ] 
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Büyük şehir belediye encümeni 

MADDE 13. — îçişleri Komisyonu metninin 13 
üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Büyük şehir belediye başkanı 

MADDE 14. — Büyük şehir belediye başkanı, .-
büyük şehir belediye sınırları içindeki seçmenler ta
rafından 5 yıl süre ile seçilir. 

Büyük şehir belediye başkanı, belediye başkanı
na verilen kanunî görevler yamnda ilçe belediyeleri 
arasında hizmetlerin yürütülmesinde birlik ve bera
berliği sağlamakla da görevli ve yetkilidir. 

Büyük şehir ve ilçe belediye meclislerince alı
nan bütün kararlar büyük şehir belediye başkanına 
gönderilir. 

Büyük şehir belediye başkanı konunun meclisler
de tekrar görüşülmesini isteyebilir. Meclisler 'karar
larında ancak 2/3 çoğunlukla ısrar edebilirler ve bu 
hallerde meclis kararı kesinleşmiş olur. 

Büyük şehir belediye başkanının diğer görevleri 
şunlardır : 

a) Büyük Şehir tüzelkişiliğini temsil etmek, 
b) Büyük şehir belediye meclisince onaylanan 

nazım imar planlarını uygulamak, 
c) Büyük şehir belediye meclisi ve encümeni

nin kararlarım uygulamak, 
d) Büyük şehir belediyesinin ve bağlı kuruluş

ları ile işletmelerinin etkin, düzenli ve süratli bir şe
kilde yönetilmesini sağlamak, 

e) Büyük şehir belediyesi ve bağlı kuruluşları 
ile işletmelerinin bütçe tasarılarının, bütçe üzerindeki 
değişiklik tekliflerini bütçe kesin hesap cetvellerini 
hazırlayarak ilgili organlara göndermek, 

f) Büyük şehir belediyesinin gelir, alacak, hak 
ve menfaatlerini izlemek ve tahsil ettirmek, 

g) Bu Kanunda öngörülen hallerde yetkili or
ganların kararını da almak şartıyla büyük şehir be
lediyesi adına sözleşmeler yapmak, bağış kabul et
mek, bağlayıcı her türlü hukukî akit ve tasarruflarda 
bulunmak, 

h) Dairelerde, idarî ve adlî yargı mercilerinde 
davacı veya davalı sıfatıyla büyük şehir belediyesini 
temsil etmek veya başkasına vekâlet yetkisi vermek. 

ı) Dava değeri 500 000 TL.'dan az olan davaların 
sulhen ortadan kaldırılmasına karar vermek, 

clsd (S, Sayısı: 87) 
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Başkanvekili 

MADDE 15. — Büyük şehir belediye meclisi her yılın ilk olağan toplantısında ilçe belediye başkanı ol
mayan üyeleri arasından bir belediye başkanvekili seçer. Başkanvekili, Başkanlığın herhangi bir sebeple bo
şalması, başkanın görevli olarak büyük şehir belediyesi dışına çıkması veya yıllık, mazeret ve hastalık izinleri 
veya görevden uzaklaştırma sebebiyle görevinden geçici olarak ayrılması hallerinde başkanlığa vekalet eder. 

Büyük şehir belediye başkanvekili, ilçe belediyelerinde meclis üyeliğinden başka bir görev alamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Büyük Şehir Belediyesi Teşkilatı 

Genel Sekreter ve yardımcıları 

MADDE 16. — Büyük şehir belediyesinde hizmetlerin başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu al
tında yürütülmesini sağlamak üzere bir Genel Sekreter ve en çok dört Genel Sekreter yardımcısı bulunur. 

Genel Sekreter büyük şehir belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile genel sekreter 
yardımcıları ise büyük şehir belediye başkanınca atanır. 

Büyük şehirlerde, belediye başkan yardımcısı bulunmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 87) 
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ı) Dava değeri 500 000 TL.'den az olan dava
ların sulhen ortadan kaldırılmasına karar vermek, 

i) tta amiri sıfatıyla verilen emirleri imza et
mek veya bu konuda yetki vermek, 

k) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, 
î) Diğer kanunların belediye başkanlarına ver

diği görev ve yetkilerden büyük şehir belediyesi gö
revlerine ilişkin bulunan hizmetleri yerine getirmek 
ve yetkileri kullanmak, 

1580 sayılı Belediye Kanununun 61 ve 76 ncı mad
de hükümlerindeki 2/3 çoğunluk şartı büyük şehir 
belediye başkanları için 3/4 olarak uygulanır. 

Başkanvekili 

MADDE 15. — Büyük şehir belediye meclisi her 
yılın ilk olağan toplantısında bir belediye başkanve
kili seçer. Başkanvekili, başkanlığın herhangi bir se
beple boşalması, başkanın görevli olarak büyük şe
hir belediyesi dışına çıkması veya yıllık, mazeret ve 
hastalık izinleri veya görevden uzaklaştırma sebe-
hiyle, görevinden geçici olarak ayrılması hallerinde 
başkanlığa vekâlet eder. 

Belediye başkanvekili aynı zamanda büyük şehir 
belediye meclisinin de başkanvekiljdir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Büyük Şehir Belediyesi Teşkilatı 

Genel Sekreter ve yardımcıları 

MADDE 16. — Büyük şehir belediyesinde hiz
metlerin başkan adına, onun direktifi ve sorumlulu
ğu altında yürütülmesini sağlamak üzere bir genel 
reter yardımcıları ise büyük şehir belediye başkanın-
lunur. 

Genel sekreter büyük şehir belediye başkanının 
teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile, genel sek
reter yardımcıları ise büyük şehir belediye başkanın
ca atanır. 

" Büyük şehirlerde, belediye başkan yardımcısı bu
lunmaz, 

Büyük Şehir Belediyelerinde, Genel Sekreter ve 
Yardımcısı kadroları, Daire Başkanı kadroları ve Bü
yük Şehir Belediyesine bağlı işletme ve kuruluşların 

Türkiye Büyük Millet M 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

i) İta amiri sıfatıyla verileı emirleri imza et
mek veya bu konuda yetki vermek, 

k) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, 
1) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdi

ği görev ve yetkilerden, büyük şehir belediyesi gö
revlerine 'ilişkin bulunan hizmetleri yerine getirmek 
ve yetkileri kullanmak, 

m) Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir ve
ya birkaçını ilçe belediye başkanlarına devretmek, 

n) İlçe belediyelerince yapılan hizmetlerin etkin
liğini sağlayıcı tedbirleri almak ve bu amaçla gerek
tiğinde mahallinde denetlemelerde bulunmak. 

1580 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 76 ncı 
maddeleri hükümlerindeki 2/3 çoğunluk şartı büyük 
şehir belediye başkanları için 3/4 olarak uygulanır. 

Başkanvekili 

MADDE 15. — Büyük şehir belediye meclisi 
her yılın ilk olağan toplantısında bir belediye baş
kanvekili seçer. Başkanvekili, başkanlığın herhangi 
bir sebeple boşalması, başkanın görevli olarak büyük 
şehir belediyesi dışına çıkması veya yıllık, mazeret 
ve hastalık izinleri veya görevden uzaklaştırma se
bebiyle, görevinden geçici olarak ayrılması hallerin
de başkanlığa vekâlet eder. 

Büyük şehir belediye başkanvekili, ilçe belediye
lerinde meclis üyeliğinden başka bir görev alamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜİM 

Büyük Şehir Belediyesi Teşkilatı 

Genel Sekreter ve yardımcıları 

MADDE 16. — Büyük şehir belediyesinde hizmet
lerin başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu al
tında yürütülmesini sağlamak üzere bir genel sekre
ter ve en çfok dört genel sekreter yardımcısı bulu
nur. 

Genel Sekreter büyük şehir belediye başkanının 
teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile, Genel 
Sekreter yardımcıları ise büyük şehir belediye başka
nınca atanır. 

Büyük şehirlerde, belediye başkan yardımcısı bu
lunmaz. 

Büyük şehir belediyelerinde, Genel Sekreter ve 
yardımcısı kadroları, Daire Başkanı kadroları ve 
büyük şehir belediyesine bağlı işletme ve kuruluşla-

isi (S. Sayısı ; 87) 
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Teşkilat 

MADDE 17. — Büyük şehir belediyeleri Genel Sekreterin yönetiminde; 
Daire Başkanlığı, Müdürlük, Şeflik ve memurluklardan teşekkül eder. 
Birimler hizmet gereklerine göre, büyük şehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı 

kurulur. 
Daire başkanları ve diğer per^^nel büyük şehir belediye başkanınca atanır. 

Türkiye Büyük MilHet Mecflisi (S. Sayısı: 87) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Genel Müdür kadroları ile ilçe belediyeleri Başkan 
Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek suretiyle 
atamaya yetkili amirin onayı ile sözleşmeli personel 
çalıştırabilir. Sözleşmeli personelin ücretleri Devlet 
Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle tespit edilir. 

Teşkilat 

MADDE 17. — Büyük Şehir Belediyeleri Genel 
Sekreterin yönetiminde; Daire Başkanlığı, Müdürlük, 
Şeflik ve Memurluklardan teşekkül eder. 

Birimler hizmet gereklerine göre, Büyük Şehir Be
lediye Meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı 
ile kurulur. 

Daire Başkanları ve diğer personel Büyük Şehir 
Belediye Başkanınca atanır. 

Büyük Şehir ve İlçe Belediye personelinden yer 
değiştirilmesinde zaruret bulunduğu, yapılan incele
me veya soruşturma sonucu anlaşılanlar Bakanlıkla
rın merkez ve iller kuruluşundaki boş kadrolara Bü
yük Şehir Belediye Başkanının teklifi üzerine bakan
lıklarca naklen atanabilirler. 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, ko
ordinasyon merkezlerinde ikinci görev verilmek su
retiyle çalıştırılır. 

Büyük Şehir Belediyeleri Bakanlıklar ve diğer ka
mu kurum ve kuruluşları ile yazışmalarım 5442 sayılı 
îl İdaresi Kanununa tabi olmaksızın bizzat yaparlar. 

Büyük Şehir Belediyelerinin hizmet alanlarına gi
ren konularda, Büyük Şehir Belediye Başkanlığına 
istişarî mahiyette görüş bildirmek üzere, Büyük Şe
hir Belediyesi Danışma Kurulu kurulabilir. Bu kuru
lun üye sayısı onu geçemez. 

Danışma Kurulları, kuruluş, görev ve çalışma şe
kil ve şartlan ile kurul üyelerine verilecek hakkı hu
zur miktarları Büyük Şehir Belediye Meclisince kabul 
edilecek bir yönetmelikle düzenlenir. 

Büyük Şehir Belediye Başkanlarının emirlerine 
ve zatlarına verilen birer binek aracı, 237 sayılı Ta
şıt Kanununun Ek 1 sayılı cetveline, ilçe Belediye Baş
kanlarının makamlarına verilen birer binek aracı ise 
237 sayılı Taşıt Kanununun Ek 2 sayılı cetveline ta
bidir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

rın Genel Müdür kadroları ile ilçe belediyeleri baş
kan yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek sure
tiyle atamaya yetkili amirin onayı ile sözleşmeli 
personel çalıştırabilir. Sözleşmeli personelin ücretleri 
Devlet Persongfl Başkanlığı (ile Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle tespit edilir. 

TegMat 

MADDE 17. — Büyük şebür belediyeleri genel 
sekreteri yönetiminde daire başkanlığı, müdürlük, 
şeflik ve memurluklardan teşekkül eder. 

Birimler hizmet gereklerine göre, büyük şehir be
lediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı 
ile kurulur. 

Daire başkanları ve düğer personel büyük şehir 
belediye başkanınca atanır. 

İlgili kamu kurum ve kuurluşlarının personeli, 
koordinasyon merkezlerinde ikinci görev verilmek su
retiyle çalıştırılır. 

'Büyük şehir belediyeleri bakanlıklar ve diğer ka
mu kurum ve kuruluşları ile, ilçe belediyeleri kendi 
aralarında ve büyük şehlir belediyesi ile, teknik ve 
hesabata ülişkin konularda bizzat yazışabilirler. 

Büyük şehir belediyelerinin hizmet alanlarına gi-
ren*konularda büyük şehir belediye başkanlığına is-
tişari mahiyette görüş bildirmek üzere büyük şehir 
beledıiyesi danışma kurulu kurulabilir. Bu kurulun 
üye sayısı 10*u geçemez^ 

Danıişma kurulları, kuruluş, ıgörev ve çalışma şe
kil ve şartları ile kurul üyelerine verilecek hakkı hu
zur miktarları, büyük şehir belediye meclisince ka
bul edilecek bir yönetmelikle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Mıiiet Mecfl&sıl {S. Sayısı: 87) 
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ALTINCI BÖLÜM 

Büyük Şehir Belediye Maliyesi 

Büyük şehir belediyesi gelirleri 

MADDE 18. — Büyük şehir belediyesinin gelirleri şunlardır; 
a) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanuna göre Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ilçe 

belediyelerine verilmesi gereken paylardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlar dahilinde ayrılacak pay, 
b) Büyük şehir belediye alanı içerisinde yapılan Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilatının gelir saymanlıklar ın-

ca hesaplanıp, ertesi ayın sonuna kadar ilgili büyük şehir belediyesine yatıracağı % 1 pay, 
c) Hizmetlerin büyük şehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla Belediye Gelirleri Kanununda yer alan 

nispet ve esaslara göre tahsil olunacak Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Temizletme ve Aydınlatma 
Harcının % 50'si, 

d) Hizmetlerin büyük şehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla Belediye Gelirleri Kanununda belirti
len nispet ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma paylan, 

e) Kamu idare ve müesseselerinin yardımları, 
f) iç ve dış borçlanmalar ve tahvil gelirleri, 
g) Şartlı ve şartsız bağışlar, 
h) Büyük şehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri, 
ı) Yapılacak hizmetlere karşılık alınacak paralar, 
j) Büyük şehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin safi hâsılatından büyük şehir belediye meclisince be

lirlenecek oranda alınan hisseler, 
k) Diğer gelirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi t(S. Sayısı: 87) 
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ALTINCI BÖLÜM 

Büyük Şehir Belediye Maliyesi 

Büyük şehir belediye gelirleri 

MADDE 18. — Büyük Şehir Belediyesinin gelir
leri şunlardır: 

a) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve 
11 Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile ek ve tadillerine 
göre Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamı üze
rinden ilçe belediyelerine verilmesi gereken paylardan 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlar dahilinde 
ayrılarak iller Bankasınca gönderilecek pay, 

b) Büyük Şehir Belediye alanı içerisinde yapılan 
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatının toplamı üze
rinden gelir saymanlıklarınca hesaplanıp, ertesi ayin 
sonuna kadar ilgili Büyük Şehir Belediyesine yatıraca
ğı %.3pay, 

c) 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununda yer alan nispet ve esaslara göre tah
sil olunacak Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 
ile Temizleme ve Aydınlatma Harcının % 50'si, 

d) Büyük Şehir Belediyelerine bırakılan sosyal 
ve kültürel tesisler ile spor, eğlence ve dinlenme yer
leri ve yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü 
belediye vergi, resim ve harçları, 

e) Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde bulu
nan yollardaki ilan asma yerleri, elektrik direkleri, 
büfeler ile tercihli yollardaki bariyerlere konulacak 
her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma tahsis 
ve bakım ücretleri, 

g) Hizmetlerin büyük şehir belediyesi tarafın
dan yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununda belirtilen nispet ve esaslara göre alına
cak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma 
payları, 

h) Kamu idare ve müesseselerinin yardımları, 
i) tç ve dış borçlanmalar ve tahvil ve hisse se

nedi gelirleri, 
* j) Şartlı ve şartsız bağışlar, 

k) Büyük Şehir Belediyesinin taşınır ve taşınmaz 
mal gelirleri, 

1) Yapılacak hizmetlere karşılık alınacak para
lar, 

m) Büyük Şehir Belediyesi iktisadî teşebbüsleri
nin safi hâsılatından büyük şehir belediye meclisince 
belirlenecek oranda alınan hisseler, 

Türkiye Büyük Millet M 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) 

ALTINCI BÖLÜM 

Büyük Şehir Belediye Maliyesi 

Büyük şehir belediyesi gelirleri 

MADDE 18. — Büyük şehir belediyesinin gelir
leri şunlardır : 

a) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı »Belediyelere ve 
ti özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile ek ve tadillerine 
göre Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamı 
üzerinden ilçe belediyelerine verilmesi gereken pay
lardan Balkanlar Kurulunca belirlenecek oranlar da
hilinde ayrılarak iller Bankasınca gönderilecek pay, 

b) iBüyiük şehir (belediyesinin Ibulunduğu il mer
kezinde yapılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsi
lat toplamı üzerinden gelir saymanlarınca hesaplanıp, 
ertesii ayın sonuna kadar ilgili büyük şehir belediye
sine yatırılacak % 3 pay, 

c) 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununda yer alan nispet ve esaslara göre tah
sil olunacak Elektrik ve Havagazı Tüketim vergisi 
ile Temizleme ve Aydınlatma Harcının % 50'si, 

d) Büyük şehir belediyelerine bırakılan sosyal ve 
kültürel tesisler ile, spor, eğlence ve dinlenme yer
leri ve yeşıil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü 
'belediye vergi, resim ve harçları, 

e) 6 ncı maddenin (A) fıkrasının (c) bendinde 
belirtilen alanlardaki ilan asma yerleri, elektrik di
rekleri, büfeler ile tercihli yollardaki bariyerlere ko
nulacak her türlü ilan ve reklamlarım vergileri ile as
ma, tahsis ve bakım ücretleri, 

f) Hizmetlerin büyük şehir belediyesi tarafından 
yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununda belirtilen nispet ve esaslara göre alınacak 
yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma pay
ları, 

g) Kamu idare ve müesseselerinin yardımları, 
h) îç ve dış borçlanmalar ile tahvil ve hisse se

nedi gelirleri, 
i) Şartlı ve şartsız bağışlar, 
j) Büyük şehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz 

mal gelirleri, 
k) Yapılacak hizmetlere karşılık alınacak para

lar, 
1) Büyük şehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin 

safi hâsılatından büyük şehir belediye meclisince 
belirlenecek oranda alınan hisseler, 

Sisi (S, Sayısı: 87) 
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Büyük şehir belediyesi gelirleri 

MADDE 19. — Büyük şehir belediyesinin giderleri şunlardır : 
a) Bu Kanun Hükmündeki Kararname ve diğer kanunlarla verilen hizmet ve görevlerin gerektirdiği har

camalar, 
b) Bağlı kuruluşlarına verecekleri sermaye ve yapacakları yardımlarla ortaklıklara katılma payları, 
c) Büyük şehir belediyesi mallarının vergi, resim, harç ve sigorta giderleri, 
d) Diğer giderler. 

Bütçeler 

MADDE 20. — Büyük şehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri bütçelerinin hazırlanması ve uygulanmasında 
1580 sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Büyük şehir belediye bütçeleri doğrudan, ilçe belediye bütçeleri ise büyük şehir belediye meclisince, yatırım 
ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak şekilde aynen veya tadilen kabul edildikten sonra ilgili vali tara
fından onaylanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 
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n) Diğer gelirler 
(b) fıkrasındaki % 3'lük pay Bakanlar Kurulunca 

% 6 oranına kadar artırılabilir. 

Büyük şehir belediyesinin giderleri 

MADDE 19. — Büyük Şehir Belediyesinin gider
leri şunlardır : 

a) Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen hizmet 
ve gödevlerin gerektirdiği harcamalar, 

b) Bağlı kuruluşlarına verecekleri sermaye ve ya
pacakları yardımlarla ortaklara katılma payları, 

c) Büyük şehir belediyesi mallarının vergi, re
sim, harç ve sigorta giderleri, 

d) Diğer giderler. 

Plan, Program ve Bütçeler 

MADDE 20. — Büyük şehir dahilindeki tüm hiz
metler, Devlet Kalkınma Planının ilke, hedef ve sü
relerine uygun olarak yapılacak plan ve programlara 
göre yürütülür. 

Büyük şehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri, büt
çelerinin hazırlanması ve uygulanmasında 1580 sayılı 
Belediye Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Büyük şehir belediye bütçeleri doğrudan, ilçe be
lediye bütçeleri ise büyük şehir belediye meclisince, 
yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak şe
kilde aynen veya tadilen kabul edildikten sonra ilgili 
vali tarafından onaylanır. 

Büyük şehir ve ilçe belediye bütçeleri büyük şehir 
belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve birbiri 
arkasına görüşülerek karara bağlanır ve tek bir bütçe 
halinde bastırılır. 

'Büyük şehir belediye meclisi, ilçe bütçelerini kabul 
ederken, Vali büyük şehir ve ilçe belediye bütçelerini 
onaylarken; 

a) Bütçe kararnamelere metnindeki, kanun, tüzük 
ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya 
ve değiştirmeye, 

b) Belediyelerin tahsile yetkili olmadığı gelirleri 
çıkarmaya veya kanunî yetki üzerindeki gelir -tahmin
lerini normal ve kanunî hadde indirmeye, 

c) Yapılması görev olmayan hizmetler için ko
nulmuş ödenekleri çıkarmaya, 

d) (Bütçeye konulması kanunen zorunlu iken ko
nulmamış ödenekleri ve kesinleşmiş yönetim borçlarını 
eklemeye, 

m) Diğer gelirler^ 
(ib) fıkrasındaki % 3'lük pay Bakanlar Kurulun

ca % 6 oranına kadar artırılabilir. 

Büyük şehir belediyesinin giderleri 

MADDE 19. — içişleri Komisyonu metninin 19 
uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Plan Program ve Bütçeler 

MADDE 20. — Büyük şehir dahilindeki tüm hiz
metler, Devlet Kalkınma Planının ilke, hedef ve sü
relerine uygun olarak yapılacak plan ve programlara 
göre yürütülür. 

Büyük şehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri büt
çelerinin hazırlanması ve uygulanmasında 1580 sa
yılı Belediye Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Büyük şehir belediye bütçeleri doğrudan, ilçe be
lediye bütçeleri ise Büyük Şehir Belediye meclisince, 
yatırım, ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak 
şekilde aynen veya tadilen kabul edildikten sonra 
ilgili vali tarafından onaylanır. 

Büyük şehir ve ilçe belediye bütçeleri büyük şe
hir belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve 
birbiri arkasına görüşülerek karara bağlanır ve tek 
bir bütçe halinde bastırılır. 

Büyük şehir belediye meclisi, ilçe bütçelerini ka
bul ederken, Vali büyük şehir ve ilçe belediye büt
çelerini onaylarken; 

a) Bütçe metnindeki, kanun, tüzük ve yönet
meliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya ve de
ğiştirmeye, 

b) Belediyelerin tahsile yetkili olmadığı gelirleri 
çıkarmaya veya kanunî yetki üzerindeki gelir tah
minlerini normal ve kanunî hadde indirmeye. 

c) Yapılması görev olmayan hizmetler için ko
nulmuş ödenekleri çıkarmaya, 

d) Bütçeye konulması kanunen zorunlu iken 
konulmamış ödenekleri ve kesinleşmiş yönetim borç
larım eklemeye, 

Türkiye Büyük Milet Meolsi (S. Sayısı: 87) 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 21. — 1580 sayılı Belediye Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın, bu Kanun Hükmünde Kararna
meye aykırı olmayan hükümleri büyük şehir ve ilçe belediyeleri hakkında da uygulanır. 

Belediye şubeleri 

MADDE 22. — Büyük şehir belediyelerince belediye şubesi tesis edilemez. 

Yönetmelik 

MADDE 23. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili hususlarda yönetmeliklerle dü
zenlemelerde bulunmaya, içişleri Bakanlığı yetkilidir. 

Bu Yönetmelikler Resmî Çîazete'de yayımlanır. 

İhtilafların çözümü 

MADDE 24. — ilçe belediyelerinin kendi aralarında veya büyük şehir belediyesi ile aralarında ihtilaf 
çıkması halinde, büyük şehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici tedbirleri almaya yetkilidir. Bu ko
nuda büyük şehir belediye meclisince alınan karar ve tedbirler ilgili belediye veya belediyelerce derhal uygu
lanır. . • „• 

Büyük şehir belediye meclisinin kararına karşı ilgililer 10 gün içinde o ilin Valisine itiraz edebilirler. Vali 
itirazı 20 gün içinde karara bağlar. Valinin kararı kesindir. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

e) Yıllık yatırım programlarının gerçekleştirilmesi 
için gerekli ödenekleri • eklemeye yetkilidir. 

Yapılan bu ekleme ve çıkartmalar dikkate alına
rak bütçeler Büyük şehir belediye meclisi veya Vali 
tarafından denkleştirilir. 

Vali tarafından yapılan değişikliklere karşı bütçe
nin Büyük şehir belediyesine intikalinden itibaren 20 
gün içinde Büyük şehir belediye başkanınca görevli 
idarî yargı mercilerine itiraz edilebilir. İtirazlar idarî 
yardım mercilerince 30 gün içinde karara bağlanır. 

Bütçede yapılacak her türlü değişiklik bütçenin ya
pıldığı usule tabidir. 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 21. — 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 
diğer ilgili mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümleri Büyük şehir ve ilçe belediyeleri hakkında da 
uygulanır. 

• 
Belediye şubeleri 

MADDE 22. — Kararnamenin 22 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 23. — Bu Kanunun uygulanması ile il
gili hususlarda yönetmeliklerle düzenlemelerde bulun
maya, içişleri 'Bakanlığı yetkilidir. 

Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanır. 

İhtilafların çözümü 

MADDE 24. — ilçe Belediyelerinin kendi arala
rında veya Büyük şehir belediyesi ile aralarında ihtilaf 
çıkması veya ilçe belediyeleri arasında farklı uygula
malar bulunması halinde, bu ihtilaf ve farklı uygu
lamaları ortadan kalkırmak amacıyla, Büyük şehir be
lediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici tedbirleri al
maya yetkilidir. 

Büyük şehir belediye meclisi toplantı halinde de
ğilse, bu yetki Büyük şehir belediye encümenine aittir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

e) Yıllık yatırım programlarının gerçekleştiril
mesi için gerekli ödenekleri eklemeye yetkilidir. 

Yapılan bu ekleme ve çıkartmalar dikkate alına
rak bütçeler büyük şehir belediye ınıeclM veya Vali 
tarafından denkleştirilir. 

Vali tarafından yapılan değişikliklere karşı büt
çenin büyük şehıir belediyesüne intikaıliınden itibaren 
2Q gün içimde büyük şehir betediye başkanınca gö
revli idarî yargı mercilerine itiraz edilebilir. İtiraz
lar idarî yargı mercilerince 30 gün içinde karara bağ
lanır. 

Bütçede yapılacak her türlü değişiklik bütçenin ya
pıldığı usule tabidir. 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 21. — İçişleri Komisyonu metninin 21 
inci maddesi aynen kabul edlmiştir. 

Belediye şubeleri 

MADDE 22. — İçişleri Komisyonu metninin 22 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 23. — İçişleri Komisyonu metninin 23 
üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İhtilafların çözümü 

MADDE 24. — İlçe belediyelerinin kendi arala
rında veya Büyük Şehir Belediyesi ile aralarında ih-
ttfâf çıkması veya ilçe belediyeleri arasında farklı uy
gulamalar bulunması halinde, bu ihtilaf ve farklı uy
gulamaları ortadan kaldırmak amacıyla, Büyük Şehir 
Belediye Meclisi yönlendirici ve düzenleyici tedbir
leri almaya yetkilidir. 

Büyük Şehir Belediye Meclisi toplantı halinde 
değilse, bu yetki Büyük Şehir Belediye Encümenine 
aittir. 

39 
i 

YEDİNCİ «BOLÜM 

Çeşitli Hükümler 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
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Birlik Kurutması 

MADDE 25. — Büyük şehir ve ilçe belediyelerinin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi 
aralarında veya diğer mahallî idarelerle birlik kurmaları Bakanlar Kurulunun iznine tabidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Büyük şehirlerdeki mevcut belediyelere bağlı bulunan ve özel kanunlarla veya 
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş bulunan müstakil bütçeli veya katma bütçe ile yönetilen ida
re, işletme, kurum ve kuruluşların hukukî statüleri, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar büyük şehir belediye
lerine bağlı olarak devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile büyük şehir belediyesi statüsüne dönüştürül
müş bulunan belediyelerin, anahizmet bina ve tesisleri ile 6 ncı maddenin (A) fıkrasında belirtilen hizmetlere 
bırakılması gerekenler hariç, her türlü tesis, araç, gereç, taşımr ve laşu n az malları ile bunlara ait hak ve 
borçlar belediye hudutları esas alınmak suretiyle ilçe belediyelerine devredilir. 

Bu devir işlemleri İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde Valiliklerce teşekkül ettirilecek ko-
mîsyonıkrca yürütülür. Bu komisyonlllara ilgili belediye başkanları veya temsilcileri de görüşleri alınmak üzere 
davet edilebilirler. 
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Bu konuda büyük şehir belediye mecfsi veya Bü
yük şehir belediye encümenince alınan tedbirler ilgili 
belediye veya belediyelerce derhal uygulanır. 

Büyük şehir belediye meclisinin veya encümeninin 
kararına karşı ilgililer 10 gün içinde o ilin valisine 
itiraz edebilirler. Vali itirazı 10 gün içinde karara bağ
lar. Valinin kararı kesindir. 

Birlik Kurulması 

MADDE 25. — Kararnamenin 25 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Büyük şehirlerdeki mev
cut belediyelere bağlı bulunan ve özel kanunlarla ve
ya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş 
bulunan müstakil bütçeli veya katma bütçe ile yöne
tilen idare, işletme, kurum ve kuruluşların hukukî sta
tüleri, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar büyük 
şehir belediyelerine bağlı olarak devam eder. 

İstanbul Belediyesine bağlı Havagazı İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü ile bu Genel Müdürlük tarafından yö
netilmekte olan Havagazı İşletmeleri; personel, taşınır 
ve taşınmaz malları, araç, gereç, tesisler, para ve para 
hükmündeki kıymet ve alacakları, bütün hâk, yetki ve 
borçları ile birlikte her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaf olarak 16.6.1939 tarih ve. 3645 sayılı kanunla ku
rulmuş bulunan İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 
Devir işlemlerine ait esas ve usuller kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde İstanbul 
Büyük Şehir Belediyesinde hazırlanacak bir yönetme
likle belirlenir. 

Büyük İstanbul Nâzım Plan Bürosu teşkilatı bu 
Kanunun geçici 3 ve 4 üncü maddelerindeki esaslara 
göre İstanbul Büyük Şehir Belediyesine devredilir. 

1351 sayılı Kanun ile kurulan Ankara Şehri 
İmar Müdüriyeti teşkilatı geçici 3 ve 4 üncü madde
lerindeki esaslar uyarınca Ankara Büyük Şehir Bele
diyesine devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile büyük şe
hir belediyesi statüsüne dönüştürülmüş bulunan be
lediyelerin, ana hizmet (bina ve tesisleri ile 6 ncı mad
denin (A) fıkrasında belirtilen hizmetlere bırakılması 
gerekenler hariç, her türlü tesis, araç, gereç, taşınır 
ve taşınmaz malları ile bunlara ait hak ve borçlar 

{Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

Bu konuda büyük şehir belediye meclisi veya 
büyük şehir belediye encümenince alınan kararlar 
ilgili belediye veya belediyelerce derhal uygulanır. 

Büyük şehir belediye meclisimin veya encümeni
nin kararma karşı ilgililer 10 gün içinde o ilin vali
sine itiraz edebilirler. Vali itirazı 10 gün içinde ka
rara bağlar. Valinin kararı kesindir. 

Birlik kurulması 

MADDE 25. — İçişleri Komisyonu Metninin 25 
inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Büyük şehirlerdeki mev
cut belediyelere bağlı bulunan ve özel kanunlarla ve
ya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş 
bulunan müstakil bütçeli veya katma bütçe ile yöne
tilen idare, işletme, kurum ve kuruluşların hukukî sta
tüleri, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar büyük 
şehir belediyelerine bağlı olarak devam eder. 

İstanbul Belediyesine Bağlı Havagazı İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü ile bu Genel Müdürlük tarafından 
yönetilmekte olan Havagazı İşletmeleri; personel, ta
şınır ve taşınmaz malları, araç, gereç, tesisler, para ve 
para hükmündeki kıymet ve alacakları, bütün hak, 
yetki ve borçları ile birlikte her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaf olarak 16.6.1939 tarih ve 3645 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan İstanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğüne dev
redilmiştir. Devir işlemlerine ait esas ve usuller ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 
İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde hazırlanacak bir 

•yönetmelikle belirlenir. 

Büyük İstanbul, Ankara ve İzmir Nazım Plan Bü
rosu teşkilatları bu kanunun Geçici 3 ve 4 üncü mad
delerindeki esaslara göre, ilgili büyük şehir beledi
yelerine devredilir. 

1351 sayılı Kanun üe kurulan Ankara Şehri İmar 
Müdüriyeti teşkilatı bu kanunun Geçici 3 ve 4 üncü 
maddelerindeki esaslar uyarınca Ankara Büyük Şehir 
Belediyesine devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile büyük şehir 
belediyesi statüsüne dönüştürülmüş bulunan belediye
lerin, anahizmet bina ve tesisleri ile 6 ncı maddenin 
(A) fıkrasında belirtilen hizmetlere bırakılması. gere
kenler hariç, her türlü tesis, araç, gereç, taşınır ve 
taşınmaz mallan ile bunlara ait hak ve borçlar bele-
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(Hükümetin Teklifi) 

Devir komisyonlarınca yapılacak envanterler 11 idare Kurulu'nun kararı ile kesinleşir. 
Tapu dairden" de dahil olmak üzere, ilgili kuruluşlardaki kayıtlar jiçe belediyelerinin başvurusu üzerine 

bu envantere göre di3zt İtilir. 
Bu düzeltmeler herhangi bir vergi, resim ve harca tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapJacak düzenlemelerin gerektirdiği 
kadre işlemleri aşağ>daki usûl dahilinde yürütülür. 

a) Mevcut kadrolar, Geçici Madde 2'deki komisyon marifetiyle büyük şehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri 
arasında dağıtılır. Dağıtım sonuçları İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına bildirilir. 

b) Mevcut kadroların sınıf, unvan ve dereceleri, Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakan
lığının gördşleri alınmak kaydıyla içişleri Bakanlığı tarafından değiştirilebilir. 

c) Mevcut sözleşmeli personel ile işçi kadro ve pozisyonlarında çalıştırılanlar hakkında da sözleşme
lerindeki hükümler saklı kalmak üzere (a) fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici Madde 3'e göre yapılan işlemler sonucunda, 
a) Sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyenler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu kadrolara 

atanmış sayılırlar. 
b) Büyük şehir belediyeleriyle ilçe belediyeleri arasında dağıtılan kadrolardan, sınıf, unvan ve dereceleri 

değiştirilen kadrolarda çalışanlarla, kadroları kaldırılanları veya ihtiyaçtan fazla olduğu tespit edilenleri, diğer 
belediyelerde açık bulunan mükteseplerine uygun kadrolara atamaya içişleri Bakanlığı yetkilidir. 

Bunlara, atandıkları yeni görevlerinde kaldıkları sürece aylık, ek gösterge ve diğer tazminatları toplamının, 
eski görevlerine ait ödemeler toplamından azalması halinde aradaki fark, giderilinceye kadar tazminat olarak 
ödenir. 
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belediye hudutları esas alınmak suretiyle dlçe bele
diyelerine devredilir, 

Bu devir işlemleri İçişleri Bakanlığınca tespit edi
lecek esaslar dahilinde Valiliklerce teşekkül ettirile
cek komisyonlarca yürütülür. Bu komisyonlara ilgili 
belediye başkanları veya temsilcileri de görüşleri alın
mak üzere davet edilebilir. 

(Devir komisyonlarınca yapılacak envaterler II 
idare Kurulunun karan ile kesinleşir, 

Tapu daireleri de dahil olmak üzere, ilgili kuru
luşlardaki kayıtlar ilçe belediyelerinin başvurusu üze
rine ıbu envatere göre düzel'tilir. 

ıBu düzeltmeler herhangi bir vergi, resim ve harca 
tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanuna göre yapıla
cak düzenlemelerin gerektirdiği kadro işlemleri aşa
ğıdaki usul dahilinde yürütülür. 

a) Mevcut kadrolar, Geçlici Madde 2 deki ko
misyon marifetiyle büyük şehir belediyeleri ile ilçe 
belediyeleri arasında dağıtılır. Dağıtım sonuçları İç
işleri Bakanlığı taraflından Devlet Personel Dairesi ile 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. 

bj Mevcut kadroların sınıf, unvan ve dereceleri, 
Devlet Personel Dairesi Me Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının görüşleri alınmak kaydıyla İçişleri Bakan
lığı tarafından değiştirilebilir. 

c) Mevcut sözleşmeli personel ile lişçi kadro ve 
pozisyonlarında çalıştırılanlar hakkında da sözleş
melerindeki hükümler saklı kalmak üzere (a) fıkrası 
hükümlerine göre işlem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kararnamenin geçici 4 
üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir., 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

diye sınırları esas alınmak suretiyle ilçe belediyelerine 
devredilir. 

Bu devir işlemleri İçişleri Bakanlığınca tespit edi
lecek esaslar dahilinde, valiliklerce teşekkül ettirilecek 
komisyonlarca yürütülür. Bu komisyonlara ilgili be
lediye başkanları veya temsilcileri de görüşleri alınmak 
üzere davet edilebilir. 

Devir komisyonlarınca yapılacak envanterler 11 
İdare Kurulunun kararı ile kesinleşir. 

Tapu daireleri de dahil olmak üzere, ilgili kuru
luşlardaki kayıtlar ilçe belediyelerinin başvurusu üze
rine bu envantere göre düzeltilir. 

Bu düzeltmeler herhangi bir vergi, resim ve harca 
tabi değildir, 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte büyük şehrin 
tümüne hitap eden mıcır tesisleri, beton ve asfalt şan
tiyeleri, taş, kum, çakıl ocakları büyük şehir bele
diyesinde bırakılır. Bu tesislerden ilçe belediyelerinin 
faydalanma şekli 7 nci maddenin ilk fıkrasındaki esas
lara göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanuna göre yapı
lacak düzenlemelerin gerektirdiği kadro işlemleri aşa
ğıdaki usul dahilinde yürütülür. 

a) Mevcut kadrolar, Geçici Madde 2 deki Ko
misyon marifetiyle büyük şehir belediyeleri İle ilçe 
belediyeleri arasında'dağıtılır. Dağıtım sonuçları İçiş
leri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı ile 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. 

b) Mevcut kadroların sınıf, unvan ve dereceleri, 
Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının görüşleri alınmak kaydıyla İçişleri Ba
kanlığı tarafından değiştirilebilir. 

c) Mevcut sözleşmeli-personel ile işçi kadro ve 
pozisyonlarında çalıştırılanlar hakkında da sözleşme
lerindeki hükümler saklı kalmak üzere (a) fıkrası hü
kümlerine göre işlem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İçişleri Komisyonu met
ninin Geçici 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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Durumlarına uygun kadro bulunamaması sebebiyle atanamayanların kadroları «Şahsa bağlı kadro» sayıla
rak her ne şekilde olursa olsun boşaldıklarında iptal edilmiş sayılır ve bu kadrolar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ile Devlet Personel Dairesine bildirilir. 

GEÇlOl MADDE 5. — Geçici 2 ve 3 üncü maddelerde söz konusu edilen araç, gereç, taşınır mal, personel 
ve kadroların devri 3 ay, taşınmaz malların devri ise en geç 6 ay içinde tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — İlçe belediyeleri organlarının teşekkülünü müteakip bir ay içinde ilçe belediye mec
lisleri toplanarak 1984 malî yılının geri kalan kısmını kapsamak üzere geçici bütçelerini yaparlar. Bu bütçe
lerin uygulanmasına devir işlemlerinin ti idare kurullarınca onayı ile birlikte başlanır. Bütçe uygulaması için 
taşınmaz malların tespit ve devri beklenmez. 

Büyük şehir alanındaki ilçe belediyelerinin bütçeleri uygulamaya başlanıncaya kadar ilçe belediyelerin gider
leri mevcut büyük şehir belediye bütçesinden karşılanır ve gelirlerin büyük şehir belediyesince tahsiline devam 
olunur. 

Büyük şehir belediyeleri 1984 bütçelerini bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun hale getirir
ler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — îlçe belediyesi hudutları içinde bulunan ve ilçe belediyesi merkezi dışında kalan 
mevcut belediye şubeleri hiç bir işleme gerek kalmaksızın ilçe belediyesine bağlı şube müdürlüklerine dönüşür. 
ilçe belediyeleri bunlardan gerekli olmayanları 1580 sayılı Belediye Kanununa tabi olmaksızın kaldırılabilir
ler. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 2 nci maddedeki devir işlemleri kesinleşene kadar ilçe belediyelerine bırakılacak 
hizmtler büyük şehir belediyesince sürdürülmeye devam olunur. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici 2 ve 3 üncü mad
delerde söz konusu edilen araç gereç, taşınır mal, 
personel ve kadroların devrii 3 ay içinde yapılır. Ta
şınmaz malların devri 1 yıl içinde, envanteri yapıla
rak devir ve tevzi esaslarını tespit eden bir Yönetme
liğe göre yapılır. * 

GEÇİCİ MADDE 6. — İlçe belediyeleri organla
rının teşekkülünü müteakip bir ay içkide ilçe belediye 
meclMetfi toplanarak '1984 malî yılının geri kalan kıs
mını kapsamak üzere geçici bütçelerini yaparlar. Bu 
bütçelerin uygulanmasına devir işlemlerinin İl İdare 
Kurullarınca onayı ile birlikte başlanır. Bütçe uygu
laması İçin taşınmaz mallanın tespit ve devri beklen
mez. 

Büyük şehir alanındaki ilçe belediyelerinin bütçe
leri uygulamaya başlanıncaya kadar ilçe belediyele
rinin giderleri mevcut büyük şehir belediye bütçesin
den karşılanır ve gelirlerin büyük şehir belediyesince 
tahsiline devam olunur. 

Büyük şehir belediyeleri 1984 bütçelerini bu Ka
nun hükümlerine uygun hale getirirler, 

GEÇİCİ MADDE 7. — Kararnamenin geçici 7 
İnci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Kararnamenin geçici S 
indi maddesi (Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — 17.6.1982 Tarihli ve 2680 
sayılı Kanun ile bu Kanunun 4 üncü maddesini de
ğiştiren 2.12.1983 tarMi ve 2967 sayılı Kanun ile 
verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yet
kisi, Büyük $ehir Belediyelerinlİn Yönetimi hakkın
da kanun için bu kanunlarla verilen süre bitimine ka
dar geçerlidir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 5. — İçişleri Komisyonu metni
nin Geçici 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — İçişleri Komisyonu metni
nin Geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — İçişleri Komisyonu met
ninin Geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — İçişleri Komisyonu met
ninin Geçici 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 



— 46 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 26. — Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin; 
a) 18 inci maddesinin (b) fıkrası, bu Kanun Hükmünde Kararname'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından onaylanıp Resmî Gazetede yayımlandığı tanhte, 
b) Diğer maddeleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 27. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
IV özdi 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
t K; Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Balkanı 
A._ Mt Yılmaz 

Devlet Bakanı 
S. N, Türel 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Devlet Bakanı 
A. K._ Alptemoçin 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Milî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

içişleri Bakam 
AL Tanrıyar 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Maliye ve Gümrük Bakam 
V. Arıkan 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve îskân Bakam 
M. F. Dinçerler l S._ Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M. Aydım 

UJagftırma Bakam 
V, Atasoy 

Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H._ H._ Doğan M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H, C, Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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(îçişleıti Komisyonunun Kabul Bttiğli Metin) 

Yürürlük 

MADDE 26. 
rürlüğe girer. 

Yürütme 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

ıMAIDDE 27. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

Yürürlük 

MADDE 26. — Bu kanunun 18 inci maddesinin 
(b), (c), (d) ve (e) fıkraları bu kanunun yayımını ta-
ki'beden aybaşında diğer hükümleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 27. — İçişleri Komisyonu metninin 27 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»-•-« 

Türkiye Büyük Milet Meclsıi ,(SS Sayısı:.87) 





Dönem : 17 Toplantı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 90 

2 1 . 6 . 1 9 2 7 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 

Komisyonu Raporu (1 /499) 

T. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 15.6.1984 

Sayı rK.K.T.D. 18/101-1745/04672 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.6.1984 tarihinde 
kararlaştırılan «21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanunun Bir Maddesine Bir Fıkra İle Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Günün değişen ekonomik ve sosyal olayları ve nüfusumuzun hızlı artışı sebebiyle Silâhlı Kuvvetler kay
nağının artması üzerine, 1111 sayılı Askerlik Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması zaruri hale 
gelmiştir. 

Tasarı ile, halen bütün Kuvvetlerde yirmi ay olan muvazzaflık hizmet süresi, yükümlüler lehine olarak 
onsekiz aya indirilmiş böylece, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde önemli ölçüde tasarruf sağlama yoluna 
gidilmiştir. 

Kanunun 35 inci maddesi (E) fıkrasında yapılan değişiklikle, 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurul
ması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen Kamu Kurumlarında görevli personelden hizmetleri
ne ihtiyaç duyulanlar ile, Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, 
ihtisas veya doktora yapacak olanların askere şevklerinin tehir yaş sınırı 31 yaş sonundan 33 yaşı sonuna 
kadar çıkarılmıştır. Zira şimdiki uygulamada ihtisas yapmakta olan bilhassa tıp doktorları 31 yaşına kadar 
bu ihtisaslarını tamamlayamamakta ve yarım kalan ihtisasları ile askere şevkleri gerekmektedir. 

Aynı maddenin (G) fıkrası değiştirilerek, yurt dışında bulunan işçilerin erteleme yaş sınırı 29 yaş sonun
dan 32 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar uzatılmış; ayrıca işçi olmadıkları halde yurt dışında oturma 
ve çalışma hakkını haiz olarak herhangi bir sıfatla çalışmakta bulunanların askerliklerinin, 32 yaşını geç
memek üzere iki yıl süre ile ertelenmesi imkânı getirilmiştir. Böylece iki yıl daha işlerini terk etmemeleri 
gerek kendileri gerekse yurt ekonomisi için faydalı olacağı düşünülmüştür, 
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1111 Sayılı Askerlik Kanununa 2299 sayılı Kanunla eklenen Ek birinci madde ile getirilen dövizle asker
lik sisteminin günün değişen ve gelişen şartları karşısında yetersiz kalması sebebiyle söz konusu maddenin kap
samı genişletilmiş, yurt dışındaki işçiler yanında, çalışma veya oturma iznine sahip olarak en az bir yıl süre 
ile işveren veya herhangi bir meslek ve sanat sahibi olarak yurt dışında bulunan mükelleflerin de dövizle 
askerlik imkânından faydalanmaları sağlanmıştır. Ayrıca ödenecek döviz miktarı 1.3.1980 tarihindeki 800 000 
Türk Lirası karşılığı yabancı ülke parası iken, yaklaşık % 25 oranında indirim yapılarak bu miktar, aynı 
tarihteki 600 000 Türk Lirası karşılığı yabancı ülke parası olarak tespit edilmek suretiyle, mükelleflere bu 
yönden de büyük, ölçüde ödeme kolaylığı sağlanmıştır. Halen M aylık temel .askerlik eğitimlerini tamamla
mamış olanların da bu ödeme statüsüne tabi olacakları, değiştirilen Geçici 12 nci maddede belirtilmiştir. 

2299 sayılı Kanunla getirilen imkânlardan, çeşitli sebeplerle yararlanamamış ve 32 yaşım geçtiği halde 
halen silah altına alınmamış, ek birinci maddedeki şartlar; taşıyan yükümlülerin de, bir defaya inhisar etmek 
üzere, dövizle askerlik hizmetinden faydalanmaları temin edilmiştir. Bu gibilerden özellikleri sebebiyle hiz
metlerine ihtiyaç duyulanların iki aylık temel askerlik eğitimlerini, Genelkurmay Başkanlığının belirleyeceği 
görev yerlerinde yapmaları sağlanmıştır. 

Tasarı ile ayrıca, askerlik yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle Türk Vatandaşlığı kaybetti-
rilenlerin de, Türk Vatandaşlığına dönmek istemeleri ve vatandaşlığa kabul edilmeleri halinde (yaş sınırı 
aranmaksızın dövizle askerlik yapmaları kaydiyle) belirli bir mükellefiyet karşısında bunların vatandaşlığı
mıza yeniden kazandırılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. Tasarının bu maddesi ile, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5 inci maddesinde değişiklik ya
pılarak, halen bütün Kuvvetlerde yirmi ay olan erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi onsekiz aya 
indirilmekte, bu- suretle değişen ekonomik ve sosyal şartlar karşısında genç nesillerin daha kısa sürede ha
yata atılmaları sağlanmakta ve nüfus artışına paralel olarak kaynakta görülen fazlalık, Silahlı Kuvvetlerin 
görevi aksatılmaksızın değerlendirilmiş olmaktadır. 

Madde 2. 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin (E) ve (G) fıkralarında değişiklik ya
pan söz konusu madde ile, halen uygulanmakta olan sevk tehiri işlemine tabi yükümlülerin kapsamı geniş
letilerek, yaş sınırı 31 yaş sonu iken, 33 yaşına girdikleri yılın sonu olarak tespit edilmektedir. Böylece öğ
renim süresi 6-7 yılı bulan bilhassa Tıp Fakültelerinden mezun olan yükümlülere ihtisas yapmaları ve hiz
metlerine ihtiyaç duyulan kamu görevlilerinin daha uzun bir süre bu görevlerine devamları sağlanmakta
dır. 

Ayrıca, değiştirilen (E) fıkrasının mevcut şeklinde yeralan «Devletçe» tabiri soyut bir kavram olması 
yüzünden kaldırılmış, bunun yerine sevk tehiri teklifinde bulunacak makama da açıklık getirilmesi bakı
mından, 160 Sayılı «Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun»un 4 üncü maddesi ile tespit edi
len kurumlar esas alınarak, bu kurumlarda görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle şevkinin tehirine ihtiyaç 
duyulan personel ile Devlet veya kendi hesaplanna yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas 
veya doktora yapanların askere celp ve şevklerinin, Millî Savunma Bakanlığınca tehir edilebileceği hükmü 
getirilmiştir. Sevk tehiri işlemine tabi tutulacak yükümlülerin görevli oldukları kurumlar, bir bakanlığa bağlı 
ise veya ilgili bakanlıkları varsa, bağlı veya ilgili bulundukları bakanlıklarınca; bağlı veya ilgili oldukları 
bakanlıkları yoksa, kurum amirlerince, sevk tehiri tekliflerinin yapılacağı belirtilmektedir. 

Ayrıca, maddenin yürüdükte bulunan hükmü sebe biyle, Askerlik Kanununun 86 ncı veya 89 uncu mad
delerinden biri durumuna ginniş olanların şevkleri tehir edilememekte iken, yapılan değişiklikle, maddeye 
açıklık getirilerek yoklama kaçağı veya bakaya sanığı bulunan yükümlüler hakkında beraat veya takipsizlik 
kararı verilmesi halinde, bu gibilerin şevklerinin tehirine imkân sağlanmaktadır. 

Bunun yanında, şevkleri tehir edilen yükümlülerin durumlarını takip edebilmek bakımından, sevk tehiri
ne esas teşkil eden sebeplerin ortadan kalkması halinde, durumlarının, teklifi yapan makamlar tarafından 
2 ay içinde Millî Savunma Bakanlığına bildirilmesi mecburiyeti getirilmektedir. 

Halen yabancı ülkelerde oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi sıfatiyle çalışan yükümlülerin erte
lemeleri 29 yaşını tamamladıkları yılın Aralık ayı sonuna kadar yapılabilmekte iken; bu sınır, mükellefle-
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rin daha uzun bir süre yurt dışında kalabilmeleri, Ek birinci madde ile getirilen imkânlardan faydalanmada 
kolaylıklar temini ve söz konusu madde ile uyum sağlanması için, 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna ka
dar uzatılmıştır. 

Ayrıca, yabancı ülkelerde çalışan işçilerin askerlik işlemlerinin ertelenmesi ile ilgili 1111 Sayılı Askerlik 
Kanununun 35 inci maddesi (G) fıkrası kapsamına, işçi sıfatını haiz olmamakla birlikte, yabancı ülkelerde 
oturabilme ve çalışabilme hakkını haiz olarak, herhangi bir sıfatla çalışmakta bulunanlar da alınmış, bunla
rın, Ek birinci madde hükümlerinden faydalanmalarını temin için, 32 yaşını geçmemek kaydıyla ve iki yıl sü
re ile her türlü askerlik işlemlerinin ertelenebileceği esası getirilmiştir. 

Yabancı ülkelerde çalışan işçilerle ilgili olarak, askerlik işlemlerinin ertelenmesinin asıl sebebi, bu yü« 
kümlülerin uzun süreli askerlik hizmeti yüzünden işlerini kaybetmemelerini temin olup, bunların dışın
daki işveren veya herhangi bir meslek veya sanatı icra edenlerin işlerini kaybetme durumu söz konusu olma
dığından, bu gibiler için erteleme süresi iki yıl ile sınırlı tutulmuştur. 

Öte yandan bu maddeden yararlanabilmek için oturulan ve çalışılan yabancı ülkeler konusunda bir sınır
lama getirilmemiştir. Ancak, sadece askerliğini erteletmek için herhangi bir ülkeye gidip «oturma izin bel
gesi» alanların bu maddeden yararlanmalarını önlemek amacıyla bir yabancı ülkede oturma iznine sahip 
olmak yeterli bulunmamış, ayrıca çalışma iznine sahip olma şartı da aranmıştır, 

Bunun yanında, yurt dışında çalışma ve oturma iznini, işini, mesleği ve sanatı ile ilgili çalışmalarını bı
rakmaları veya kaybetmeleri gibi, erteleme sebepleri ortadan kalkanlarla, erteleme hakkından vazgeçen yü
kümlülerin, erteleme işlemlerinin iptal edilerek askere sevk edilecekleri esası getirilmiştir. 

Madde 3. — Tasarının bu maddesi ile, 1111 sayılı Askerlik Kanununa 20.3.1980 tarihli ve 2299 sayılı 
Kanunla eklenen ve 22.10.1981 tarihli ve 2539 saydı Kanunla değişik Ek - 1 inci madde hükmünden, işçi
lerin yanısıra, otuırma veya çalışma iznine sahip olarak, en az bir yıl süre ile yabancı ülkelerde işveren olarak 
bulunan veya herhangi bir meslek veya sanatı icra etmekte olan yükümlüler de fayddandmlmışlardır. 

Bunun yanında madde hükmünden faydalanmak için yükümlülere tanınan yaş smıru 29'dan 32 yaşını ta
mamladıkları yılın sonuna kadar, uzatılmış ve ödenecek yabancı ülke parası da 1.3.1980 tarihindeki 800 000 
TL. karşılığı yabancı ülke parasından, aynı tarihteki 600 000 TL. karşılığı yabancı ülke parasına indirilmiş; 
böylece yükümlülerin hem ödeyecekleri yabancı ülke parası miktarı azaltılmış ve hem de taksit ödeme süre
leri üç yıl uzatılarak, kendilerine büyük ölçüde kolaylık getmlmiştir, 

Maddede, ödenecek yabancı ülke para cinsleri sınırlı tutulmuş, yönetmelikte sayılan para cinslerinden • 
ödeme esas, alınarak, yükümlünün bulunduğu yabancı ülke parasının «Uluslararası para piyasasında diğer 
paralara serbestçe çevrilebilir» paralardan olmaması halinde, ödemenin Batı Alman Markı üzerinden yapıl
ması hükme bağlanmış; ödenecek para tutarım bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış
tır. ' • . 

Ayrıca, ek birinci madde ile getirilen dövizli askerlik imkânından faydalanmak üzere başvurup da, bu 
isteğinden veya parayı ödemekten vazgeçen veya istenildiği şekilde ödemeyenler ile, her ne sebeple olursa ol
sun maddede belirtilen ödeme ve iki aylık temel askerlik eğitimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme
den, gereken şartları kaybedenlerin, ek birinci madde hükmünden yararlanamayacakları, bunların ödedikleri 
yabancı paranın, normal askerlik hizmetlerine başlamalarından sonra, bütçeye gelir kaydedildiği tarihteki Türk 
Lirası karşılığının defaten iade edileceği belirtilerek; aynı şekilde iki aylık temel askerlik eğitimine başlama
dan önce ödeme safhasında ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlere de, bu durumları tespit edildiğinde, 
belirtilen şartlarda defaten geri ödeme yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Ancak bunların dış*ında, iki aylık temel askerlik eğitimine başladıktan sonra ölen veya askerliğe elverişsiz 
hale gelenlere; bunlarla ilgili olarak devletçe gerekli bütün masrafların yapılmış olması, kadronun işgal edil
mesi ve çeşitli yollara başvurularak askerlikten kurtulma çürüğe ayrılma çabalarının önlenebilmesi için, her
hangi bir ladenin yapılmayacağı behrtilmiştir. 

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi halinde, ülke savunmasının ve Silahlı Kuvvet
ler gücünün zaafa uğratılmaması bakımından, ek birinci madde hükümlerine tabi olan yükümlülerin, silah 
altına alınma şekil ve süresinin Bakanlar Kurulunca tespit edileceği esası getirilmiştir. 

Madde 4. — Söz konusu maddede, çeşitli işlemleri gerektiren, Ek birinci madde ile getirilen imkânlardan 
yararlanılabilmesi için, başvuru, ödeme ve iade şekil, şart ve sürelerinin, beyan ve belgelerin doğruluğunun 
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denetlenmesi yollarının, yükümlülere eğitim ve askerlik hizmetlerinin nerede ve ne şekilde yaptırılacağının, 
tatbikat ve olağanüstü hallerde göreve çağırma esasları ile özlük hakları, terhis, yedeğe ayrılma ve diğer ay
rıntıların, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği belirtilmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile, 1111 sayılı Askerlik Kanununa 22.10.1981 tarihli ve 2539 sayılı Kanunla 
getirilen Geçici 12 nci madde, Ek - 1 inci madde ile yapılan indirime paralel olarak değiştirilmiş, halen 
Ek • 1 inci madde hükümlerinden yararlanıp ödemelere başlamış, fakat 2 aylık temel askerlik eğitimine baş
lamamış olan yükümlülerin de lehe olan yeni hükümden faydalanabilmeleri amacıyla, 1.3.1980 tarihindeki 
600 000 TL, karşılığı yabancı ülke parasından fazla ödemiş olanlara, bu miktarın üstünde kalan yabancı ülke 
parasının 1.3.1980 tarihindeki resmî kur üzerinden karşılığının Türk Lirası olarak iade edilmesi; bu meblağ
dan az ödemiş olanların ise noksan ödedikleri kısmı 32 yaşım doldurdukları yılın sonuna kadar tamamla
maları hükme bağlanmıştır. 

Ancak; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Ek - 1 inci madde hükümlerinden yararlanarak, 2 aylık temel 
askerlik eğitimine başlamış veya bu eğitimi tamamlamış olanlara ise, 1.3.1980 tarihindeki 600 000 TL. kar
şılığı yabancı ülke parasından fazla ödemiş olsalar dahi herhangi bir iadenin yapılmayacağı; bu gibilerin, ek
sik ödemeleri varsa 32 yaşım doldurdukları yılın sonuna kadar noksan ödemelerini tamamlayacakları belir
tilmiştir.; 

Madde. 6. — Söz konusu madde ile, 1111 saydı Askerlik Kanununa Geçici 16 ve 17 nci maddeler ek
lenerek, halen 20 aylık askerlik hizmet süresine tabi olarak askerlik görevini yapmakta olan yükümlülerin 
de, 18 aylık hizmet süresinden yararlandırılarak, bu süreyi doldurduklarında terhis edilmeleri, böylece mağ
duriyetlerinin önlenmesi sağlanmak istenmiştir. 

Ayrıca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 32 yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle Ek - 1 inci mad
de hükümlerinden yararlanamamış olan yükümlülerin de, 1 defaya mahsus olmak üzere, kanunun yayımı ta
rihinden itibaren 1 yıl içinde bağlı bulundukları konsolosluklar aracılığı ile askerlik şubelerine başvurdukla
rında, dövizle askerlik imkânından yararlanmaları sağlanarak, bu konuda yapılan bir çok müracaat, sahibi
nin mağduriyeti, önlenmek istenmiştir. Bunun yanında, belirtilen durumda olupta yüksek ihtisas ve mevki sa
hibi bulunması sebebiyle hizmetine ihtiyaç duyulanların, 2 aylık temel askerlik eğitimleri yerine geçmek üze
re, Genelkurmay Başkanlığının belirleyeceği ve Başbakanın uygun göreceği görev yerlerinde iki ayhk temel 
askerlik eğitimlerini yapmaları esası getirilmiştir. 

Bu madde hükmünden faydalanacak yükümlülerin bir kolaylık olmak üzere, Ek - 1 inci madde ile belir
lenen yabancı ülke parasını, ilk taksidi müracaat tarihinde olmak üzere ve 2 yılı geçmemek kaydı ile üç 
eşit taksitte ödeyebilecekleri belirtilmiştir. 

Bunun yanında 1111 sayılı Askerlik Kanununa Geçici 17 nci madde eklenerek, 403 sayılı Türk Vatandaş
lığı Kanununun 25 inci madde (Ç) bendi gereğince askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemeleri yüzünden, 
Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere bir defaya maihsus olmak üzere, Kanunun yayımı tarihinden itibaren Türk 
vatandaşlığına geçmek için başvurmaları, Türk vatandaşlığına kabul edilmeleri ve vatandaşlığa kabul edil
dikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde müracaat etmeleri halinde, 32 yaş sınırı kaydı aranmaksızın Ek - 1 inci 
maddedeki diğer şartlan da taşımak şartı ile belirtilen madde hükmünden yararlanmaları sağlanmış; bunla
rın ödemeleri gereken yabancı ülke parasını, Dövizle Askerlik hükümlerinden yararlanmak üzere müracaat 
ettikleri tarihte, defaten ödemeleri hükme bağlanmıştır. 

Askerlik Kanununa eklenen Geçici 18 inci maddede, Kanunun birinci maddesinin yürürlüğe giriş tarihi 
olan 1 Mart 1985 tarihinden önce silah altına alınmış olup, belirtilen tarihten sonra 18 aylık askerlik hizme
tini tamamlamış olanların da terhis edilmeleri sağlanmıştır. Halen silah altında bulunan yükümlülerin 18 ayhk 
askerlik hizmetlerini tamamladıklarında terhis edilmeleri halinde Silahlı Kuvvetler mevcutlarında önemli öl
çüde zaafiyet ve muharebe gücünde azalma meydana geleceğinden bu yola gidilmeyerek, uygulamaya" 1 Mart 
1985 tarihinde başlanması zorunlu görülmüştür. 

Madde 7. — Tasarının bu maddesi ile Kanunun birinci maddesinin, Silahlı Kuvvetler kadrolarında mey
dana gelecek zaafiyet ve muharebe gücünün azalmasını önlemek maksadıyla 1 Mart 1985 tarihinde, diğer mad
delerinin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanmıştır. 

Madde 8. — Bu madde ile Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirlenmiştir, 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15.6.1984 tarihinde Yüce 'Meclise şevki ka
rarlaştırılan «21.6.1927 tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Ka
nuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun, 26.6.1984 tarihli 
8 inci Birleşiminde ilgili Bakan ve bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah edildiği üzere ve gerek 'temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bil
giye göre; tasarı 20 ay olan Muvazzaflık Hizmet Süresini Yükümlüler lehine 18 aya indirmektedir. Ayrıca 
kamu kurum ve kuruluşlarında isthdam edilen personelden hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar ile Devlet veya kendi 
hesaplarına yurt içinde ve yurt dışında staj, yüksek lisans veya doktora yapacaklara askere şevklerine tehir 
yaş sımrı olan 31 yaş sonundan 33 yaş sınırına çıkarmaktadır. Keza yurt dışında bulunan işçilerimizin erte
leme yaş sınırı da 29 yaş sınırından 32 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar uzatılmaktadır. İşçi olma
dıkları halde yurt dışında oturma ve çalışma hakkına haiz olarak bulunanların askerliklerinin, 32 yaşını geç
memek üzere 2 yıl süre ile ertelenmesi imkânı getirilmektedir. 

En önemli değişikliklerden biri de dövizle askerlik sisteminin günün değişen ve gelişen şartları karşısında 
kapsam genişletilmiştir. Yurt dışındaki işçilerin yanında, çalışma veya oturma iznine sahip olarak en az 1 yıl 
süre ile işveren veya herhangi bir meslek ve sanat sahibi olarak yurt dışında bulunan mükelleflerin de dövizle 
askerlik yapma imkânından faydalanmaları sağlanmıştır, ödenecek döviz miktarı 1.3.1980 tarihindeki 800ı 000 
TL. karşılığı yabancı ülke parası iken yaklaşık % 25 oranında indirim yapılarak bu miktar, aynı tarihteki 
600 000 TL. karşılığı yabancı ülke parası olarak tespit edilmek sureti ile mükelleflere bu yönden de büyük 
ölçüde ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 

Tasarı ile askerlik yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebi ile Türk vatandaşlığını kaybedenlerin de va
tandaşlığa kabul edilmeleri halinde yaş sınırı aranmaksızın döviz ile askerlik yapmaları kaydı ile vatandaşlı
ğımıza yeniden kazandırılması sağlanmış olacaktır. 

Devletimize, milletimize ve vatandaşlarımıza sayısız faydalar sağlayacak olan tasarının tümü Komisyonu
muzca da prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca da uygun mütalaa olunduğundan aynen kabul 
edilmiştir. 
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Tasarının 5 inci maddesi ile 111 sayılı Askerlik Kanununa 22.10.1981 tarih ve 2539 sayılı kanunla eklenen 

Geçici 12 nci maddesi değiştirilmek istenmektedir. Böylece Ek-1 inci madde ile yapılan indirime paralellik sağ
lanmak istenmiştir. Maddenin Gerekçesinde belirtilmiş ise de, uygulamada vuku bulacak muhtemel tereddüt
lerin giderilmesi ve uygulayıcılara kolaylık sağlanması için madde metnine yeni bir fıkra eklenmiş ve yapılan 
bu ilave ile madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 6, 7 ve 8 inci maddeleri Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

'Başkan 
Ömer Ferruh İlter 

İstanbul 

Kâtip 
Hüseyin Aydın Arvasi • 

Van 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

Burhan Cahit Gündüz 
lîzmir 

Emin Fahrettin özdilek' 
Konya 

Başkantvekili 
Nevzat Yağcı 

Elâzığ 

Hüseyin Şen 
Artlvin 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Mekin Sarıoğlu 
Manâsa 

Turgut Halit Kunter 
RİZ3Ö 

Musa Ateş 
Tunceli 

Sözcü 
İlker Tuncay 

Çanlkm 

Ali Kemal Erdem 
Burdur 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Vecihi Akın 
Konya 

Emin Alpkaya 
Niğde 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

21,6.1927 Tarihli ve 1111 Sayın Askerlik Kanununun Bazı MaddeJerinlin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek 
ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 25.1.1984 tarihli ve 2973 sayılı Kanunla değişik 5 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komu 
hanlığında onsekjz aydır. Ancak 1076 sayılı Kanun hükmüne tabi yükümlülerden; bu yükümlülüklerini is
tekleriyle veya seçim sonucu yedeksubay adayı olmadıkları için erbaş - er olarak yerine getirecekler ile mak
bul bir özürü olmaksızın seçime katılmayanların hizmet süresi, aynı celbe tabi olup yedeksubay adayı ola
rak ayrılanların hizmet süresinin yarısı kadardır.» 

MADDE 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin (E) ve (G) fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«E) Aşağıda belirtilen yükümlülerin askere celp ve şevkleri, Millî Savunma Bakanlığınca 33 yaşını dol
durdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir. 

l.ı 13 Aralık 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda görevli olup hizmetinin özel
liği sebebiyle şevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personeli, 

2. Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora 
yapanlar, 

Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde; yukarıda belirtilen kamu personeli yüküm
lüleri hakkında bağlı oldukları veya ilgili bulundukları bakanlığın; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum perso
neli ile staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar için ilgili kurum amirinin; teklifi üzerine, sevk te
hiri işlemi yapılabilr. 

Ancak, bu Kanunun 86 ve 89 uncu maddelerinin birinden soruşturma açılan yükümlüler, beraat etme
dikçe veya haklarında takipsizlik kararı verilmedikçe sevk tehiri işlemine tabi tutulmazlar, 

Askere celp ve şevki tehir edilenler, tehir müddetinden önce sevk tehirine sebep olan çalışmalarını bırak
tıklarında, tehir teklifini yapan makamlar tarafından, durum, iki ay içinde Millî Savunma Bakanlığına bil
dirilir, Bu yükümlülerin sevk tehir işlemleri Millî Savunma Bakanlığınca iptal edilir.» 

«G) Yabancı ülkelerde oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi sıfatı ile çalışan yükümlüler, işçilik 
durumlarını gösterir belgeler ile bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde son yoklama, 
celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemleri 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar, Millî Savunma Ba
kanlığınca ertelenebilir, 

işçi sıfatını haiz olmamakla birlikte, yabancı ülkelerde oturabilme ve çalışabilme hakkını haiz olarak, 
herhangi bir sıfatla çalışmakta bulunanların bu durumlarını gösterir belgelerle bağlı bulundukları Türk kon
solosluklarına başvurmaları halinde, her türlü askerlik işlemleri başvuru tarihinden itibaren 32 yaşını tamam
ladıkları yılın sonunu geçmemek üzere iki yıl ertelenebilir. 

Erteleme sebebi ortadan kalkan veya erteleme hakkından vazgeçen yükümlüler, haklarındaki erteleme iş
lemleri iptal edilerek askere sevk edilirler. 

MADDE 3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 20,3.1980 tarihli ve 2299 sayılı Kanunla eklenen ve 22.10.1981 
tarih ve 2539 sayılı Kanunla değişik ek linçi madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 1, — Oturma veya çalışma iznine sahip olarak, en az bir yıl süre ile yabancı bir ülkede, 
işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veyasanatı icra etmek üzere bulunan, 1111 sayılı Askerlik 
Kanunu ile 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, durumlarını is
pata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluklar aracılığıyla askerlik şubelerine başvurma
ları halinde, 600 000, Türk Lirasının 1 Mart 1980 tarihindeki resmî kur üzerinden karşılığı kadar yonetme-
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETItĞt METİN 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayıfa Askerlik Kanununun Baa Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba Kanuna Bir Ek 
ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE l i — Tasarının 1 linçi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

likte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden başlayarak 32 yaşım tamamladıkları yılın sonuna 
kadar ödemeleri ve iki aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları suretiyle, vatan ödevini yerine getir
miş olurlar. 

Ödemeler, yönetmelikte belirtilen para cinsleri arasında olmak kaydıyla, yükümlünün bulunduğu yabancı 
ülke parası üzerinden yapılır. Ancak bulunulan yabancı ülke parası, «uluslararası para piyasasında diğer pa
ralara serbestçe çevrilebilir» paralardan değil ise, ödeme Batı Alman Markı üzerinden yapılır. 

Yukarıda belirtilen 600 000 Türk Lirası karşılığı yabancı ülke parası tutarını, bir katına kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. -• ' 

Birinci fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, bu isteğinden veya haklarında belir
lenen yabancı ülke parasını ödemekten vazgeçen veya yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak ödeme
yenler ile, Kanundan faydalanmak için gereken şartlan; yükümlülüğünü tamamlamadan, her ne sebeple olur
sa olsun kaybedenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar. Bu gibilerin ödedikleri paralar, tabi olduk
ları statü içinde askerlik hizmetini tamamladıktan» sonra; iki aylık temel eğitime başlamadan önce ödeme saf
hasında ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlere ise, bu durumlarının belirlenmesi halinde, paranın bütçeye 
gelir kaydedildiği tarihteki Türk Lirası karşılığı, yurt içinde kendilerine veya kanunî mirasçılarına defaten 
iade edilir. İki aylık temel eğitime başladıktan sonra bu durumları tespit edilenlere herhangi bir ödeme ya
pılmaz. 

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi halinde, birinci fıkra hükümlerine tabi olan yü
kümlülerin, askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının şekil ve süresi Bakanlar Ku
rulunca belirlenir. 

MADDE 4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 20.3.1980 tarihli ve 2299 sayılı Kanunla eklenen Ek 3 üncü 
madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 3. — Ek birinci madde ile getirilen imkânlardan yararlanmaya dair başvuru, ödeme ve iade 
şekil şart ve süreleri, beyan ve belgelerin doğruluğunun denetlenmesi yolları, yükümlülere eğitim ve askerlik 
hizmetlerinin nerede ve ne şekilde yaptırılacağı, tatbikat ve olağanüstü hallerde göreve çağırma esasları, öz
lük hakları, terhis, yedeğe ayrılma ve diğer işlemler Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir.» 

MADDE 5. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 22.10.1981 tarih ve 2539 sayılı Kanunla eklenen geçici 
12 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 12. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Ek 1 inci madde hükmü gereğince iki ay
lık temel askerlik eğitimine başlamamış olanlardan, 1.3.1980 tarihindeki 600 000 Türk Lirası karşılığı ya
bancı ülke parasından fazla ödemiş olanlara, bu miktarın üstünde kalan yabancı ülke parası, 1.3.1980 tari
hindeki resmî kur üzerinden Türk Lirası olarak iade edilir. 1.3.1980 tarihindeki 600 000 Türk Lirasının kar
şılığı kadar yabancı ülke parasının tamamını ödememiş olanlar, noksan ödedikleri kısmı, 32 yaşını doldurduk
ları yılın sonuna kadar tamamlarlar. 

MADDE 6. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici 16, 17 ve 18 inci maddeler eklenmiştir. 

«GEÇtCt MADDE 16. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 32 yaşını doldurmuş olduğu halde, çe
şitli sebeplerle henüz asker edilmemiş bulunan ve Ek l! inci maddedeki şartları taşıyan yükümlüler, Kanu
nun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu durumlarını ispat eden belgelerle birlikte, bağlı bulundukları 
konsolosluklar aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları halinde, anılan Ek 1 inci madde hükmünden ya
rarlanırlar. 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul „Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5< — Ulll sayılı Askerlik Kanununa 22.10.1981 tarih ve 2539 sayılı Kanunla eklenen geçici 
12 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 12. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Ek 1 inci madde hülkmü gereğince iki ay
lık temel askerlik eğitimine başlamamış olanlardan, 1.3.1980 tarihindeki 600 000 Türk Lirası karşılığı ya
bancı ülke parasından fazla ödemiş olanlara, bu miktarın üstünde kalan yabancı ülke parası, 1.3.1980 tari
hindeki resmî kur üzerinden Türk Lirası olarak iade edilir. 1.3.1980 tarihindeki 600 000 Türk Lirasmm 
karşılığı kadar yabancı ülke parasımn tamamım ödememiş olanlar, noksan ödedikleri kısmı, 32 yaşını dol
durdukları yılın sonuna kadar tamamlarlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Ek 1 ineli madde hülkmü gereğince 2 aylık temel askerlik eğiti
mine başlamış veya bu eğitimi tamamlamış olanlardan 1,3.1980 tarihindeki 600 000 TL.'sının üstündeki mik
tar karşılığı kadar yabancı ülke parasmı ödemiş olanlara geri ödeme yapılmaz. Ancaik; bu miktarın altında 
ödeme yapanlar noksan ödemelerini 32 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tamamlarlar.» 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.; 
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(Hükümetin Teklifi) 

Bu maddeden yararlanan yükümlülerden hizmetine ihtiyaç duyulanlar, iki aylık temel askerlik eğitimle
rini, Genelkurmay Başkanlığının belirleyeceği ve Başbakanın uygun göreceği görev yerlerinde yerine geti
rirler. 

Yükümlüler, bu Kanunun ek birinci maddesi ile tespit edilen belli miktardaki yabancı ülke parasının ilk 
taksidini müracaat tarihinde olmak üzere üç eşit taksitte ödeyebilirler, şu kadar ki taksitleri ödeme süresi 
2 yılı geçemez.» 

«GEÇİCİ MADDE 17. — Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmaları sebebiyle 403 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (ç) bendi gereğince Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerden, bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Türk vatandaşlığına alınması için yetkili mercilere başvuran 
ve Türk vatandaşlığına kabul edilenler, vatandaşlığı kabulleri tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaat ettik
leri takdirde, yaş sınırı dışında, Ek 1 inci maddedeki diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen madde hü
kümlerinden yararlanırlar. Bu yükümlüler Ek 1 inci maddede belirtilen miktardaki yabancı ülke parasını, 
askere şevkleri için yaptıkları müracaat tarihinde defaten öderler.» 

«GEÇİCİ MADDE 18. — Bu Kanunun 1 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte silah altında bulunan, 
20 aylık hizmet süresine tabi erbaş ve erler, 18 aylık hizmet süresini doldurduklarında terhis edilirler.» 

MADDE 7. — Bu Kanunun 1 inci maddesi 1 Mart 1985 tarihinden itibaren, diğer maddeleri yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
1. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Millî Savunma Balkanı 
Z. Yavuztürk 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanı 

M. V. Dinçerler 

Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Bakam 

H. H. Doğan 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
/. Özdağlar 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Devlet Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
/. S. Giray 

Çalışıma ve Sosyal 
Güvenlik Bakam 

M. Kalemli 

M. Aydın 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

15 , 6 -t 1984 

Devlet Balkanı 
S. N. Türel 

Adalet Balkanı 
M. İV. Eldem 

Maliye ve Gümrük Bakam 
V. Arıkan 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakan, 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştira 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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Dönem : 17 Yasama Yılı ; 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 88 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, İstanbul Milletvekili 
Feridun Şakir Öğünç ve Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, 
2 2 . 4 . 1 9 8 3 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
61 inci Maddesine Bir Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (2/124) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

22.4.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 61 inci Maddesine Bir Bend ve Aynı Kanuna 
Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz gerekçeli olarak ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Anavatan Partisi Grubu Halkçı Parti Grubu Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Başkanvekili Başfcanvefcili- Grubu Başfcanvekili 

Pertev Aşçıoğlu Feridun Şakir öğünç Fennî İslimyeli 

GENEL GEREKÇE 

Anayasanın 68 inci maddesinin ikinci paragrafında «siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez 
unsurlarıdır» denmek suretiyle siyasî partileri demokrasinin bir teminatı olarak görmüştür. 

Bu itibarla; siyasî partilerin geniş oy kitlelerini etkilemek ve taleplerini yansıtmak üzere, devamlı şekilde 
parti propagandası ile meşgul yöresel örgütler kurmaları ve bu örgütlerin aidat gelirleri ile seçim masrafları
na katılmaları bir taraftan partilere oy verme eğilimini yaratırken, diğer taraftan, kişisel imkânların seçimler
deki öneminin büyük ölçüde azalmasına sebep olmaktadır. Seçme ve seçilme halklari partilerle şartlandırıl
mış olduğuna göre, bu haklarm demokratik prensipler uyarınca kullanılabildiğinden bahsedebilmek için, genel 
iradenin aracısı ve taşıyıcısı olmak fonksiyonunun tek bir partinin tekelinde olmaması, birden fazla partinin 
kendisini seçmenin siyasî tercihine sunması icap edeceği açıktır. Bu sebeple; siyasî partilerin rollerindeki geniş
leme, sadece iktidar vakıasına ilişkin kalmamış; çoğunluğa dayanan iktidar, taşıyıcıları olarak devletin daya
nağı haline gelen siyasî partiler, aynı zamanda devlet karşısında ferdî iradelerin zayıflık ve dağınıklığını bü-
tünleyen iktidar alternatifleri olarak, modern devletin müdahalesi rolünün kolaylaştırdığı iktidar taşmalarını 
önlemek suretiyle de hukuka bağlılığın ve demokratik rejimin yapıcı unsurları haline gelmişlerdir. 

Siyasî partilerin devlet ve millet hayatındaki bu çok önemli fonksiyonlarını gereği gibi yapabilmeleri her-
şeyden önce malî olanaklara sahip olması ile mümkündür. Çok partili döneme geçtiğimiz günden itibaren gö
rüldü ki siyasî partilerin sadece üyelerinin verdikleri aidatlarla görevlerini yapmaları mümkün değildir. Si
yasî partilere üye olanlar çeşitli nedenlerle aidat ödemekten kaçınmışlar ve bu alışkanlığı bir türlü edineme
mişlerdir. Bu yoldan gelir temin edemeyen siyasî partiler yaşayabilmek ve fonksiyonlarını yapabilmek için 
bağış toplama yollarına başvurmuş ve bu yoldan en çok kazançlı çıkan da iktidarda bulunan siyasî 'partiler 
olmuştur. Bu durum ise partiler arasında fırsat eşitliği prensibini muhalefetteki partiler aleyhine bozmakla 
Anayasaya aykırı bir durum meydana gelmiştir. 



Yapılan bağışlar yoluyla siyasî partilerin yüksek gelir tabakalarının baskısından kurtarılması için Hazine
den yardım yapılması Türkiye'nin gerçeklerine ve siyasî partileri demokratlaştırma amacına uygun düşmek
tedir. Ancak bu yardırh yapılırken dikkat edilecek husus devlet yardımının Türkiye'de partiler enflasyonuna 
meydan verilmemesidir. Onun içindir ki yapılacak yardımların birtakım kayıtlamalara tabi tutulması gerek
miş ve hatta zarurî görülmüştür. Ek maddede genel prensip olarak bu kayıt getirildikten sonra 12 Eylül 1980 
den sonraki siyasî durumun özelliği göz önünde tutularak ek maddede getirilen şartları taşımayan siyasî par
tilere de ilik milletvekili seçimlerine kadar bir miktar devlet yardımı yapılmasının zorunlu olduğu görüşüne 
varılmıştır. Bu konuda düzenlenen ek geçici 11 inci madde tetkik edildiğinde; 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan 
milletvekili genel seçimlerine katılmayan partilerden hangilerinin devlet yardımından yararlanacağı da mahallî 
idareler seçimlerine katılmış olmak şartına bağlanmıştır. 

Siyasî partiler alacakları devlet yardımını geçmiş dönemlerde olduğu gibi gelişi güzel kullanamayacaklar
dır. 

Bu yardım ek maddede açıkça yazılı bulunan konular için harcanabilecektir. Yapılacak harcamalar Ana
yasa Mahkememizin denetimi altında bulunmaktadır. 

Hazırlanan bu kanun teklifi ile devlet yardımına hak kazanmış siyasî partiler ile bundan sonra hak ka
zanacak siyasî partilerin gerek Anayasa ve gerekse siyasî Partiler Kanunu gereğince verilmiş görevleri layıkı 
veçhile yapacaklarına ve yüksek gel'ir tabakalarının baskısından uzak kalacaklarına ve kalmalarının demokra
simiz açısından yararlı olacağına inanmak ve bunu gerçekleştirmek bizlerin en büyük görevi olmalıdır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 22.6.1984 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/124 
Karar No. : 27 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve Balıkesir Milletvekili 
Fenni Islimyeli tarafından hazırlanarak 20.6.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve aynı gün Komisyonumuza havale edilen «22.4.1933 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 61 
inci Maddesine Bir Bend ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde İle Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi» Komisyonumuzun 22.6.1984 tarihli 35 inci Birleşiminde teklif sahipleri ve Hükümet temsilcilerinin de 
katılmalarıyla görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 61 inci maddesinde partilerin elde edebilecekleri ge
lirler belirtilmiştir. Bu madde incelendiğinde gelirlerin büyük bir bölümünün partili üyeler, milletvekilleri ve 
milletvekili aday adaylarından alınacak aidatlardan meydana geldiği görülmektedir. Ancak, çok partili döneme 
geçtiğimiz günden itibaren siyasî partilerin sadece üyelerin verdikleri aidatlarla görevlerini yakmalarının rrtüm-
ktin olmadığı bilinen bir gerçektir. 

Anayasanın 68 inci maddesinin 2 nci paragrafında «Siyasî partiler, demokratik siyasî hâyatfrf vazg*ç l̂m*z 
unsurlarıdır.» demek suretiyle siyasî partileri demokrasinin bir teminatı olarak görmüştür. 

Bu teklif ile, siyasî partilere Devlet yardımı yapılarak partilerin yurt sathında teşkilatlarimaları, yaşam
larını sürdürebilmeleri, Devlet ve Millet hayatındaki çok önemli fonksiyonlarını gereği gibi yapabilmeleri ve 
demokrasinin bir teminatı olarak kalabilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, söz konusu yardımın 
parti ihtiyaçları ve parti çalışmalarında kullanılabileceği hususu teklifin ek maddesinde yer almaktadır. Bunun
la birlikte, siyasî "partilerin yapacakları harcamalar Anayasa Mahkemesinin dettetimine tabi olduğundan amaç 
dışında kullanılmasının mümkün olmayacağı da tabiîdir. 
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Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; teklif üyelerimizjtarafondaa. da olumlu ktuşûmmş,. tümü. Jtftbult edi
lerek maddelerinin^ görüşülmesine geçilmiştir, 

Siyasî partilere Devlet yardımı yapılmasını öngören teklifin 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 
3 üncü maddeye bağlt'-geeici 11 inci maddeam^birinci. fıköM«ıdftlü;= «Maüye. BsJöyjl§ğı» ibajjesi,: «Maliye 

ve Gümrük Bakanlığı» olarak düzeltilecek, 
Yürürlük ve Yürütmeyi düzenleyen 4 ve 5 inci maddeleri aynen, kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına.sunulmak üzere Yüksek Başkaıüığâisaygı ile arz oluayr. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya/ 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İmzada Bulunamadı 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep' 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

İmzada Bulunamadı 

Başkan vekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Mehmet Delizeoğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

ibrahim Özbıyık 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya * 

Fehmi Memişoğlu H. 
Rize 

-

Barış Can 
Sinop 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

M, Fenni Islimyeli 
BaMeair 

ÜnaL Akkaya. 

Metin Yamm 
Etmem 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Cengiz Tuncer 
.Kayseri 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ PERTEV AŞÇIOĞLU, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FERİDUN SAKİR 
ÖĞÜNÇ VE BALIKESİR MİLLETVEKİLİ FENNÎ ISLİMYELI^NİN TEKLİFİ 

22.4*1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 61 inci Maddesine Bir Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek 
Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 61 inci maddesine aşağıdaki (J) 
bendi eklenmiştir. 

J) Devletçe yapılan yardımlar 

MADDE 2, — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 
Devletçe yardım 

EK MADDE. — Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve 
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siyasî parti
lere her yıl Hazineden ödenmek üzere o yılki genel bütçe gelirleri «(B) Cetveli» toplamının beşbinde biri oranında 
ödenek malî yıl için konur. 

Bu ödenek yukarıdaki fıkra gereğince Devlet yardımı yapılacak siyasî partiler arasında, o siyasî partinin 
genel seçim sonrasında, Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen T.B.M.M. sandalye sayısına bölüşülerek her yıl 
ödenir. Bu ödemelerin o yılki genel bütçe kanununun yürürlüğe girmesini takiben on gün içinde tamamlan
ması zorunludur. 

Bu yardım sadece parti ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılır. 

MADDE 3. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki geçici 11 inci madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — 1984 yılı içinde siyasî partilere Devletçe yapılacak yardım bu Kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren on gün içerisinde genel bütçe gelirleri «B» cetveli toplamı dikkate alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek Jadenekten karşılanır. 

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak, ilk genel milletvekili seçimine kadar, 25 Mart 1984 
tarihinde yapılmış olan; Mahallî İdareler seçimine katılmış siyasî partilere o yılın bütçesine, siyasî partilere 
Devlet yardımı için konan ödeneğin % 30'u ayrılır ve ayrılan bu ödenek Siyasî Partilerin 11 Genel Meclisi 
seçimlerinde kazandıkları sandalye sayısına göre paylaştırılır. 

Ödeneğin geri kalan % 70'i ise T.B.M.M.'de grubu bulunan partilere 6 Kasım 1983 tarihinde yapılmış olan 
genel seçimlerde aldıkları geçerli oyların, bu partilerin toplam olarak aldıkları geçerli oylar oranına göre 
bölüştürülerek ödenir. « 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

22.4.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 61 inci Maddesine Bir Bent ve Aynı Kanuna 
Bir Ek Madde ile Bir Geçid Madde Ek lennıesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
eklenmiştir. 

22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki geçici 11 inci madde 

GEÇİCİ MADDEM 11. 1984 yılı içinde siyasî partilere Devletçe yapılacak yardım bu Kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren on gün içerisinde genel bütçe gelirleri «B» cetveli toplamı dikkate alınmak suretiy
le Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenekten karşılanır. 

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak, ilk genel milletvekili seçimine kadar, 25 Mart 1984 
tarihinde yapılmış olan; Mahallî İdareler seçimine katılmış siyasî partilere o yılın bütçesine, siyasî partilere 
Devlet yardımı için konan ödeneğin P/c 30'u ayrılır ve ayrılan bu ödenek Siyasî Partilerin İl Genel Meclisi 
seçimlerinde kazandıkları sandalye sayısına göre paylaştırılır. 

ödeneğin geri kalan % 70'i ise T.B.M.M.'nde grubu bulunan partilere 6 Kasım 1983 tarihinde yapılmış 
olan genel seçimlerde aldıkları geçerli oyların, bu partilerin toplam olarak aldıkları geçerli oylara oranına 
göre bölüştürülerek ödenir. 

MADDE 4. Teklifin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. •- Teklifin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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