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Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Ka
nıma IBazı Ek ve Elk Geçici Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ile Yozgat Mil
letvekili Mstemet Bağçeci ve Şanlıurfa Millet
vekili Osman Doıgan'ın, Kars Milletvekili 
Ğmer Kuştoan ve 4 Arkadaşının, istanbul Mil
letvekili Halil Orhan Ergüder'in, Aynı, Ka
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I. — GEÇEN TU 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki 
ioturuım yaptı. 

Gaziantep Miltetiveflrili Ünal Yaşar'ın, Küçük Sa
nayi Sitelerine Dahil örnek Sanayi Sitesi îş Yerleri
min Halihazır Ziılyedlerine Satılması Halklkınıda Kanun 
Teklifini (2/405) geri (aldığıma ilişlkin önergesi olkundu; 
Adalet Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği 
ItiiLdirilldi. 

13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vilayat 
Kanunu Muvalklkatınım Aidinin ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısının (1/808, 2/231, 2/306, 

II. — GELEN 
16 . 5 . 1987 

Tasarılar 
1. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba

ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Madde
lerinin Kaldırılmasına, Bir Ek ve İki Ek Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/847) (Sağlık 
ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.5.1987) 

2. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 Sayılı 
Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2972 
Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İh
tiyar Heyetleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/848) (Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.5.1987) 

3. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/849) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.5.1987) 

4. — Doğal Gazın Tanzimi Hakkında Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Ta
sarısı (1/850) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.5.1987) 

5. — 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanunu ile 3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/851) 

TANAK ÖZETİ 

2/385) (S. Sayısı : 531, 531'e 1 ve 2 nci Ek) tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak; 14 üncü maddesi
ne kadlar Ikaibul edildi, 14 ünoü maddesi üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

16 Mayııs 1987 Cumartesi günü saat 15.00te top
lanmak üzere Birleşime saat 24.00'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Tokat 

Yavuz Köymen Mehmet Zeki Uzun 

KÂĞITLAR 
Cumartesi 

(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 15.5.1987) 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay ve 

3 Arkadaşının; 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddeleri
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/454) (Adalet ve Anayasa komisyonlarına) (Başkan-. 
lığa geliş tarihi : 14.5:1987) 

Raporlar 
1. — Konya Milletvekili Kemal Or'un, 10.2.1954 

Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/442) (S. Sa
yısı : 570) (Dağıtma tarihi : 16.5.1987) (GÜNDEME) 

2. — Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve 
59 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
N. Kara'a ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Na
mık K. Şentürk ve 8 Arkadaşının, Kars Milletvekili 
Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil 
ve 5 Arkadaşının, 29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muh
tar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kal
dırılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/445, 2/13, 2/301, 2/307, 2/398, 
2/401) (S. Sayısı : 571) (Dağıtma tarihi : 16.5.1987) 
(GÜNDEME) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ya

bancı sigara ithalatına ve elde edilen fon gelirlerine 
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ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/2004) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.5.1987) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, Diyarbakır - Bismil İlçesi Kocalar ve Akuban 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçesi'nin, 

Plan ve Bütçe Komisyonundan çekildiğine ilişkin öner
gesi (4/334) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
- Gündemin, «Sunuşlar» bölümünde 'bir istifa öner

gesi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

köylerindeki Hazine arazilerinin bazı ailelerce haksız 
iktisap edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2005) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.5.1987) 

(Amasya Milletvekili Hasan Adnan Tutkun'a ka
dar yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş
melere 'başlıyoruz, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Plan ve Bütçe Komisyonundan 

istifa ediyorum. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Şeyhmus Ba'hçeci 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BagkanvekıIS Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Gıesun), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Tüı'kiye Büyük Millet Meclisinin 105 inci Birleşimini açıyorum. 

IHI. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 493 — 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLI 

/. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vi-
layat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa Mil
letvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer 
Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Halil 
Orhan Ergüder'in, Aynı Kanunun 116 ve 140 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S, Sayısı : 531, 
5*3T e 1 ve 2 nci Ekler) (1) 

BAŞKAN — Gümdemio «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» bölümü
ne geçiyoruz, 

13 Mart 1913 Tarihli tdarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatinin Adımın ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici Mad
deler Eklenmesine Daliır Kanun Tasarısı ile Yozgat 
Milletvekili Metanet 'Bağçeci ve Şanlıurfa Milletvekili 
Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer Kuşlhan ve 
4 Arkadaşını n, İstanbul Milletvekili Halil Orhan Er
güder'in, Aynı Kanunun Mı6 ve 140 inci Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri üzerim
deki görüşmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet?. Burada. 
14 üncü madde üzerindeki görüşmelere devam edi

yoruz.' 
Söz sırası DSP Gnibü adına, Sayın Ömer Kuşhan' 

in; buyurun efendim. (DSP sıralarındain alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüş
mekte olduğumuz tadil yasa tasarısının, anayasanın 
136 nci maddesini değiştiren 14 üncü maddesi üze
rindeki görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınız
dayım. Yüce kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu ma'dde, yıl içerisinde, yani 
seçilmiş üyelerin görev yapacakları süre içerisinde, 
herhangi bir nedenle boşalma olduğunda, bu yerle
rin hangi şekilde dölabileceğimli, hangi şekilde doldu
rulabileceğimi gösteren madde. Tanzim ediliş tarzı iti
bariyle yeterli; ancak - dün bir nebze bir başka miad-

(1) 531 ve 531'e 1 ve 2 nci Ek S. Sayılı Basmaya-
zılar 7.5.1987 tarihli 100 üncü Birleşim tutanağına ek
lidir, 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

deyle ilgili de ifade etmiş idim, açıklamaya veya vur
gulamaya çalışmış idim - yasanın tümü üzerinde de
ğerlendirmeyi yaptığımızda görüşümüz veya algıladı
ğımız görüntü hiç de böyle değil; çünkü, yasada, üye
lerden bahsediliyor, üyelerde boşalma olduğu takdir
de yedekler gelecektir, şöyle şöyle olacaktır diyor 
- bunları maddeden okumak istemiyorum - ancak, bi
zim bu tasarıyla tadil etmekte olduğumuz 3 Mart 
"13*29 tarihinde yayınlanmış olan ve o günden' bugü
ne kadar kullanılan tdarei Umumiyei Vilayat Ka
nununun kadro cetvelini yüce Meclisin dikkatine sun
mak içim, özellikle bu maddedeki bu üyelerin yerleri
nin ne şekilde doldurulacağını vesile ittihaz etmek su
retiyle, kadro cetvelini dikkatlerinize sunmak istiyo
rum. Çünkü, size şu anda sunacağım kadro cetveli, 
bü yasanım hâlâ yürürlükte bulunan maddesidir; de
ğişmemiştir. 

Kadro cetvelimde 1 adet ferik kadrosu vardır, 1 
adet liva kadrosu vardır, 2 adet miralay kadrosu var
dır, 1 adet kaymakam kadrosu vardır, 1 adet binbaşı 
kadrosu vardır, 3 adet kıdemli yüzlbaşı kadrosu var
dır, 5 adet yüzbaşı kadrosu vardır,3 adet idare emi
ni kadrosu vardır, 4 adet tabur kâtibi kadrosu vardır, 
1 adet başkâtip kadrosu vardır, 1 adet kısmı evvel 
mümeyyizi kadrosu vardır (dikkatlerimize sunuyo
rum, kısmı evvel mümeyyizi kadrosu), 2 adet kısmı 
sani mümeyyizi kadrosu, 4 adet kısmı salis mümeyyizi 
kadrosu, 8 adet sınıfı evvel kadrosu, 11 adet sınıfı 
sani kadrosu, 16 adet sınıfı salis kadrosu... 

DURCAİN EMÎRİBAYOR (tzmir) — İmam da 
var mı? 

•ÖMER KUŞHAN (Devamla) — ...18 adet sınıfı 
ralbi kadrosu, 2 adet çavuş kadrosu, 7 adet onbaşı 
kadrosu, 1'3 adet nefer kadrosu, 1 adet odacıbaşı kad
rosu, 14 adet odacı kadrosu, 1 adet imam kadrosu 
(İdealiniz olan yönetim tarzımda olması gereken imam 
kadrosu), 1 adet müezzin kadrosu. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Ne biçim konuşu
yorsunuz; doğru konuşun. 

'ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Alın iktidar par
tisinin sayın millet vekilleri, size mübarek olsun bu 
kadro cetveli. 

ıISMET OKTAY (Eskişehir) — Seni imamsız def
nedelim, imamsız. 

tÖMOR KUŞHAN (Devamla) — işte biz iki gün
dür burada bu Kanunu tartışıyoruz; işte bu kadroları 
nasıl değiştiıreceğimizi burada tartışıyor ve madde 
getiriyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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Lütfen, oturduğunuz yerden müdahale etmeyin; 
söyleyecek bir şeyiniz varsa dağarcığınızda, çıkın bu
rada söyleyin. Gerçekleri konuşuyöruın ben burada. 
Kadro cetvelimiz; buyurun... Yasanızın kadro cetve
lini oikuyorum ben size. (DSP ve DYP sıralarından 
alkışlar) Bu yasada değiştireceğiniz feriklerin yerine 
kimi tayin edeceksiniz? Sınıfı evvelin yerine kimi ge
tireceksiniz? Kısmı sani, kısmı salis yerine kimi geti
receksiniz? (ANAP sıralarından «Seni getireceğiz, 
seni» sesleri) 

SALİH ALOAN ı(Tekirdağ) — Türkçesi nedir? 
anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Seni getireceğiz, 
seni getireceğiz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, üstü kapalı (ideallerinizi gerçekleştirmek için 
kullanıyorsunuz bunu da; ama şu çok iyi bilinsin 
ki, Atatürk ilkeleri, Türkiye'de çok büyük 'boyut
larda savunucusu olan ilkelerdir; kolay kolay kim
seye çiğnettirilmez onlar. 

ALİ TOPÇUOĞLU ((Kahramanmaraş) — Ata
türk ilkelerini çiğneyen mi var? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Layık olanlara 
saygılar sunuyorum. (DSP ve SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Sayın Arıkan, buyurunuz. 
OSMAN IŞIK (Ankara) — Sözünü geri alsın 

Sayın Başkan, «Layık olmayan» ne demek? 
ItHSAN NURU TOPKAYA (Ordu) — Layık ol

mayan kim var burada? 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — «Layık olanlara» 
ne demek? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, herkes konu
şuyor; lütfen tek kişi konuşsun. (ANAP ısıralarından 
gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Sayın Kuşhan, kürsüyü terk ederken «Layık 
olanlara saygılar sunarım» dedi. Bu suretle parla
mentomuzu çalışmaz hale getirdi ve hakaret etti; 
derhal zabıtlardan şilinsin efendim. Yazıklar olsun!.. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Canım, o Cansızoğlu'nu kastetti. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bu sözünüzü lütfen 
tavzih eder misiniz efendim; ben anlayamadım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tekrar ifade ede
yim: «Layık olanlara saygılar sunuyorum» dedim... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, ben yine anlamadım. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir 

«layık» kelimesi vardır, «bir kimsenin layık olmasını 
anlatır. Ben, ifademde, «layık» kelimesini kullanma
dım, «Laik alanlara saygılar sunuyorum» diyerek 
laiklik ilkesindeki «laik» kelimesini kullandım. 
(ANAP sıralarından gürültüler, «Kıvırdın» sesleri) 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. 
Sayın Arıkan, devam edin efendim... 
TALÂT SARGIN ifTokat) — Mecliste laik olma

yan var mı? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Engin Cansızoğlu var. 
BAŞKAN — Efendim, durum anlaşıldı. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
Buyurun Sayın Arıkan... 
BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Ne anlaşıl

ması... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — ıMüsadenizle yeniden 

anlatayım; anlamıyorlar. 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, lütfen... 
Tavzih etti arkadaş. 
Buyurun efendim. 

BERATI ERİDpĞAN (Samsun) — Sayın Baş
kan, ne anlaşıldı bunu izah edin. Burada layık ol
mayan var mı? Laik olmayan var mı. 

BAŞKAN — Efendim, «Türkiye Cumhuriyeti 
laik bir devlettir, laik olanlara saygılarımı sunuyo
rum» diyor. 

BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Burada laik 
olmayan var mı? 

BAŞKAN — Onu ifade etmek istediğini beyan 
ettiler efendim. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Vah sana 
Başkan, vah!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Arıkan, buyurun efendim, devam edin. 

iDYP GRUBU ADINA VURAL ARIKAN (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1913 ta
rihli Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakka
tini değiştiren tasarı hakkında söz alacak değildim; 
çünkü bu konuda, yüce Mecliste, her siyasî partide 
deneyimli ve yetkili uzman arkadaşlarımız var. Me
sela, ANAP'ta Necat Eldem var; mesela, ANAP'ta 
İMekin Sarıoğlu var; mesela, ANAP'ta Necat Tunç-
siper var. 
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TALAT SARGIN '(Tokat) — Esata gelelim, 
bunlar boş laflar. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Geliyorum, mü
saade ıbuyurun. Mesela bir Bayezit var, bir Cahit 
Tutum var, bir Şengün var. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
ANAP'ıta değilim ama, ANAPMarın hemen arka
sından söylediniz; hakaret etmeyin bana. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Olamazsın. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Biliyorum. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Buna rağmen 

söz almamdaki neden, - bizim dünkü görüşmelerden 
gördüğümüz kadarıyla - hükümetle konuşan arka
daşlarımız arasında bir diyalogun olmamasıdır. Biz 
âdeta işitme özürlülerin diyalogu içindeyiz. Akban-
kın televizyondaki reklamını hatırlayınız: İki kişi 
karşı karşıya gelir, biri, «Ben Akbanktan maaşımı 
aldım, sen de Akbanka mı gidiyorsun?» dediğinde, 
diğeri, «Hayır, !ben Akbanka gidiyorum» der. Âdeta 
hu durumdayız. 

GÖIKSAL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Ak-
bankın reklamını yapmayın. 
- VURAL ARIKAN '(Devamla) — Bu konu tek
nik bir konudur. Konu nedir? Konu şu1: Seçilmiş 
beş üye var, bunun dışında birde vali var, etti altı, 
bir de «Üç kişi de tabiî üye olsun» deniyor; bun
lar il özel idare müdürü, bayındırlık ve iskân mü
dürü ve bir de köy hizmetleri il müdürü ve böylece 
il daimî encümen üye sayısı dokuza çıkıyor. 

Dün gece saat 24.00'e doğru şu konudan tar
tışma çıktı; denildi ki: «Encümenin görevleri 'icraî 
bir mahiyettedir; bu itibarla, tabiî üyelerin bulun
ması normaldir. «Buna karşılık denildi ki>: «İcraî ol
duğu kadar, aynı zamanda kazaî bir karar uzvu ni
teliğindedir. Bu itibarla, bu tabiî üyelerin burada ol
maması lazım gelir.» 

Şimdi, bunu nasıl çözebiliriz? Ben grubum adı
na bu konu için huzurunuza geldim. Bize yol gösteri
ci unsur, kanunun ilkeleridir. Bu ilkeler nelerdir? 
Müsaade buyurursanız arz edeyim1: 

tikini Sayın Başbakanımız arz ederek, ortaya koy
muştur, hem de nerede; İstanbul 11 Genel Meclisi 
açılış konuşmasında. Sayın Başbakanımız, aynen şöy
le diyor: «Şimdi, Ankara'da seçilmiş 400 kişi, diye
lim ki, bütün devletin sorumluluğunu üzerlerine 
alıyorlar. Siyasî iktidarlar olarak biz, yine mahallî 
yörelerde seçilen insanlara bazı yetkileri esirgiyoruz. 
Bu, anlaşılır değildir.» 
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Sayın Başbakanımızın bu ifadesi demokrasinin ta 
kendisidir; yani, seçilen mahallî idare temsilcilerine 
yetki vermek meselesidir. 

Yine geliyorum, yasadan çıkarılan diğer bir il
keye: İkinci ilkeyi, encümenin görevlerinden çıkara
biliyoruz. Yasanın 144 üncü maddesi, encümenin 
görevlerini dokuz bent halinde saymıştır. Tasarı ile, 
bu görevlere altı yedi tane daha görev ekleniyor. 
İncelendiğinde görülen, daimî encümenin, hem icra 
hem de karar uzvu niteliğinde olduğudur. Hatta, 
encümen, belirli hallerde, sonradan, genel meclisin 
tasvibini almak üzere, genel meclis adına dahi ka
rar ittihaz edebilmektedir. 

Geliyorum üçüncü ilkeye : Bu ilkeyi de yine ya
sadan çıkarıyorum; encümenin başkanı validir, encü
men kararları mevzuata aykırı olursa, vali tarafın
dan geri çevrilebilir. Encümenin ısrarı için 2/3 ge
reklidir. Bu anlayış da tam demokratik bir ilke ola
rak karşımıza çıkıyor. 

Sayın Başkan, değeerli milletvekilleri; bu üç ilke 
muvacehesinde, şimdi sonuçlara bakalım. Üç tabiî 
üyenin, valinin emrinde olduğu aşikârdır. Merkez 
teşkilatına bağlı il müdürleri, valiye düpedüz göbek
ten bağlıdırlar. Bir de buna valiyi eklerseniz; olu
yor dört; birbirine bağlı dört kişi oluyorlar. Seçil
miş üye sayısı, beş; etti dokuz. 2/3'ü nedir? Altı. 
Seçilmiş üyelerin ısrar etmeye yetkileri var mıdır, 
yetenekleri var mıdır? .Mümkün değil. Görülüyor 
ki, bir taraftan, ilke demokratik iken, siz, öbür ta
raftan sonucu, yapıları itibariyle, antidemokratik bir 
şekilde bağlıyorsunuz. 

Özel idarelerin vesayet altında olması, Anayasa 
gereğidir; ama getirilen yasa tasarısı, şu hükmüyle, 
özel idareleri vesayet altından çıkarıyor, valinin ve
layeti altında koyuyor. Yani, baştaki ilkelerin hiç
birine riayet edilmiyor. 

Şimdi geliyorum öbür konuya : 144 üncü mad
dede eski dokuz görev var; altı görev de ilave edi
liyor. Bu görevler, hem icraî mahiyette, hem de 
karar verir nitelikte. Yani, karar uzvu olarak da 
görülebiliyor. Şimdi bir kısım arkadaşlarımız, icra 
dolayısıyla tabiî üyeler •«katılsın» diyor; birkısım ar
kadaşlarımız, karar uzvu olması dolayısıyla «katıl
masın» diyorlar; 'ama bizim, daha önce tasarının 7 
nci maddesi ile kabul ettiğimiz bir hüküm var; o 
hüküm, yasanın '87 nci maddesi. Bu hükme göre, 
encümenin başkanı olan vali, bunu icra etmekle 
vazifelidir. Valinin icra organının kim olduğu
nu tasarıda açıkça yazmışız; bir yandan, il özel 
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idare müdürleri, diğer yandan, merkezî teşkilatın bi
rimleri. Yani, bayındırlık ve iskân müdürü, köy hiz.-
metleri müdürü ve il özel idare müdürü. Binaenaleyh, 
87 nci maddede, icra olarak bunlara görev verildiğine 
göre, artık bunların tekrar encümene tabiî üye ola
rak alınması da bir çelişki gibi görünüyor. 

Bence, burada çak önemli bir hukukî ayıp da or
taya çıkmaktadır; bakınız nasıl : 15 bentten ibaret 
yetki hükmü var. Bunun 9 bendi 1913 lisanıyla (Os
manlıca ile) yazılmış, yeni getirilen 6 bent ise Türkçe 
ile yazılmıştır. O Osmanlıca bentten size bir hüküm 
okuyayım : «Hâlâtı müstacelede Meclisi umumi vilâ
yetin ittihaz edebileceği kararları 'Meclisi umuminin 
ilk içtimaında Meclise arz etmek şartiyle ittihaz 
eder» Yani, bir yasa hükmünde bunun gibi 9 'bendi 
muhafaza ediyorsunuz, altına 6 bent halinde de, yeni 
Türkçe ile (güncel Türkçe ile) 'bir metin getiriyor
sunuz; işte burada hukukî ayıp vardır. 

Ben bu hukukî ayıbı gördüğüm zaman, hatırı
ma, Denizkızı Eftalya geldi. Denizkızı Eftalya, böy
lece ilik defa hukuk metinleri içine de girmiş bulu
nuyor. 1987 yılında, içişleri Bakanlığının böyle bir 
değişiklik tasarısıyla gelmesi, ciddiyetten uzaktır. 

Saygılar sunuyorum. (ıDYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Akın Gönen. 
M. TURAN IBAYEZİT ((Kahramanmaraş) — 

ANAP'tan, nihayet bir idareci konuşacak. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gönen. 
ANAP GRUBU ADINA AKIN GÖNEN (Niğ

de) — Sayın Başkan, değerli mMletlveki'lleri; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

'Bugün .görüşülmekte olan bu tasarıyla ve özel
likle 1316 ncı maddedeki değişiklik ile, asırlık 'bir mü
esseseye günıümüz şartlarına ve demokratik ilkelere-
uygun sekilide işlerlik kazandırmak üzereyiz. 

•Modern yönetimlerde, halkın yönetime katılması 
asıldır. Halk, yani yönetilenler yönetime ne kadar 
çok yaklaşırlarsa, o yönetim, demokratik prensiple
re, demokrasi ilkelerine, yönetim prensiplerine o ka
dar uygundur. 

Yapılan değişikliklerle, halk, karar ve planlama 
safhasında, kendisine yapılacak olan mahallî hizmet
lere iştirakte ağırlığını hissetmektedir. Bu, bu açıdan 
demokrasiye son derece uygundur, takdire şayandır 
ve reform niteliğindedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1960'h yıllarda başlayan ve 
Kurucu Mecliste tartışması yapılan, hatta, özel ida

reler kalksın mı, devam etsin mi diyecek kadar ile
riye götürülen tartışmalar, 196'5'li ve 1967'li yıllar
da ön proje çalışmasıyla şekillenmiş ve 19711'li yıl
larda da, iç düzen raporu sonuçlanmış; özel idare
lere bugünkü şeklinin dışında, modern yönetim ilke
lerine uygun kaynak ve işler verilmesi öngörülmüş
tür. Aradan yıllar geçmiş, hiçbir hükümet ve hiçbir 
Meclis, elinde topladığı yetkileri, yönetilenlere en ya
kın olan mahallî meclislere aktarma ihtiyacı ve ce
saretini gösterememiştir. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bu, bu Meclise ve bu tasarıyı 
hazırlayanlara nasip olmuş 'bir şereftir ve kuitlama-
mak elde değildir. 

Sayın üyeler, acaba bununla ne getirilmektedir?.. 
'FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Meğer

se neymişsiniz!... 
AKIN GÖNEN (Devamla) — Yakında, kanu

nun uygulamasına geçilince ne olduğu görülecek. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Acele 

etmeyin. 
A1KIN GÖNEN (Devamla) — Sayın üyeler, bu 

yapılan değişikliklerle aryıca neler gelmiştir? Hizmet, 
yerinde ve yönetilenlerin iştirakiyle planlanacağı için 
daha ucuz olacak, daha çabuk halka hizmet gide
cek ve halk, kendi karar verdiği hizmete katkı sağ
layacağı için, bir yerine beş köy ve kentin ihtiya
cını karşılayacaktır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Keşke. 
AKIN GÖNEN '(Devamla) — Hizmetten yarar

lanacaklar, encümen vasıtasıyla hizmetin yapılışına 
nezaret edecekleri için, hizmet kalitesi de yüksele
cektir., 

Ayrıca ihtiyaç tespitlerini, bürokrasinin ve tek
nokrasinin Ankara'daki başları deiğil, halkın kendi
si, kendi meclisinde yapacağı için, gerçeğe daha ya
kın1 olacaktır. 

Değerli arkadaşlarını, bu nasıl olacaktır? 
•ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Getirdiğimiz tasarıy

la mı olacaktır? 
AKİN GÖNEN (Devamla) — Talbiî, bugüne ka

dar olduğu gibi, özel idarelere sadece yardımlarla, 
merkezî idarenin yapacağı hizmetlere aracılık ettir
mekle olmayacak, bu gelen tasarıyla, merkezî idare, 
özel idarelere, yani taşraya büyük kaynak aktaracak
tır. Milyarları aşan kaynaklar gelecek, halkın kendi seç
tiği temsilciler kendi anlayışlarına, isteklerine uygun 
planlar yapacaklar, kendileri ihalelerini ve uygula
malarını yapacaklardır. 

Yalnız, burada bir incelik var. Toplumumuzun 
geçirdiği deneylerin sonucu, tasarının 14 üncü mad-

— 497 — 



T. B. M. M. B : 105 16 . 5 . 1987 O : 1 

desi ille kanunun 136 ncı maddesinde1 son derece gü
zel düzenlenmiş bir değişiklik var, 136 ncı madde 
ile seçilmiş üyelerin yanına, bu yürütme organında, 
üç de seçilmemiş, işinin uzmanı köy hizmetleri il 
müdürü, bayındırlık ve bkân müdürü ve di özel ida
re müdürünü koymuş. Koymakla ne olmuş? Demok
rasi prensipleri mi zedelenmiş? Hayır. 

Dünya ülkelerine, özellikle Kara Avrupasına ba
kıyoruz; mahallî lidarelerin denetimini merkezi ida
reler üç tarzda 'yapıyorlar: Vesayet yoluyla, ikili gö
rev yoluyla ve verdikleri malî yardımların kontrolü 
yoluyla., 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Kara Avrupası; ko
münist ülkeler yani... 

AKIN GÖNEN (Devamla) — Bizim yurdumuz
da da mahallî idare teşkilimiz bu üç yolla denet
lenmektedir. özel idareler, bugüne kadar, sadece ida
rî vesayet yoluya denetlenmekteydi. Belediyelerimiz, 
hem vesayet, hem kısmen yardım ve hem de ikili 
görev yoluyla denetlenmekte ve desteklenmekteydi, 
köylerimiz de aynı şekilde. 

Bu denetim, belediyelerde nasıl oluyor? Belediye
nin encümeninde, seçilmiş üyelerin yanında, onlar
dan az olmamak üzere, seçilmemiş, tayinli şube mü
dürleri, teknik uzmanlar bulunuyor. Bu, Özel İdare 
Kanunundaik'inin tersine, belediyelerde, sayıca, seçil
mişlerdir de fazladır. O demokratik de, buradaki 
seçilmiş üye adedi daha fazla olduğu halde, neden 
demokratik olmasın, bunu anlamak çok zor? (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 4_ 
Anlayamazsınız. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Komisyonları tayin 
edelim Mecliste. 

AKIN GÖNEN (Devamla) — Değerli üyeler, 
Köy Kanununda da buna benzer uygulama var. 
Köy Kanununun 23 üncü maddesi açıldığı zaman 
görülecek ki, köy imamı ve köy öğretmeni, köy ih
tiyar heyetine tabiî üye olarak katılmakta ve onla
ra teknik ve (idarî destekte bulunmaktadırlar. Bu da 
demokratiktir ve kadîmden beri uygulanagelmekte-
dir. Görüldüğü gibi, getirilen uygulama, Türk hu
kuk sistemine, Türk yönetim sistemine yeni getiril
miş bir uygulama değil; belediyelerde, köylerde bu
güne kadar uygulanan modelin özel idarelerde de 
uygulanmasıdır.! 

Burada konuya, hukuksal açının dışında başka 
açılardan da bakmak lazım. Anayasamız 123 ve 
127 nci maddeleri, idarenin bir bütün olduğundan, 

merkezî ve mahallî idarelerin bir bütün olduğundan, 
idarenin bölünmez olduğundan bahsediyor. Burada 
merkezî idarenin ajanı veya memuru bulunmakla, 
'idarî bütünlüğü, yani Anayasanın 123 ve 127 nci 
maddelerinin gereğini de yerine getirmiş olmaktayız. 

Burada, milyarları harcayacak olan encümen üye
leri yalnız bırakılmamakta; devlet, teknik ve idarî 
desteğini de, bu 136 ncı maddede getirdiği değişik
likle, lil genel meclisi üyelerinin, daha doğrusu encü
men üyelerinin yanına teknik ve idarî kadroyu ge
tirerek, yapmaktadır ve' onları, görevden ayrıldıktan 
sonra, zimmet ödeme gibi bir tehlikeden de kurtar
makta, onları desteklemektedir. Burada, kınanacak 
değil, alkışlanacak, paranın hizmet gereklerine, am
ine ihtiyacına daha iyi sarf edilmesini sağlayacak 
teknik bir düzenleme vardır ve Anayasaya uygun
dur. 

Değerli üyeler, binbir meşakkatle, binbir sıkın
tıyla, küçücük bir boru için, 3 kilometrelik bir yol 
için, Ankara yollarında ömür tüketen, aldığı beşbin 
küsur lira aylıkla günlerce resmî daire kapılarında, 
parlamento kapılarında bekleyen muhtarlarımızı ra
hatlatmak; il genel meclisi üyelerimizi boş oturmak
tan, karamsarlığa düşmekten kurtarmak kötü mü, 
iyi mi? Bu düzenleme, kırsal alana, seçilmiş ii genel 
meclis üyesine, muhtara değer veren; halka, kendi 
hizmetini kendisine yapmasını sağlayan bir değişik
liktir; reformdur; kutluyorum. 

Bu tasarının köylerimize, kentlerimize, il genel 
meclis üyderimıize, halkımıza hayırlı uğurlu olması
nı diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gönen. 
KÂZIM İPEK (Amasya) — Muhtarlar da bu

rada, selamını iyi yolla. 
BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde başka 

söz isteyen var mı?... Yok. 
'Madde! üzerinde verilmiş önergeler var, okutuyo

rum : 
Yüksek Başkanlığa 

14 üncü madde ile değişik 136 ncı maddenin son 
fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Bahriye Üçok 
Ordu 

H. Avni Güler 
istanbul 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Mustafa Çelebi 
Hatay 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 531'e 2 nci Ek Sıra Sayısında görü

şülmekte olan tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Mu
vakkatinin; 136 ncı maddesini değiştiren 14 üncü 
maddenin son paragrafında «11 özel İdare Müdürü 
ile Köy Hizmetleri 11 Müdürü? Bayındırlık ve İskân 
Müdürü, 11 Daimî Encümeninin tabiî üyesidir.» 

Bu son paragraftan Köy Hizmetleri 11 Müdürü, 
Bayındırlık ve İskân Müdürü ibarelerinin madde 
metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ve teklif 
ederiz. 

Gerekçe : 
11 daimî' encümeninde; mansup üye sayısının 4 ki

şiye çıkaran bu ibare ile seçimle gelen üyelerden bi
rinin hastalık vesair sebeplerle toplantıya katılama
dığı her an, toplantı nisabı veya bunun doğuracağı 
söz ve karar yetkisi mansup üyelerin eline geçerek, 
seçimle gelen üyelerin mevcudiyetlerinin anlamı kal
mayacağından, demokrasi anlayışıyla bağdaşmayan 
ve esasen merkezî idarenin mahallî idare üzerindeki 
mevcut vesayetini artıracağından, sadece il özel idare 
müdürünün valiye yardımcı olacağı düşüncesiyle dai
mî encümene dahil edilmesi uygun bulunacağından. 

Ahmet Süter Vecihi Akın 
İzmfc Konya 

Necla Tekinel Süleyman Çelebi 
İstanbul Mardin 

M, Arif Atalay 
Adıyaman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 531 sıra sayılı yasa tekli

finin madde 14 ile değiştirilen 136 ncı maddesinin 
son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Son fıkra : «11 özel İdare Müdürü ile Köy Hiz
metleri 11 Müdürü ve Bayındırlık ve İskân Müdürü, 
11 Sağlık Müdürü ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Müdürü il daimî encümenine oy hakkı olmaksızın, 
her zaman katılırlar.» 

Hilmi Nalbantoğlu Hayrettin Ozansoy 
Erzurum Diyarbakır 

Avni Güler Mehmet Azizoğlu 
istanbul Bursa 

Halis Soylu 
Kars 
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BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar okutup, işleme koyacağım : 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla
rının önergesi 

14 üncü madde ile değişik 136 ncı maddenin son 
fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önerge sahibi?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

önerge açık efendim. 
BAŞKAN — «önergemiz açık» diyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
izmir Milletvekili Ahmet Süter ve arkadaşlarının 

önergesi. 
Gündemin 53l'e 2 nci Ek Sıra Sayısında görüşül

mekte olan, Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Mu
vakkatinin; 136 ncı maddesini değiştiren 14 üncü mad
denin son paragrafında «11 özel idare Müdürü ile 
Köy Hizmetleri 11 Müdürü, Bayındırlık ve iskân Mü
dürü, .11 Daimî Encümeninin tabiî üyesidir.» 

Bu son paragrafta Köy Hizmetleri 11 Müdürü, 
Bayındırlık ve iskân Müdürü ibarelerinin madde met
ninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ve teklif ede
riz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi?.. 
NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Açık 

efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka

daşlarının önergesi 
Görüşmekte olduğumuz 531 sıra sayıh yasa teklifi

nin madde 14 ile değiştirilen 136 ncı maddesinin son 
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fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Son fıkra: «11 özel idare Müdürü ile Köy Hizmet
leri 11 Müdürü ve Bayındırlık ve İskân Müdürü, il 
Sağlık Müdürü ve Millî Eğitim Gençlik Spor Müdürü 
il daimî encümenine oy hakkı olmaksızın her za
man katılırlar.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Nalbamtoğlu?.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Açık 

efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

14 üncü maddeyi oylarınıza, sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — îdarei Umumiyei Vilayat Kanu

nu Muvakkatinin 140 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 140. — il daimî encümeninin başkan ve se
çilmiş üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunda yer alan 1 inci derecenin son kademesi göster
ge rakamının, bütçe kanunlarında Devlet memurları 
maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bu
lunacak miktar, aylık ödenek olarak verilir. 11 genel 
meclisi toplantılarının devamı süresince, il daimî en
cümenin başkan ve seçilmiş üyelerine yalnız il genel 
meclisi üyeleri için tespit edilen ödenek verilir. 

Encümen başkam ve üyelerinin, görevli olarak il 
sınırları dışında bulundukları veya yıldı 60 günü geç
memek kaydıyla yıllık, mazeret ve hastalık izinlerini 
kullandıkları sürece ödenekleri kesilmez. 

Encümen üyelerine, görevli olarak il merkezi dışı
na çıkmaları halinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
hükümlerine göre meclis üyeleri gibi yolluk ödenir. 

İl daimî encümeninin tabiî üyelerine; seçilmiş üye
lere ödenen aylık ödeneğin yansı ödenek olarak ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —• İz

ninizle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen var mı efen
dim? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Grubumuz adına, Sa
yın Edip özgenç konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — DSP Grubu adına Sayın özgenç ko
nuşacaklar. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Bayezit, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA M. TUR\N BAYEZİT -

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; bu madde, il daimî encümeninin seçilmiş üye
lerine ve tabiî üyelerine, bir ölçü içerisinde ödenek 
verilmesini öngörüyor ki çok yerinde ve haklı bir 
madde. Daimî encümenin tabiî üyelerine verilecek 
ödenek hususunda tabiî üyeler müessesesinin muha
fazası dışında; bu arzım sadece seçilmiş üyeler için
dir. 

Ancak, ben bu vesileyle bir noktayı yine yüce he
yetin değerlendirmesine sunmak istiyorum: Dünkü 
konuşmamda, Anavatan iktidarının demokrasiye ba
kış açısını, Anavatan iktidarının, demokrasinin ilk ba
samaklarını teşkil ettiğini her zaman vurguladığımız, 
belediye meclisleri ve il genel meclislerine bakış açısı
nı özetlemiştim. 

Anavatan iktidarında demokrasi anlayışı, sadece 
biçimsel demokrasidir, sandık demokrasisidir ve sa
dece vatandaşın sandığa - o da şartlandırılarak - gö
türülmesidir. 

Burada, parantez açarak şunu söylemek istiyorum : 
Bugün muhtarlar için düzenlenen sempozyumda, Sa
yın Başbakanın, önümüzdeki günlerde yapılacak olan 
referandumu etkileyecek konuşmalara başlamış olma
sını da büyük üzüntü ile karşıladık. Şartlandırılmalar, 
bugünden itibaren başlamaktadır; bunu, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partili muhtarlarımızdan aldığımız iz
lenimlere dayanarak, şu kürsüden kınadığımı özellikle 
vurgulamak istiyorum. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Buna biz ka
rışmayız, millet takdir eder, millet şartlanmaz. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Demagoji yap
maya lüzum yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Anavatan iktidarının demokrasi anlayı
şına temas etmekteydim. 

Biraz önce, Anavatan Partisi Grubu adına konu
şan çok değerli mektektaşım, ne yazık ki, konuşur
ken valilik hüviyetinden sıyrılamadı; elimden geldiğin
ce valilik hüviyetinden sıyrılarak konuşmak istiyorum, 
konuyu demokrasi açısından değerlendirmek istiyo-
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rum. Halkın oylarıyla işbaşına gelen il genel meclis
lerinin ve il encümenlerinin) yapısı ve onların karar 
verme, icrada bulunma konularında ne dereceye ka
dar özgür ve muhtar olduklarını vurgulamak istiyo
rum. 

Sayın Başkanım, düşününüz efendim, «Büyük bir 
reform kanunu» deniyor; nedir, hangi noktada re
form vardır? 

«Efendim, il genel meclisi bunun yıllık programla
rını ve beş yıllık planlarını yapacak» deniliyor. Arka
daşlarım, bu kanundan önce de, il genel meclisleri yıl
lık programlar yaparlar ve yine beş yıllık planlarını ha
zırlarlardı; yasal dayanağı bu şekliyle yoktu; ama şim
di siz, bu kanunla, il genel meclislerine muhtar ve öz
gür olarak ve kendileri son sözü söyleyen merci ola
rak, beş yıllık plan ve yıllık program yapma yetkisi
ni tanıyor musunuz? Hayır, sureta tanımıyorsunuz. 

Bırakın valinin vesayetini, valinin üstünde dahi 
bakanın vesayeti vardır. Kabul edilen bir madde ile 
programda olmayan işlerin yapılabilmesini, yine vali
nin teklifi üzerine bakanın kabulüne bağladınız. Ne
rededir bu beş yıllık plan ve program yapmada il ge
nel meclislerinin, il daimî encümenlerinin özgürce ha
reket etme yetkisi, mahallî ihtiyaçları değerlendirebil
me yetkisi? Onun için, plan ve program yapma yet
kisi verdik, reform yaptık diye kendi kendinizi kan
dırmaya kalkmayın. 

Yeni hizmetler verdik diyorsunuz: Yeni hizmetler 
vermediniz arkadaşlarım. Bunu, altını çizerek söylü
yorum. Yeni hizmetler verilmesini Bakanlar Kurulu
nun takdirine bıraktınız; Osmanlı zihniyetinin gerisine 
düştünüz. Osmanlı, bugün, üslubunu ve kelimelerini, 
uygulayacak valilerin pek çoğunun anlayamayacağı bu 
kanunu çıkardığı zaman, il genel meclislerine, belli 
ederek görev vermişti; şu görevi, şu görevi, şu gö
revi yapacaksın demişti; görevi belli etmişti. Siz, bu
gün aradan yüz seneye yaklaşan bir zaman geçmesi
ne rağmen, il genel meclislerine, bu hakkı demokratik 
gelişmenin sonucu olan bu yetkiyi tanımadınız, bakan
lar kurulu isterse sana bu yetkiyi verecek dediniz. O 
halde, yetki konusunda da, reform yaptık diyemezsi
niz. 

Diyorsunuz ki, kaynak aktaracağız. Kaynak ak
tarma yine belli değildir. Her ne kadar, il genel mec
lislerinin gelirini sayan maddenin içerisinde, «genel 
bütçeden aktarılacak kaynaklar» diye bir kısım var ise 
de, burada objektif, önceden kurallaştırılmış; il genel 
meclislerinin önceden bilebileceği «şu gelirin yüzde şu 

kadarı, şunun yüzde şu kadarı» diye fiks, belli bir 
kaynak aktarımı yoktur. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sadede gel sadede. 
M. TURAN BAYEZtT (Devamlı) — Ne yapa

caksınız siz? Zaten encümende karar uzvu olan dev
let memurlarının ekseriyeti mevcut bulunduğu için 
yapacağınız, oradaki yatırımlarınızı vilayetin üstle
rine aktarmak ve il genel meclislerine, il daimî encü-
menliklerine, encümen üyelerine, -tabirimi bilerek 
kullanıyorum- bunun idarî hamallığını yaptırmaktır. 
Onun için, bu, hiçbir zaman reform diye değerlendi
rilemez. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Maddeye geç, mad
deye. 

M. TURAN BAYEZÎT (Devamla) — Para ver
diğiniz merci hangi işi yapıyor, onu öğrenmeniz la
zım da, onun için söylüyorum beyefendi. 

Muhterem arkadaşlarım, encümenin tabiî üyelerine 
karşı çıktığımız zaman, bize misaller veriliyor; komis
yon toplantılarına gelen bakanlar ile bir sohbet sıra
sında, Başbakan ve şimdi burada Anavatan Partisi 
Grubu adına konuşan arkadaşlarımız, «efendim, Köy 
Kanununda da, öğretmen ve imam tabiî üyedir; Bele
diye Kanununda, seçilmiş üyelerden çok tabiî üye var
dır; muhasebeci, bayındırlık, sağlık, vesaire vesaire 
gibi. Seçilmiş üyelerin adedi, bunların yarısını aşamaz» 
hükmü var. Demek ki, o kanunlarda da bu var di
yorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu zihniyet, Türkiye 
Cumhuriyetinin 1987 senesindeki seçmen seviyesini, 
Türkiye Cumhuriyetinin 1987 senesindeki il genel mec
lisi üyelerinin siyasî ve kültürel seviyesini, 1930'lara, 
1926'lara indirmek demektir. Biz, bu tabiî üye mües
sesesini bu şekilde müdafaa ederken, bugünkü il ge
nel meclisi üyelerine, bugünkü il genel meclisinin se
çilmiş dajımî encümen üyelerine, biraz evvel belirledi
ğim nitelikleri ve seviyeleri bakımından hakaret et
tiğinizin farkına varmıyorsunuz. 

Sayın Başkanım, bu yetkiler ve de görevlerle do
nattığımız il daimî encümeninin seçilmiş üyelerine, bi
rinci derecede devlet memuru maaşının esas alın
ması suretiyle bir yolluk ve ödenek verilmesi yerin
dedir; ancak, miktar büyütülmemelidir, ellerine geçe
cek net miktar 60 küsur bin liradır. Bu üyelerin, -ay
da dört defa geldiklerini düşünürseniz -hele enflas
yonun da ne şekilde yükseldiğini de hatırlarsanız • bu 
paranın, bu arkadaşların ihtiyaçlarına yetmeyeceğini 
kabul etmeniz gerekir; çünkü, bu geliş gidişler için 
ayrıca harcırah verilmeyecektir. 

— 501 — 



T. B. M. M. B : 105 

Sayın Başkanım, maddede bir yer var. Bunu, özel
likle yüksek heyetin ve hükümetin değerlendirmesini 
rica ediyorum. 60 günü geçen sağlık izinlerinde öde
nek kesiliyor. Kanunda, mazereti nedeniyle 60 gün 
görevine devam etmeyen il daimî encümeni üyelerinin 
görevinin biteceğine dair bir hüküm yok. Demek ki, 
bu arkadaşımız hastalanmışsa, 60 günü mütecaviz bir 
sağlık raporu var ise, üyelik sıfatı üzerindedir; fakat, 
60 günden sonra hiçbir zaman bu para kendisine 
ödenmeyecektir. Burada, sosyal adalet açısından bi
raz çarpıklık görüyorum. Arkadaşın aldığı bu para, 
nihayet ona bir takviyedir, bir maddî tatmin ilavesi
dir. Eğer, yüksek heyet kabul ederse, sağlık nedeniy
le olan kısmını metinden çıkarmakta fayda görürüm. 
Biz önerge verirsek kabul etmiyorsunuz; ama, bunun 
zorunlu olduğunu takdir buyurursanız, siz önerge ve
rin ve sizin önergelerinize biz oy verelim. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
içişleri Bakanı Sayın Yıldırım Akbulut, buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Anavatan milletvekil

leri selam gönderdi, sıra Sayın Bakanda. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; görüşmekte olduğumuz İl 
Özel İdareleri Kanunu tasarısı hakkında, biraz evvel 
konuşan arkadaşlarımız, bu tasarının bir reform nite
liği taşımadığını... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, reform 
kanunu olup olmadığı kadro cetvelinden belli. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — 11 genel meclislerine herhangi bir yetki 
verilmediğini, keza encümen üyelerine herhangi bir 
yetki verilmediğini, tasarıyla il özel idarelerine mad
dî bakımdan herhangi bir aktarma yapılmadığını, 
- kendi ifadelerine göre - o halde, bu tasarıyla hemen 
hemen hiçbir şey getirilmediğini ifade etmek istediler. 

Değerli milletvekilleri biraz insaflı hareket etmek 
lazımdır, insaf ile düşünmek lazımdır; bugün il ge
nel meclisi üyelerinin, bir program yapma yetkisi da
hi yokken, - tasarının münderecatından da anlaşılaca
ğı üzere - bugüne göre ve geçmişe göre fevkalade yet
kilerle teçhiz edilen il genel meclisi üyeleri için ve bu 
müesseseler için «herhangi bir yetki ve imkân sağlan
mamıştır» demiş olmak, bence insafla bağdaşmaz. 

Bakınız, yıllık programları il genel meclis üyeleri 
yapacaktır. Böyle bir yetkileri, şimdiye kadar mevzu
bahis değildi. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hep 
uygulardık Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Hiçbir yetkisi olmayan il genel meclisi 
üyeleri, mahallin müşterek hizmetlerini en iyi bilen 
seçilmiş organlar olması marifetiyle, bu yetki kendi
lerine verilmeliydi; biz, bu kanunla o yetkiyi kendi
lerine verdik. 

Bakınız, reform derken, elbette bazı konuşmaları
mızda diyoruz ki, bizim muhaliflerimiz bizim yaptık
larımızı hayal edemiyorlar. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne demezsin ki!.. 
KÂZIM İPEK (Amasya) — Demokraside hayal 

olamaz. 
SURURt BAYKAL (Ankara) — Hayal perestsi-

niz, hayal perest. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) -— Bakanlar Kuruluna, mahallin müşterek 
hizmetleri nelerden ibarettir diye, bu tasarıyla bir dü
zenleme getiriyoruz, bir yetki veriyoruz. 

Şimdi, zannedilmesin ki, il özel idarelerinin hiz
meti sadece köy hizmetleridir. Bizim getirmek istedi
ğimiz bu değildir. Bizim varmak istediğimiz hedef, il 
özel idarelerinin hizmetlerinin alanını çok genişlet
mektir. Bugün, eğer bunu köy hizmetleri olarak dü
şünüyorsanız, bize göre yanılıyorsunuz. Yarın, il hu
dutları içerisindeki, belki karayollarını, bütün millî 
eğitim hizmetlerini... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — «Belki» ne de
mek? 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — O, «belki» sözü
nü kaldırın. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — ... bütün barajları, haricindeki sulama 
tesislerinin il özel idarelerinin yetki çerçevesi içerisine 
sokacağız. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Şimdi sokalım 
Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre 
bakanlar kurulu bunu tespit edecektir. Şimdi siz kal
kar da, bu yetkiyi/bakanlar kuruluna verdiniz, o hal
de hiçbir şey yapmadınız derseniz bu, işin tamamen 
ters bir açıdan sergilenmesinden başka bir mana ifade 
etmemektedir. 

«Kaynak aktarımı yapmadınız» diyorsunuz. Kay
naklar nasıl aktarılacak? İl genel meclisi yıllık prog
ramlarını yapacak, yıllık programlarının gerçekleşebil-
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mesi için lazım dan kaynak, il özel idare bütçeleri 
ve kaynakları dikikate alınmak suretiyle merkezî hü
kümetçe tespit edilecek ve bu kaynak, il özel idare
leri bütçelerine aktarılacak ve kaynağın sarfı il özel 
idarelerince yapılacaktır. 

Şirridr, bunu da, hiçbir şey akjtanmadınız, hiçbir 
manası yoktur, hiçibir ehemmiyeti yoktur diye gös
teremez ve ifade edemezisiniz, ti özel idarelerinin büt
çeleri, bu vesileyle, geçmişiyle mukayese edilemeye
cek şekilde ^büyüyecek ve aynı şekilde kendi öz kay
naklarının da ilavesiyle, en iyi şekilde, yine geçmiş
le mukayese edilemeyecek bir derecede hizmet yap
ma imkânı kendilerine sağlanmış olacaktır. 

Encümen üyeleri arasındaki tabiî üyelere itiraz 
ediliyor. İtirazın mesnedi şu: Tabiî üyeler öyle ad
dediliyor ki, valiye tamamen bağlıdır ve tabiî üye
lerle seçilmiş ü|yeler arasında, ayını kurulda çalışmış 
olmalarına rağmen, bir ayrıcalık vardır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Evet, onun emir 
kuludur. 

IIÇtŞUERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
'(Devamla) — Biz, meseleye bu açıdan bakmıyoruz. 
Burası bir heyettir, bu heyet birlikte çalışacak ve va
tandaşın yararına olan icraatı yapacakltır. Kaldı ki, 
encümen üyelerinin, encümenin almış olduğu karar
ları da tahlilinde fayda vardır. Encümenler, il genel 
meclisleri tatil olduğu zaman, hizmetin aksamaması 
için görev icra ederler; ama meclis adına görev icra 
ederler ve çoğu faaliyetleri, çoğu icraatları ve karar
ları, istişarî mahiyettedir. Mesela, bir bütçenin hazır
lanmasında, bütçe raporu il genel meclisine sunulur, 
il genel meclisinde görüşülür, yetki her an için il ge
nel meclisinkiedir; haitlta, il genel meclisi, faaliyet ra
porunu benimsemediği ahvalde dahi, buna itiraz ile, 
başkan hakkımdaki prosedürün başlatılmasını temin 
edecek güçtedir. 

Encümenin almış olduğu icraî kararlar mahdut 
mahiyettedir. Esasında, il genel meclisinin vermiş ol
duğu belli işleri yapmaya yetkili bir kuruldur. O hal
de, encümenin bir karar organı olarak mütalaası da 
yanlıştır. Esas olan karar organı, U genel meclisidir. 
Biz de, il genel meclislerini yetkili kılacak her türlü 
düzenlemeyi, bu kanun tasarısıyla getirmiş bulunu
yoruz. 

Bu nedenlerle, yapmış olduğumuz iş, reform ma
hiyetindedir ve esasında demokrasinin yerleşmesi ve 
(kökleşmesi için atılmış en büyük adımlardan bir ta
nesidir. (ANAP sıralarından alkışlar) Bunun bu şe
kilde olduğunu, ileriki tarihlerde yapılacak icraatla 

hepimiz, mutlaka hepimiz kabul edeceğiz ve tasdik 
edeceğiz. 

Bu duygularımla, yüce Meclisi saygılarımla se
lamlıyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, şahsım adına söz işitiyorum. 
İBAŞKAN — Peki efendim. 
'Buyurun Sayın Edip özgenç. 
ıDSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (İçel) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milleitsvekilleri; görüşmekte 
olduğumuz kanun metninin muhteviyatı ve içeriği in
celendiğimde, il özel idareleri ile ilgili olarak il genel 
meclisleri üyelerinin harcırahlarının artırılması ve bu 
hizmetin olabildiğince yaylgınlaştırılabilmesi ve de
mokrasinin, -Sayın Bakanımızın az evvel ifade ettiği 
ıgflbi- mümkün olduğu kadar yerleş/tirilmesi ve 'geliş
tirilmesi adımı içerisinde olduğunu hep birlikte, be
raber, burada dinliyoruz ve izliyoruz. 

Elbette ki, hükümetlere düşen görev, elbette ki, 
iktidarlara düşen görev, bu demokratikleşmeyi ola
bildiğince yayıgınılaştınması ve Türkiye Cumhuriyeti 
birimlerinin her bir kademesine intikal ettirilmesidir. 
Bu husus hükümetlerin, iktidarların görevleri içeri-
ısinldedir. 

Bu oümle içimde olmak üzere, benden evvel ko
nuşma yapan arkadaşlarımın ve Sayın Bakanımın, 
Ihu konuya ilişkin açıklamış olduğu konularla ilgili 
olarak, bugün sabah saat lO.OOlda, De"wlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün Yücetepe'de bulunan toplantı 
salonumda, Türkiye Muhtarlar Federasyonunun ha
zırlamış olduğu muhtar sorunları ve mahalle muhtar 
ve köy muhtarlarının sorunlarıyla ilgili sempozyum 
içerisinde tezahür eA n olayları müsaade ederseniz 
ıbu görüş ve kon. erliği içerisinde yüce heyetinize 
inltikal ettirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, köy ve mahalle muhtar
larının sorunlarının çözlüımlüne ilişkin bir sempozyum 
tertiplenmesine rağmen, bu sempozyum -Anavatan 
iktidarının bu yüce topluluğa vermiş olduğu değerin 
tespiti açısından arz etmeye çalışıyorum- direkt ola
rak Anavatan mitingi haline çevrilmiştir. Burada, köy-
ve mahalle muhtarlarının problemlerine bir nebze 
çözüm tarzı getirmek gerekirken; bunlarla hiçbir 
ilişkisi olmayan konulara dalmak suretiyle, Anava
tan iktidarınım bir çeşit reklamı yapılmış ve kilomet
relerce uzaktan gelmiş bu değerli insanların ve bu 
toplumun temel direğini teşkil eden muhtarların bu 
konuya ilişkin düşünüş tarzı hiçibir suretle değerlen
dirilmemiştir. 
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MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Madde üzerinde 
konuş. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Bu söyledik
lerinin maddeyle ilgisi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Özgenç, madde üzerinde lüt
fen... istirham edeyim efendim... 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bu ana kadar, 
benden önce konuşan milletvekili arkadaşlarım, ne 
kadar madde üzerinde görüşmüşlerse ve Sayın Baka
nımız bu konuya ilişkin ne kadar madde üzerinde 
konuşmuşsa, ben de o kadar üzerinde konuşacağım; 
onun için, müsaade edin arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, il idare heyetinin demok
ratikleştirilmesi konusundaki düşünce tarzları içeri
sinde köy ve mahalle muhtarlarını ayırmanız müm
kün değildir. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, bunların maddeyle ilgisi nedir? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Madde üzerin
de konuş, bunların maddeyle ilgisi var mı? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim... 

'EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — il genel meclisi 
üyelerinin maaşlarının ve harcırahlarının artırılması 
yanında, bu yüce heyetin, bu yüce değerli varlığımızın 
da maddî menfaatlerinin ve saygınlığının korunması, 
bu madde içerisinde ve bu kanun metni içerisinde gö
rüşülecek bir olaydır. Bunları dışlayarak bu konu
lardan bahsetmek, açık seçik ve normal olarak bir 
sempozyumda ilmî tartışma içerisinde mütalaa edi
lecek çok önemli bir konunun, reklam mahiyetine ge
tirilerek, bir miting havasına dönüştürülmesi ne ka
dar doğalsa, bu konu ile ilgili olarak yüce milletimi, 
yüce heyeti ve samiini değerlendirmek ve bilgilendir
mek de, milletvekili olarak benim hakkımdır. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Gel orada ko
nuş, burası yeri değil. 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sem
pozyum devam ediyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Müdahale 
etmeyin. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, şu güne kadar bu konuya sahip çıkmayan 
milletvekili arkadaşlarımızın, bugün, bu yüce Mec
liste tezahür eden olaylarla ilgili olarak il genel mec
lisi üyelerinin bir parti grubunca davet edilerek tenvir 
edildiği bir günde, müsaade edin, biz de bu konulan, 
bu milletin yüce kürsüsünde izah etme durumunda 
olalım. 
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MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Madde üzerin
de konuş, madde üzerinde. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, biraz sabırlı olursanız, bu konularda bilgi 
vereceğiz; ancak şunu arz etmeye çalışıyorum: Bizim, 
bu konuya ilişkin düşüncemiz içerisinde, il genel mec
lisi üyeleri ve il özel idareleri ile ilgili tasarının gö
rüşülmesi sırasında, bu konuları, şu anlatmış olduk
larımı ayrı tutarak bir çözüm tarzına vardırmak müm
kün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle bir politika güdülü
yor ki, mahallî idarelerde son derecede önem arz 
eden, mahallî idarelerimizin temel taşı olarak bildiği
miz muhtarlarımızın sorunlarına bir nebze olsun- çö
züm tarzı getiremeyen bu görüşler içerisinde, iktidarın, 
az evvel izah etmiş olduğum sempozyumdaki davra
nışları, doğrudan doğruya demokrasinin gerçekleşti
rilmesi, parlamenter nizamın yerleştirilmesi için ve 
geçmişte... 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Lütfen, mad
de üzerinde konuşsun Sayın Başkan; konu sempozyum 
değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — ... 12 Eylül döne

minden önceki mevcut yaraların sarılmaya yüz tuttu
ğu, kabuk bağlamaya yüz tuttuğu bir dönemde, açık 
ve seçik olarak sempozyum görüntüsü altında, sem
pozyum görünüşü ve ilmî bir münâkaşanın yapılabi
leceği bir müzakerede... 

BAŞKAN — Sayın Özgenç, Sayın Özgenç... 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — ... doğrudan doğ
ruya, siyasî yasaklıların yasaklarının kaldırılmaması 
yolunda, halka ve kilometrelerce uzaktan davet et
tiğiniz muhtarlara bunları empoze edecek şekilde ko
nuşma yapılırsa, müsaade ederseniz, ben de bu kürsü
de bunları açıklamak durumunda oluurrn. (DSP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özgenç, lütfen efendim; mad
de üzerinde konuşalım. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

Sayın özgenç, Sayın özgenç; beni dinliyor musu
nuz efendim?.. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Sizi dinliyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, madde üzerinde 
konuşun. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, o 
zaman, müsaade edin de bir metin verin, adınıza 
burada okuyalım efendim. Buraya gelişimizin sebebi 
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hikmeti nedir? Müsaade edin, müsaade edin de her 
milletvekili kendi üslubuna göre konuşsun. Az evvel 
Sayın Bakan konuştu; şurada, arka tarafta oturan 
muhtarlara ve il genel meclis üyelerine buradan se
lam göndermeye çalışıyorsunuz, müsaade edin de, biz 
de düşünce tarzımızı anlatmaya, çalışalım. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Demagoji yapma
yalım şimdi. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) - Milletin vak
tini çalıyorsunuz, protesto ediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın özgenç, Sayın Özgenç, lütfen 
efendim, madde üzerinde söz aldınız, lütfen madde 
üzerinde konuşun efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Konuştuklarım 
bu tasarıyla ilgili konudur arkadaşlar, bunu ayrı tu
tamazsınız; o itibarla, müsaade edin de konuşmamı 
tamamlayayım. Zaten yapmış olduğumuz konuşma
ları, madde üzerinde mi, yoksa değil mi; bunun mü
nakaşasını yapmadan, şu yüce milletçe seçilmiş mil
letvekillerinin bu konuya ilişkin değerlendirmelerini 
katı bir disiplin anlayışı içerisinde oyladığınız müd
detçe, bu milletvekilleri burada, bu kürsüde her şeyi 
gelip, intikal ettirme ve izah etme durumunda ola
caktır. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, bu
nu bu şekilde konuşturamazsın. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Gece gündüz 
çalışıyoruz Sayın Başkan; vakit kaybediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın özgenç, lütfen efendim... 
EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Şimdiye kadar 

hangisini dinlediniz ki; bugün üzerinde konuştuğu
muz konunun, madde üzerinde olup olmadığının de
ğerlendirilmesini yapıyorsunuz? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
sizi göreve davet ediyorum. 

BAŞKAN —"' Sayın özgenç, bitirelim efendim 
lütfen; süreniz tamam, bitirelim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bir sempozyum 
ki, o sempozyumda doğrudan doğruya, daha önceden 
cezalandırılmış ve idam edilmiş olan kişilerin me
zarlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla, 
ailelerinin izniyle nakledileceği yolunda ve böylece 
eski bir seçmen topluluğuna selam verme durumun
da olduğunuz bir konuyla ilgili olarak... 

BAŞKAN — Sayın özgenç, lütfen efendim; sö
zünüzü kesmek mecburiyetinde bırakmayın efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — ... halkın ve ka
muoyunun bu konuya ait sözlerini ve düşünce tarzı
nı... 

BAŞKAN — Sayın özgenç, Sayın özgenç... 
EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — ... sömürüye tabi 

tuttuğunuz müddetçe, ben de bu kürsüden rahatlıkla 
bunu konuşurum,arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın özgenç, bitirin efendim. 
EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Burası 

Meclistir, unutma. (ANAP sıralarından «Kes sesini» 
sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen bitirin efendim. 
EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Anavatan Partisi 

milletvekillerinin, bir amigo gibi hareket ettiği, bir... 
(ANAP sıralarından, sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — İndir şunu aşağı 
Sayın Başkan. 

(Başkan, hatibin mikrofonunu kapattı.) 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim Sayın özgenç. 
MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Utanmaz 

adam; amigo sensin. 
BAŞKAN — Sayın özgenç, sözünüzü kestim. 

Lütfen kürsüyü terk edin efendim. Kürsüyü bırakın 
efendim. Lütfen efendim... 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Terbiyesiz 
adam, utanmaz adam; amigo sensin. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sayın İdare 
Amirleri, lütfen... 

Sayın özgenç, sözünüzü kestim, lütfen kürsüyü 
bırakın efendim. Sayın özgenç, konuşmalarınız zap
ta geçmiyor. Sözünüzü kesmiş bulunuyorum, lütfen 
kürsüyü terk edin efendim. Lütfen efendim, lütfen 
diyorum efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Rahatsız oluyorlar. 
MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Anarşi bu, 

anarşi. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Tutumunuz hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Özgenç, Sayın Özgenç, kür

süyü işgal ediyorsunuz. (Gürültüler) Sayın İdare 
Amirleri, lütfen efendim... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, buyurun. 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan; tutumunuz hakkında söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
YİLMAZ DEMÜR ([Bilecik) — Tutumunuz hak

kında... 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Tutumunuz hak

kında efendim... 
BAŞKAN — Efendim nedir tutumum? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Kürsüden söyleye

ceğim efendim, 
BAŞKAN — Olmaz efendim. Nedir; lütfen izah 

(buyurun. l(Gürültüler) 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Saym Başkan, 

Akın Gönen, muhtarlara mesaj göndermiş, madde 
dışında konuşmuştur. Tutumunuz hakkında konu
şacağım, söz vermek mecburiyetindesiniz efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
iSayın Nalbantoğlu, buyurun. 
YILMAZ D0MÎR (Bilecik) — Tutumunuz hak

kında bana söz vermek mecburiyetindesiniz. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Lütfen... (Gürül

tüler) 
BAŞKAN — Israr ediyorsanız, oylatırtm efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, tu

tumunuz hakkında söz istiyorum, bunu engelleye
mezsiniz; İçtüzüğe aykırı. 

BAŞKAN — Niçin söz istiyorsunuz efendim? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ben, tutumunuzu 

irdeleyeceğim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, söz vermiyorum. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Tutumunuz hak

kında söz vermek mecburiyetindesiniz Sayın Başkan. 
(Gürültüler) 

BAŞKJAN — Hayır efendim. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Lütfen, Başkan, 

tutumunuzu irdeleceğim. Lütfen, Sayın Başkan... 

iBAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Başkan, bir mil

letvekilinin Başkanlık Divanının tutumunu irdelemesi
ni engelleyemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın grup yöneticileri ve îdare 
Amirleri, lütfen efendim... (Gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, tu
tumunuz hakkında nasıl söz vermezsiniz? (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Sözlerime başlamadan önce, Sayın Başkana da bir 
sözüm var : Bir üye söz istemekte ısrar ediyorsa, ıs
rarını oylarsın, mesele biter. Bunu niye uzatıyorsu
nuz; ben de orada ayakta bekliyorum. (ANAP sıra
larından gülüşmeler) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan buraya çıktı
ğında, ben sandım ki, 15 inci maddenin karışıklığı 
•hakkında bilgi verecek veya bunu. açıklayacak. Dün 
kendilerine bu maddenin karışık olduğu konusunda 
bir pusula göndermiştim, bilmiyorum o pusulamı alıp 
inceledi mi; fakat buradaki heyecanlı ve irticalen ko
nuşması sırasında, belki bizim pusulayı da unuttu. 

Ben, bu madde hakkında konuşmak ve aynı za
manda da, Sayın Bakandan bazı şeyleri aydınlatmasını 
istemek için söz almış bulunuyorum. Dolayısıyla; kı-
isa kısa soru sorsaydım, belki, Sayın Bakan yine «Ko
nuşmam içerisinde cevabı verilmiştir» diyecekti; hiç 
olmazsa burada ben de bunları zabıtlara geçirteyim. 

Sayın arkadaşlarım, bu maddenin yapısına ba
karsanız, bir kere, 140 inci maddenin birinci fıkra
sında bir Ödenek konusundan bahsedilmiş. Bu ödenek 
konusunda, biraz önce Sayın İlhan Aşkınla da mü
nakaşa ettik; Sayın Aşkın, «Ben böyle anlıyorum» 
dedi, ben de, «Ben böyle anlıyorum» dedim. Demek 
ki, ilkimiz aynı şeyi anlayamıyoruz. Halbuki, akıl için 
yol bir olmalı; değil mi? Anlayamadığımıza göre, 
bunun açıklığa kavuşturulması gerekir sanıyorum. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Bu yaşa kadar an-
layamadıysanız, bundan sonra hiç anlayamazsınız. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — ilhan 
Bey o yaşa kadar anlayamamış. (Gülüşmeler) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, sa
taşma var, söz hakkım doğuyor değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, devam edin. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Şimdi 

gelelim ikinci fıkraya. İkinci fıkrada, «Encümen baş
kan ve üyelerinin, görevli olarak il sınırları dışında 
bulundukları veya yılda 60 günü geçmemek kaydıyla 
yıllık, mazeret ve hastalık izinlerini kullandıkları 
sürece, ödenekleri kesilmez» deniyor. Yani bu fıkra
da bir mazeret konusu getirilmiş; halbuki bu fıkra, 
maddenin en sonunda yer alabilirdi. 

Yine bu maddenin üçüncü fıkrasında da yolluğu 
tarif etmiş. 
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Maddenin en son fıkrasında da, «İl daimî encüme
ninin tabiî üyelerine; seçilmiş üyelere ödenen aylık 
ödeneğin yarısı ödenek^ olarak verilir» hükmü geti
rilmiş; yani, yine bir nevi ödenekten bahsediliyor. 

Demek istiyorum ki, il genel meclisine seçilen bü
tün üyelere ne verileceği konusu, 11 inci maddede 
ödenek olarak tarif edilmiş; o, orada kalsın. Bundan 
sonra da, mademki, il daimî encümenine seçilenle
rin ödeneği tarif edilecek şu 15 inci maddede; önce 
ödeneklerden bahsedilsin; daimî encümenin tabiî üye
lerinin ödeneği de bunun altına getirilsin ve ondan 
sonra da, yolluk ne verilir, o gelsin, en sonuna da; 
bu üyelerden 20 gün, 30 gün veya 40 gün görevini 
yapamayanlar olursa, bunların ödeneği veya aylığı 
kesilsin mi, kesilmesin mi; o tarif edilsin. Bence, mad
denin böyle düzenlenmesi gerekir. Kaldı ki, sözümün 
başlangıcında da arz ettiğim gibi, iki arkadaşımla ve 
hatta, galiba bir sayın vali de vardı, onunla da konuş
tuk, «Ben şöyle anlıyorum» dedim, . o «Başka türlü 
anlıyorum» dedi ki, sonuçta aynı şeyde karar kıla
madık. Sayın Bakan da, dünkü gönderdiğim pusula
dan dolayı bir açıklama getirmedi şu kürsüye; onun 
için, şunu sormak istiyorum: ti daimî encümen üye
leri, 1 400 çarpı 66 veya 70 üzerinden 98 bin Türk 
Lirası aylık alacaklar. Bu parayı herhalde 12 ay ala
caklar veya 10 ay alacaklar ve 2 ay da il genel mec
lisinin toplandığı günlerde, il genel meclisi üyelerine 
verilen o günlük ödeneği mi alacaklar?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Almayacaklar. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İşte bun
ları açıklamadınız Sayın Bakanım. 

Bir de, «Bu maddedeki çarpıklıkları terslikleri gi
dermek için iyi bir redaksiyon yapmak imkânı var 
mı?» diye, sayın komisyon başkanından veya bakan
lıktan sormak istiyorum. Bunları dile getirmek için 
konuşmuş oldum, bu arada hem de Meclisimizi sakin-
leştirmiş oldum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Turan Bayezit... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, İç

tüzüğün 64 üncü maddesine göre tutumunuz hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumumda ne var efendim?.. 

YILMAZ DEMİİİR (Bilecik) — Ben izah edece
ğim tutumunuzu. 

BAŞKAN — Onu izalh etmeye mecbursunuz Sa
yın Demir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — ö k milletvekilli
nin konuşmasını, AMAP'lılar istedi diye kesemez-
sifliiz... 

BAŞKAN — Hayır efendim; alakası yok ANAP 
ile efendim. 

YILMAZ DEMÎR (Bilecik) — Var efendim... 
BAŞKAN — Kesinlikle alakası yok efendm. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Akın Gönen, 

maddede olmamasına rağmen mesaj göndermiştir; lüt
fen, kürsüde izah edeyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum ve hakkımı vermek zorun
dasınız. 

BAŞKAN — Efendim usule mugayir bir şey yok, 
Sayın Demir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
size göre yok. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır, taraflı ol

duğunuz için size öyle geliyor Sayın Başkan, lüt
fen... 

'BAŞKAN — Sayın Turan Bayezit, ibuyurun efen
dim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, bu 
hakkımı vermek zorundasınız efendini. 

BAŞKAN — Lütffen efendim; usulsüzlük yok. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır efendim, 
mecbursunuz. 

BAŞKAN — Usulsüzlük yok efendim. 
YILMAZ DEMI1R (Bilecik) — Var efendim, 

ANAP'lılar istedi diye söz kestkrz. 
BAŞKAN — Efendim, siz... (Gürültüler) 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 64 

üncü maddeye göre... 
BAŞKAN — 64 üncü maddeyi ben çok iyi (bi

liyorum Sayın Demir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bilmiyorsunuz, 

taraflı olduğunuz işin bilmiyorsunuz. Lütfen efen
dim... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, söz 

vermek zorundasınız efendim* 

IBAŞKAN — Sayın Turan Bayezit, buyurun efen
dim. 

YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Sayın Başkam, 
sizden rica ediyorum, ben orada örneklerini verece
ğim; söz verin efendim. 
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İBAIŞKAN — Sayın Denilir, Sayın Demir, müsaa
de eder milsiniz?.. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır Sayın Baş
kan, lüüfen, lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Demir, beni dinler misiniz 
efendiım?.. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Dinliyorum. 
BAŞKAN — Müzakereleri ihlal ediyorsunuz. Lüt

fen beni ceza vermek medbüıriyetiınde bırakmayın. 
istirham ediyorum. 

YILMAZ DEMİR (Biecik) — Sayın Başkan, siz 
taraflılıkla müzakereyi engelliyorsunuz. 

BAŞKAN — Grup başkanvekillerinden de istir
ham ediyorum, lütfen efendim... 

Sayın Bayezit, buyurun. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır, yanlı en
gelliyorsunuz. $4 üncü maddeye davet ediyorum... 
Taralflı davranıyorsunuz. Ceza verinceye kadar git
meyeceğim. 

IBAŞKAN — Efendim, lütfen, Başkanlığı ceza 
verme durumuna sokmayın. Grup başkanvekillerin-
den ve İdare Amirlerinden rica ediyorum; lütfen 
efendim... 

Evet, Sayın Bayezit, buyurun. 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; çok şükür, Sayın 
içişleri Bakanı şu tasarı hakkında konuştu. Kom's-
yonda ilk müzakereye başlandığı andan, şu noktaya 
kadar bu tasarının maliki değil, zilyedi olan Sayın 
içişleri Bakanı, benim temas ett:ğim birkaç noktayı 
aydınlığa kavuşturmak için söz aldı; beni çok iyi 
anladığını, ancak, yanlış anlamak, anlatmak, yanlış 
yorumlamak mecburiyetinde olduğunu da (belirledi. 
izah edeceğim arkadaşlarım. 

Sayın Bakan önce dedi ki, «Bizim yaptıklarımızı, 
muıhalilflerimiz hayal dahi edemiyorlar.» (ANAP sıra
larından «Doğru» sesleri) Türk siyaset edebiyatına 
geçen çok parlak bir cümle. Ben şunu söylemek is
tiyorum : Evet, sizin yaptıklarınızı, bırakın muhale
feti, Türk Milleti hayal edemedi. (SHP sıralarından 
alkışlar) Eğer Türk Milleti sizin yaptıklarınızı, sizin 
yapacaklarınızı hayal etseydi, size şu iktidar imkâ
nını, o zamanki şartlara rağmen, vermezdi ve önü
müzdeki seçimlerde, Türk Milletinin bu hayalden 
uyandığını göreceksiniz; Sayın Bakanın bu sözüne 
cevaben. 

OĞAN SOYSAL (Ankara) — Yine demagojiye 
başladın,ı 

AYÇAN ÇAKIROÖULLARI (Denizli) — Siz ha
yal içindesiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ben ne de
miştim arkadaşlarım, Sayın Bakan ne cevap verdi? 
Ben «Siz, il özel idarelerine görev vermiyorsunuz, 
(Görevi kanun verir arkadaşlar) Osmanlı, bu görevi 
kanunla vermişti» demiştim ve Sayın 'Bakan ikrar 
etti, «Bakanlar Kuruluna yetki veriyoruz» dedi. Doğ
rudur; iddia ettiğimiz de bu. 2 nci madde 13 üncü 
bent, sayıyor, sayıyor ve «... mahallî müşterek ni
telikte olan imar, bayındırlık... yürütür. 11 özel ida
relerinin 'görevli olduğu mahallî ve müşterek ihti
yaçların kapsamı ve sınırı Bakanlar Kurulunca tes
pit olunur.» diyor. Biz bunu dedik arkadaşlar. «Siz 

, kanunen bunlara yetki vermediniz ki, Bakanlar Ku
rulunun takdirine bıraktınız» dedik. Bakanlar Ku
rulu, il özel idaresine, «Sen şurada şu turizm hizme
tini yapacaksın, sen şurada şunu yapmayacaksın» di
yebilecek... Bu mudur hizmet vermek? Bu mudur de
mokrasiye uygun olarak il özel idarelerine bir kamu 
hizmeti yüklemek, arkadaşlarım? 

Sayın Bakan açıklarken de itiraf etti, «Belki ka
rayolları» dedi. Demek ki, benim bu konuda anlat
tıklarımı, kendileri kabul etmiş durumdalar; ama bu 
konuşmayı yapmaya mecburdurlar, inanıyorum ki, 
Meclisin, şu çatının -sadece Genel Kurulu söylemi
yorum- altındaki teşekkül, terekküp tarzı başka şe
kilde olsaydı; daha açık şekilde söyleyeyim, dinleyi
ci locaları boş olsaydı, Sayın Bakan çıkıp burada ko
nuşmazlardı, 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKiBULUT (Er
zincan) — Yanlış, yanlış; olay yanlış. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, başka ne dedik biz? 11 özel idarelerine 
yıllık program yapma yetkisi vermiyorsunuz dedik. 
Sayın Bakan, «Hayır, veriyoruz» dediler. Sayın Ba
kan, ben 30 sene bunun içinde yoğruldum; bunu biz 
yapardık. Biz bunu, kaymakamlığımızda da, valiliği
mizde de yaptık dedim; zatı âliniz aksini söylediniz. 
Bakın, maddeyi okuyorum; sizi nasıl yalandıyor : 

Arkadaşlar, bakınız madde ne diyor : «Yıllık prog
ramlar; genel, katma ve özel bütçeli idarelerden ve 
diğer kaynaklardan mahallî idarelere aktarılacak öde
nekler de dikkate alınmak suretiyle, bakanlıklar, böl
ge ve il kuruluşları ile koordineli bir şekilde hazırla
nır...» Buradaki «koordine» kelimesine takılmaya-
cağıım, takılıırsam çok katı bulursunuz; yani progra
mın hazırlanışında, bak anlığın temsilciler ini, bölge 
temsilcilerini, tutuyorsunuz, koordinasyonu sağlaya-
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cak şekilde, başlangıçta, 'bismillah derken devreye so
kuyorsunuz. Arkası geliyor : «... söz konusu prog
ramların il genel meclisince kabulünden sonra...» 
Tabiî, artık bunu diyeceksiniz; bir şeklî kabuldür bu. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Madde üzerinde 
konuşun. 

-İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Maddede 
bunlar yazıyor mu Sayın Bayezit? 

M. TURAN BAYEZlT (Devamla ^- «... bakan
lıklarca aktarılan ödıeneklerf ait olan kısmı ilgili 
bakanlığın aynen veya tadilen onayı ile yürürlüğe 
girer.» Nerede il özel idaresinin program yapma 
yetkisi? Siz bakana tadil etme yetkisini tanıyınca, il 
genel meclisinin yerine geçme hakkını ve yetki'sini de 
tanıyorsunuz. Biz de bunu demiştik. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hanigi maddeyi söy
lüyorsun Sayın Bayezit; hangi maddeden bahsediyor
sun? 

•M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ne demiş
tik biz? Siz, program yaptırıyoruz diyerek aldatıyor
sunuz demiştik, il özel idarelerine, 11 genel meclis
lerine program yapma yetkisi tanımıyorsunuz demiş
tik; işte 'burada. Dahası var, bitmedi arkadaşlarını. 
Bakın, madde nasıl devam ediyor; çok önemli. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hangi maddeyi mü
zakere ediyoruz beyefendi?1 

İBIAIŞKAN — Sayın Bayezit, hangi madde üzerin
de konuşuyorsunuz efendini? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Ba
kanın bana verdiği cevaba temas etmek suretiyle, 
amamiadde hakkında 'konuşuyorum. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Arkadaşlar, gocunmayın. Başbakan, gider orada 
bir siyasî gaf yapar, burada tenkit edilir, gocunur
sunuz, itiraz edersiniz; bir sakat sistem getirirsiniz, 
bunu ortaya koyarız, gocunursunuz; bırakın da an
latalım bunu efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bayezit... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sadede gel beye

fendi. 
'BAŞKAN — Sayın Bayezit, süreniz doldu efen-

diim, bitirelim lütfen. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş-

Jkanıan, bana mı ikaz ediyorsunuz? 
BAŞKAN — Evet, beş dakikanız doldu da, onun 

için efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Onlara 

ikaz edin de konuşayım efendim. 

BAŞKAN — Konuşun efendim, devam edin. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sürem do-

lamaz, çünkü onlara cevap veriyorum. 
BAŞKAN — Efendim, siz de lütfen cevap ver

meyin de, konuşmanızı yapın. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ama ne 

yapayım efendim; tahrik ediyorlar. 
'BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kanım, bağlıyorum. 
Arkadaşlar, bakın maddenin son cümlesi nasıl

dır: «Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ödeneği ak
tarılarak yürütülen işlerde onay makamı, Bayındır
lık ve İskân Bakanlığıdır.» 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Kaçıncı madde? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bırak mad
deyi arkadaş, burada demokrasiyi münakaşa ediyo
rum; biraz kafana girsin. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — İnsaf et yahu! 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Siz tutu

yorsunuz, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yetkisi
ne giren bir konuda; Sayın Bakan «Karayollarını yap
tırırız» dedi... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Yahu, bakana es
vabı burada verecek değilsin. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bu mad
deye göre, siz karayollarını yaptıramazsınız. Bayın
dırlık ve İskân Bakanı tasdik etmeden, il genel mec
lisi hiçbir suretle adım atamaz arkadaşlar. İşte biz 
de bunu dedik yani; çıkıp cevap vermenin, bize tek
rar bunu açıklama imkânı vermenin yolu muydu? 

Muhterem arkadaşlarım, yine, Sayın Bakan dedi
ler ki, «Encümen, meclis adına hareket eder.» 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen madde üze
rinde konuşalım. Bakana cevap verme hakkınız yok 
ki. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bitiyor Sa
yın Başkanım. 

Siz, Anayasanın, karar uzuvlarının seçilmiş ol
duğunu emrettiği mahallî idarelerden, yarısına yakın 
bir sayışırım tayin edilmiş memurlarla oluşturulan 
bir kurulunun, nasıl, bir il genel meclisi namına ha
reket ettiğini söyleyebilirsiniz? Söylersiniz, sizin de-
ımökrasiı - anllayışınıza uygun olur; söyleyemezsiniz, 
bizim demokrasi anlayışımız, Sosyaldemokrat Halk
çı Partinin demokrasi anlayışı bunu gerektirir. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
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İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Alcan, size*söz veremiyorum, 

çünkü iki arkadaş kendi adlarına konuştular. 
Bir önerge vardur, okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «ti özel İdaresi Kanun Tasa
rısının 15 inci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«11 daimî encümeninin .tabiî üyelerine ve vali yar
dımcılarına; seçilmiş üyelere ödenen aylık ödeneğin 
yarısı kadar ödenek verilir.» 

Gerekçe : 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının kabul etti

ğimiz 9 uncu maddesiyle kaymakamlara ve görüş
mekte olduğumuz 15 inci maddesiyle de encümenin 
tabiî üyelerine, yani vali ve müdürlere aylık ödenek 
verilmektedir, özel idlare hiızmet'erini yürütenler 
arasında vali yardımcıları da vardır. He'r nedense 
unutulmuşlardır. 

özel idare hizmetleri sadece karar organları eliy
le yürütülmez. Bu hizmetlerin muamelat ve icraat 
bölümleri de vardır, icraat ve muamelat vali adına 
vali yardımcıları ve kaymakamlar eliyle yürütülür. 
Kaymakamlara aylık ödenek verilmesini kabul etti
ğimize göre vali yardımcılarına da verilmesi gerekir. 

Ayrıca, idarede vali yardımcılığı bir kademedir. 
5442 aayıdı ti İdaresi. Kanununa göre vali yardımcısı' 
olabilmek için en az altı yıl kaymakamlık yapmış 
olmak ve başarılı sicil almak gereklidir. Kaymakam
larla ödenek verilmesini kabul edip, icaib'nda onlara 
emir veren ve özel idare hizmetlerinin büyük yükü
nü göğüsleyen vali yardımcılarına vermemek hak ve 
nasafet kaidesiyle bağdaşmadığı gibi, idarî hiyerarşiyi 
de altüst eder. 

önerge bu eksikliği gidermek için verilmiştir. 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Ercüment Könukman 
İstanbul 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Fazıll Yöney 
İstanbul 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Talât Sargın 
Tokat 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

Mekin Sarıoğlu 
Manisa 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

İlhan Araş 
Erzurum 

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

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

İBAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı efendim? 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Lüzum yok efen
dim, açıktır. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiş
tir. 

EROL AÖAGİL (Kırklareli) — Soru var efen
dimi. 

İBAŞKAN — Efendim, bu arada soru olmaz; so
runuzu önergeden önce sarmanız lazımdı. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Madde hakkın
da... 

BAŞKAN — Maddeyi önergeyle beraber oyla
rınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — İdarei Umumiye! Viayat Kanu

nu Muvakkatinin 141 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 141. — İl daimi encümenine vali veya 
yerine görevlendireceği vali yardımcısı başkanlık eder. 
Olağan toplantılar dışında encümen gerek görüldük
çe vali tarafından toplantıya çağrılabilir. İl daimi 
encümeni başkan tarafından havale edilmeyen ko
nuları görüşemez. 

Vali; il daimi encümen kararlarını, kanun, tüzük 
ve yönetmeliklere; Meclis kararlarına veya kamu 
yararına aykırı gördüğü takdirde, kararın alındığı top
lantıyı takip eden ilk toplantıda bir defa daha gö
rüşülmesini isteyebilir. 

Encümen kararında 2/3 çoğunlukla ısrar ederse, 
Ibu halde encümen kararı kesinleşmiş olur. 

Vali gerektiğinde kesinleşen encümen kararları
nın uygulanmasını durdurarak iptali için idarî yargı 
mercilerine başvurabilir. İlgili idarî yargı merciin
ce karara göre uygulama yapılır. 

BAŞKAN — Efendim, 16 ncı madde üzerinde 
SHP Grubu adına, Sayın Erol Ağagîl söz istemiş
lerdir, kendilerine söz vereceğim. 
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Buyurun Sayın Ağagil. 
SHP GRUBU ADINA EROL AĞAGİL (Kırk

lareli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Sayın Başkanın ve Yüksek Heyetin izniyle, bir ko
nudaki çelişkiyi hatırlatarak sözlerime başlamak isti
yorum. 

Biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda, vali muavinle-
riyle ilgili olarak biraz evvel kabul' etmiş olduğunuz 
önerge doğrultusunda bir teklifte bulunmuştuk. An
cak teklilfimiz, vali' muavinlerinin, il daimî encümeni
nin üyesi olmadığı gerekçesiyle, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda, ANAP'lı arkadaşlarımızın ve hüküme
tin katıılmamasıyla reddeditaişfcir; takdirlerinize suna
rım. 

M. TURAN BAYİEZİT (Kahramanmaraş) — Ge
nel Kurul yetkilidir. 

EROL AGAGJL (Devamla) — Geliyorum bu 
maddeye. ANAP iktidarının Ibu maddeyle, il daimî 
encümenlerine ve yerel yönetimlere verdiği demok
ratik anlayışa bir bakınız. Bu maddeye göre, il dai
mî encümeninin başkanı validir; bu, gayet doğal. Va
li bulunmadığı takdirde herhangi bir vali yardımcısı 
başkanlık edebilir, ti daimî encümeni, vali ne zaman 
'isterse, o zamıan toplanır. Başkan olarak, toplantı ka
rarının süresini ve zamanını vali tayin eder. Buna, 
il daimî encümeni üyelerinin hiçbir teklif yetkisi dahi 
yoktur. Madde devam ediyor ve «İl daimî encümeni 
başkanının -yani valinin- bu encümene havale etme
diği konuları il daimî encümeni, dolayısıyla il genel 
meclisi görüşemez» diyor. Demokratikiiğe bakın... 
Devam ediyor : «Vali, tüzük, kanun vesair, aykırı 
gördüğü konuları; ama bununla beraber, bir de kamu 
yararına aykırı gördüğü konuları; encümen bu konu
larda karar alırsa, veto edebilir» diyor. Acaba bu 
«Kamu yararı» nın kıstası ve kriteri nedir? (A) valili 
kamu yararını nasıl görecektir, (B) valisi kamu ya
rarını nasıl görecektir ve hangi valinin hangi anla
yışına göre veto etme yetkisi olacaktır? Madde de
vam ediyor ve «Encümen kararında 2/3 çoğunlukla 
ısrar ederse, bu halde encümen kararı kesinleşmiş 
olur» diyor. Bunu, demin bir sayın milletvekili 14 
üncü madde görüşülürken izah etti. İl daimî encüme
ni dokuz kişidir. Bunlardan biri vali, üç tane kendi
sinin tayin ettiiği insan; toplam ediyor dört; beş ta
ne de, halk tarafından ve güya halkı temsil için se
çilmiş üyeler... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ken
disi değil, bunu kanun tayin ediyor. 
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EROL AGAGtL (Devamla) — Evet. Bu beş ki
şi, muhtelif partilerden olup, bir konuda anlaşıp bir 
araya gelseler dalhii, hiçbir zaman üçte iki çoğunluğu 
sağlayamıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, takdirlerinize sunuyorum; müm
kün müdür ki, valinin herhangi bir kararının hila
fına, il daimî encümeninin diğer atanmış üç üyesi ka
rar alabilsin, fikir yürütebilsin veyahut da oy kul
lanabilsin? Bakın, buradan tekrar devam ediyor. Bu 
olsa dahi; yani il daimî encümeninin atanmış, vali 
haricindeki üç üyesi, geri kalan beş üyenin tümüyle 
anlaştığı bir konuya katılsa dahi -mümkün değil, 
ama farz ed'elim- bu takdirde valinin gene hukukî 
hakları devam ediyor ve kararın iptali için idarî yar
gıya gitme yetkisi var; ama bakın bu hakların tümü, 
yalnız vali için var ve siz buna «Yerel yönetimlerin 
halk tarafından kendi seçtiği insanlarla idaresi sis
temi» diyorsunuz... 

Sayın milletvekilleri, büyük çelişkiye bakın. Bir 
uzlaşmalar manzumesi olan Anayasanın dahi 2/3 ço
ğunlukla kabulünü aşağıya çekmek için, daha dün ve 
evvelsi gün görüştüğümüz ve yarın görüşeceğimiz bir 
konu varken, 3/5, hatta Cumhurbaşkanı razı olsaydı, 
5/9 gibi bir çoğunlukla Anayasanın değ:ştirilmesini 
kabul eden bir zihniyet, il daimî encümenlerinde ka
rarın kesinleşmesi için 2/3 çoğunluk aramakta ısrar 
ediyor. Bu, bugüne kadarki uygulamalarda da yok; 
1913 tarihinden bu yana yapılan bütün değişiklik
lerde, hiçbir zaman böyle bir olay yok. Bunun bir 
tek amacı vardır; hangi iktidar, 67 tane valiyi kendi 
kafasına göre tornadan geçirip bir yere oturtabilir 
ise ve iktidara gelmeden 67 tane kendi kafasında vali 
namzedi bulup, iktidara geldiği takdirde oturtursa, 
yerel yönetimler tümüyle valinin emrinde ve valinin 
isteği doğrultusunda, dolayısıyla iktidarın doğrultu
sunda karar alacaktır. İşte, ANAP iktidarının bugün 
getirmeye çalıştığı bu madde, yerel yönetimlere de-
miokratik açıdan bakışının en güzel tezahürüdür. 

Şimdi, huzurunuzda hükümeti temsil1 eden Sayın 
Bakandan şu sorunun cevabını talep ediyorum : Ana
yasayı dahi 3/5, 5/9 oylarla değiştirmeyi kabul eden 
bir zihniyet, yerel yönetimlerde, il daimî encümenle
rinin kararının kesinleşmesi için 2/3 çoğunluğu arar
ken, hangi mantığa, hangi demokrasi anlayışına da
yanmakta ve bu çelişkiler manzumesi içerisinde ola
ya hanıgi yaklaşımla, karar verebilmektedir? 

IBen, tamamen antidemokratik bir yerel yönetim
ler ve eskisinden dahi' geriye gidişi; işte demin izah 
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edilen bu reform- anlayışı içerisinde, bu maddedeki 
çelişkiyle huzurlarınıza getiriyorum. 

Yüce kurula saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben de 

aynı şeyleri söyleyecektim, konuşmaktan vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Alcan, siz grup adına mı söz 

istiyorsunuz? 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DSP GRUBU ADINA SALİH ALCAN (Tekir

dağ) — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; bu 
madde incelendiğinde, görülecektir ki, valiye geniş 
bir yetki vermektedir. Bu maddenin, demokratik bir 
madde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu maddenin de
mokratik olması için, encümen kararına itibar edilmiş 
olması gerektiği düşüncesindeyiz; çünkü encümen 
üyeleri seçimle gelen insanlardır. Biz, bunların ver
miş olduğu kararların da aynen tatbik edilmesinden 
yana görüşümüzü bildiriyoruz. 

Her yerde, demokratik olmayan bazı olaylar var
dır. Biz milletvekili olduğumuz zaman bu yüce kür
süden yemin ettik. Gerçeğe aykırı olan tüm olayları 
gördüğümüzde, söyleyeceğiz diye ettiğimiz bu yemini
mizi yerine getirmemiz gerekir. Demokratik olmayan 
bir olayı, bugün 67 ilden gelen tüm muhtarların top
landığını ve onların çektiği sıkıntıları gördükten sonra 
size burada kısaca izah edeceğim; bunda aklınıza hiç
bir art düşünce gelmesin. 

Bir salon ki, 67 ilin muhtarlarını topluyorsunuz; 
hepsinin elinden, sorunlarının tümü yazılı olan dilek
çeleri alıp, «Sorunları inceleyeceğiz» diyorsunuz; son
ra, kapalı salon toplantısını açık hava mitingi haline 
getiriyorsunuz... 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Madde 
üzerinde konuş. 

BAŞKAN — Sayın Alcan, bu konu Mecliste mü
nakaşa mevzuu olmuş; lütfen siz madde üzerinde ko
nuşun. 

SALİH ALCAN (Devamla) — Ve toplanan dilek
çeleri... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, madde üzerinde konuşsun. 

SALİH ALCAN (Devamla) — Çok özel olarak 
rica ediyorum, değerli milletvekili arkadaşlarım; top
lanan dilekçeleri, o salonun çöp kutusunda ben bul
dum. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Şe-

J refim üzerine yemin ediyorum. (DSP ve SHP sırala-
I rından alkışlar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Yalan 
I söylüyorsun! 

SALİH ALCAN (Devamla) — Şerefim üzerine 
I yemin ediyorum... Sayın Artukarslan da orada amigo-
I luğunu yapmıştır; bu, milletvekilliği değildir. 

I BAŞKAN — Sayın Alcan, Sayın Alcan... (Gürül
tüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Yalancı, 
I utanmaz adam! 

SALİH ALCAN (Devamla) — Size isim olarak 
I verebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Alcan, lütfen dinler misiniz 
I efendim? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sahtekâr 
I adam! 

SALİH ALCAN (Devamla) — Bunların fotoko-
I pilerini Başbakana - çöp kutusunun içerisinde - ulaş-
I tırılmak üzere vereceğim, Sayın İçişleri Bakanına da 

vereceğim. (ANAP sıralarından gürültüler). 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş

kan, grup adına söz istiyorum. 

SALİH ALCAN (Devamla) — işte, 67 ilden ge-
I len muhtarların sorunlarının sayın milletvekillerine 
I gelmediğini, çöp kutusuna atıldığını; şerefim üzerine 
I bir kez daha yemin ederek, buradan ispat ederek ay-
I rılıyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Saygılar sunarım. (SHP ve DSP sıralarından al-
I kışlar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş-
I kan, dilekçeleri alın, lütfen, dilekçeleri versin Divana. 

Grup adına söz istiyorum. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şahsım adına söz 

I istiyorum. 
I BAŞKAN — Sayın Kuşhan, şahsınız adına mı? 

Ö MER KUŞHAN (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; Sultan Süleyman'a sormuşlar; 

I «Alem için ne düşünürsünüz?» diye de, Sultan Sü-
I leyman, «Herkesi kendim gibi bilirim» demiş. Dola-
I yısıyla, hiç şaşmadım, değerli arkadaşlarım. Tabiî, 
I aynı şeyi siz yaptığınız için, değerli milletvekilinin ge-
I tirdiği şeyi de böyle değerlendiriyorsunuz; hiç şaş-
I madım. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Yalan ve 
J iftira, sanatınız. Onu haltetmişsin. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen, lütfen... Sayın Artukarslan, ı 
lütfen efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Oturun yerini
ze lütfen, oturun yerinize lütfen. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen- | 
dim... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sen otur, 
senin îrafanda kuş beyni var, sen otur, utanmaz 
adam. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Milletvekilinin 
konuşacağı yer burasıdır; boşuna selam göndermeye 
çalışmayın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Sayın Kuşhan... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sair günlerde ko

nuşun lütfen. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın lüt

fen, müzakereleri ihlal etmeyelim efendim. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Sataşana söyleyin 
Başkan. 

ÖMER KUŞJHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
milletvekillerinin lüzumsuz hareketlerine mani olur
sanız, karşılıklı konuşmamıza hiç gerek kalmaz. I 

BAŞKAN — Sayın Kuş/han, lütfen efendim... I 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Kendisine bu bel

geleri gösteren bir milletvekilidir. I 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen madde üzerin

deki mütalaanızı beyan buyurun efendim. I 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; yasanın 16 ncı maddesi ile, I 
normal değiştirilmek istenen yasanın 141 inci mad- I 
desinde, yine bundan evvelki maddelerde olduğu gibi, I 
neyi amaçladığım tespit edebilmek için, üzerine atıl- I 
mış olan keçeyi kaldırdıktan sonra, ancak madde- I 
nin altındaki gerçekleri bulmak mümkün olabiliyor. I 

Elbette ki, sayın valiler, illerde devleti en yük- I 
sek düzeyde temsil eden kamu görevlileridir; kendi- I 
lerine sahip olmamak, kendilerine büyük boyutlarda I 
yetki vermemek, mümkün değildir. Devleti temsil et- I 
inektedirler; ama siz, eğer bu maddede düzenlendiği I 
şekliyle il encümenini, yani milletin iradesiyle ilde I 
milleti temsiien seçilmiş olan kimseleri, doğrudan I 
doğruya devleti temsil eden, bir noktada hükümetin I 
temsilcisi olan valinin emrine sokarsanız, sayın mil- I 
IetvekiUeri, o zaman yapılan bu işin adına «demok- I 
raisi» değil, bir başka şey demek gerekir. Osmanlı îm- I 
paratorluğu zamanımda da aynı şey yapılıyordu; za- I 
ten değiştirmeye bir türlü cesaret edemediğiniz bu I 
yasanın birçok maddesi de, o zihniyet içerisinde ha- I 
zırlanmıştır ve dolayısıyla arzu edilen şey, maya ol- | 

sun da, bütün yasalar bu şekle getirilsindir... Bunun 
üzerinde hassasiyetle durulduğunun bilinmesini isti
yoruz. 

Diğer taraftan, sayın milletvekilleri, şu çok iyi 
bilinsin ki; milletvekilleri, milletin temsilciliğine talip 
olduğu günlerde birçok konuda antrenmanını yap
maya başlamıştır, hatta Türkiye Büyük Millet Mec
lîsine antrenmanlı olarak gelmek mecburiyetindedirler; 
eğer adını böyle demek gerekirse. Sayın milletvekil
leri, milletvekilleri buraya bostan beklemeye gelmi
yor. Elbette ki, milletin temsilcisi, milletin dertlerini, 
millete faydalı olacak şekilde dile getirmek üzere ge
liyor. Biz, o espri içinde hareket ediyoruz; ama tak
dir edersiniz ki, takdir herkesin kendisine aittir, na
sıl isterse öyle değerlendirsinler; çünkü güneşi bal
çıkla sıvamak mümkün değildir. 

Diğer taraftan, sayın milletvekilleri, görüşmekte 
olduğumuz tasarı ile, «Vali, gerektiğinde, kesinleşen 
encümen kararlarının uygulanmasını durdurarak, ip
tali için idarî yargı mercilerine başvurabilir» hükmü 
getirilmektedir. Ben, bugünkü pencereden bakıyorum 
ve yarın hiç de görmek istemiyorum; ama galiba gö
receğiz şu seçimlere kadar olan dönemde, ondan son
ra inşallah Tanrı nasip etmeyecek bir daha böyle bir 
şeyi. Bugünkü valilerin, hangi "boyutlarda hükümetin 
paralelinde hareket etmek mecburiyetinde bırakıldığı 
bir ortamda, milletin iradesiyle seçilmiş il genel mec
lisi bir karar alacak ve devleti temsil eden, yani hü
kümetin temsilcisi olan vali, alınmış olan bu karan, 
mümkündür ki, iktidarın düşündüğü şekilde değildir 
diye, yarın yürürlükten kaldıracak ve idarî yargıya 
götürecek... Bu madde ile bu imkânı veriyoruz. 

İdarî yargı mahkemelerine götürülmüş olan mese
lelerin kaç yılda sonuçlanabildiği meydanda. Anava
tan Partisi iktidarı sayesinde bu mahkemeler, daha 
büyük boyutlarda dosya yığınları altında ezilmiş ve 
dolayısıyla bugün, bundan üç sene evvel gelmiş olan 
dosyaları daha inceleme imkânını bulamamış duruma 
gelmişlerdir. Yarın, valilerin götüreceği bu dosyalar 
idarî yargıda, arşivlerde, kendisinden üç sene evvel 
gelmiş dosyaların en altına girecek ve üç sene sonra 
eğer çıkmak nasip olursa, çıkabilirse, gündeme gele-
bilirse, idarî yargının gündeminde görüşülecek, karar 
verilecek ve encümen, milletin menfaatine hareket et
me imkânını bulacak... 

Sayın milletvekilleri, mert olmak lazım, açık açık 
demek lazım; biz, kendi düşündüğümüz şekilde hare
ket etmeyene hayat hakkı tanımayız... Bunu, yasa
ların içerisinde gizleyerek getirmeye gerek yok. İlk 
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gününde söyledim, bugün de söylüyorum, bundan 
sonra da söyleyeceğim; eğer, Anavatan Partisi, ger
çek anlamda hizmet etmek istiyorsa, eğer Anavatan 
Partisi sözcülerinin, sayın bakanın, gerek bugüne ka
dar, basında, gerekse bu mukaddes kürsüden söyle
dikleri samimi ise, yapılacak bir tek şey vardır; bu 
tasan hemen geriye çekilmeli... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen bitirelim efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — ... olması gerekli 
şekle getirildikten sonra Türkiye Büyük Millet Mec
lisine getirilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde, sayın 
milletvekilleri, bugünkü eleştirilerimiz, yarınlarda bü
yük boyutlarda haklı yankılarını yapacaktır; yarın
larda eleştirilerimiz daha da yükselecektir ve öbür 
taraftan biz eleştireceğiz; siz, belki müdafaa etmeye 
cesaret edemeden dinlemek mecburiyetinde kalacak
sınız, ama cezasını vatandaş çekecek, ama cezasını il 
genel meclisleri çekecek; ama bir noktada cezasını, 
hiç de suçu olmayan valilerimiz çekmek mecburiye
tinde kalacak. Bu kadar büyük bir kitleyi böylesine bü
yük cezalar karşısında bırakmaya, iktidarın hakkı ol
masa gerektir düşüncesiyle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun sayın üyelerini izana da
vet ediyor veya iktidar partisi kanadını izana davet 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Grup adına, Sa
yın Artukarslan konuşacak Sayın Başkan. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın konuşmacının konuşma adabı ve üslubu hak
kında söz istiyorum efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Konuşma adabı ve 
konuşma üslubu hususunda ders veririm sana, ders. 

BAŞKAN — öyle bir şey yok efendim. 
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Oylayın Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Yok efendim öyle bir konu. Üslubu 

ve konuşma adabı bozuksa, Başkan, onu usulüne 
göre ikaz eder. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Efendim, şu
rada bir saattir yapılan konuşma usulü ve davranış
ları hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, öyle bir şey varsa, Başkan
lık, onu düzgün konuşmaya davet eder ve ettik de. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Bunları kür
süden ifade etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kürsüden olmaz efendim. 
Sizin şahsınıza bir sataşma var mı efendim? 

BBRATÎ ERDOĞAN (Samsun) — Saym Bal
kan, bir saatlik zaman içerisindeki davranışları siz tas
vip ediyor musunuz? Biz tasvip etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, lütfen buyurun otu^ 
run efendim, lütfen... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yal
varmayın Sayın Başkan; yetkinizi kullanın, gereğini 
yapın. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın hükümet söz istemişlerdir; bu
yurun Sayın Bakan. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Grup adı
na söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzüğümüze göre, ko
nuşmalarda hükümetin önceliği vardır. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en
cümenin seçilmiş üyelerinin, bir araya gelseler dahi, 
herhangi bir karar alamayacakları ve encümene, va
linin mutlak hâkimiyeti olduğu ifade edilmektedir. 

Biraz evvelki kon aşmamda da ifadeye çalıştığım 
gibi, seçilmiş üyelerle tab!iî üyeleri birbirlerinden ay
rıymış gibi mütalaa etmek yanlıştır. Bir kanunu ha
zırlarken, meseleye bu açıdan bakarsanız, yanlış so
nuçlara varırsınız. Öyle düşünecek olursanız; bilfarz, 
seçilmiş üyelerin sayısı artar, tabiî üyelerin sayısı az 
tutulursa; bu sefer de, seçilmiş üyelerin hâkimiyeti 
tesis olur gibi bir sonuca varırsınız. Biz, meseleye 
bu açıdan bakmıyoruz; doğru ne ise, bu organ, o şekil
de karar verecektir. Eğer, seçilmiş üyelerle tabiî üye
lerin bir araya gelmeyeceği şeklinde bir düşünce var 
ise, biz, ona katılmıyor ve kanunu bu düşünce ile 
tanzim etmiyoruz. 

Kaldı ki, esasında meseleye şöyle bakmak lazım
dır : İl genel meclisinin fonksiyonlarıyla, encümenin 
fonksiyon ve kararlarını bir tutmamak gerekir; hâ
kimiyet hangisindedir, hâkim olan organ hangisidir? 
Hiç şüphe yok ki, hâkim olan organ, il genel mec
lisidir; bütün yetkiler il genel meclisinde toplanır. En
cümen ise, il genel meclisi toplantı halinde olmadığı 
zaman; ama onun vermiş olduğu kararları icra ede
bilmek ve işi yürütebilmek için vardır. Esasında, en
cümenin kararları istişarî mahiyettedir ve hemen he
men, alınan tüm kararlar, neticede yine il genel mec
lisine sunulmakta olup, hatta bir nevi bu kararlar, ta
mamen il genel meclisinin onayına bağlıdır. 

Hukukî yapısı bu şekilde olan organları... 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, nasıl gider encümen kararı; hangi madde
de var bu husus efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hangi maddede 
bu efendim? öyle bir şey yok. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hangi maddede ya
zıyor bu? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Efendim, hukukî yapısı itibariyle, kararla
rın çoğu istişarı mahiyettedir ve meclise gider; mec
lis, genel olarak, yetkilerini encümene vermez. 

ÖMER "KUŞHAN (Kars) — Hangi maddede yazı
yor? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Genel olarak bu bir hukukî meseledir, hu
kukî düzenlemedir; meclis, hiçbir zaman encümene 
genel yetkilerini devretmez; olsa olsa, müşahhas, be
lirli hizmetlerin yapılmasını encümene bırakır. Bu iki 
organ arasında mahiyet farkı vardır; bunu gözden 
uzak tutmamak gerekir. Biraz evvel ifade ettiğim gi
bi, yetki, tamamen meclisindir ve bu düzenlemeyle de 
meclise daha müessir yetkiler verilmektedir. 

Bir hususa, müsaadelerinizle değinmek istiyorum. 
Biraz evveli, Sayın Kuşhan, «valilerin, hükümetin emri 
doğrultusunda çalıştıklarını» ifade ettiler. Bunu kati
yen kabul etmek mümkün değildir. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Neden?.. Valiler 
bağımsız mı sayın bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Hükümetin emrinde çalıştıklarını söyler
ken, ima ettikleri hepimizce malumdur. 

SELÇUK AKINCI (Tekirdağ) — Hükümetten ya
na olmayanlar, merkez valisi oldu. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Valiler, sadece, kanunlarla kendilerine veril
miş yetkiler çerçevesi içerisinde çalışırlar. 

VURAL ARIKAN (izmir) — Eskidendi o. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Hiçbir zaman, en ufak politik bir davranış 
içerisinde, politik emirlerle kendilerine hizmet verme 
gibi bir zorlama - kendi ifadesiyle söylüyorum - mev
zubahis değildir. Bunun bilinmesinde fayda vardır; 
çünkü, bizim idare tarzımızda, kanun hâkimiyeti 
sağlanmıştır ve kanun hâkimiyetinin sağlanabilmesi 
için de her türlü çaba gösterilmektedir. Bunun hari
cinde, değişik manalar doğurabilecek ifadeleri katiyen 
kabul etmediğimizi, yüksek huzurlarınızda beyan edi
yoruz. 

Bu nedenle, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum 
efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, şahsı adına, önce Sayın Arıkan söz is

temişlerdi. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, grup 

adına konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş

kan, grup adına ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan, bir dakika müsaade 

edin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söz 

verdiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Bana söz verdiniz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sizden önce Sayın Artukarslan grup 

adına söz istemişti ve ikiniz de konuşacaksınız; sözü 
sıra ile veriyorum efendim. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahıs adına daha sonra söz verece
ğim efendim. 

Buyurun Sayın Artukarslan. 
ANAP GRUBU ADINA HAKKI ARTUKARS

LAN (Bingöl) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; tdarei Umumiyei Vilayat Kanununun değiştiril
mesi üzerindeki çalışmalar, bugün üçüncü gününü id
rak etmektedir. 

Evvela, bu konuda çok garip bir tespitimi söyle
yeceğim. Nedense, birinci ve ikinci gün burada hiç 
şamata çıkarmayanlar, bugün âdeta yürür gibi yürü
mektedirler. (SHP, DYP ve DSP sıralarından gürül
tüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne 
demek o? 

SELÇUK AKINCI (Tekirdağ) — Sözünü geri al. 
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen madde üze

rinde konuşalım efendim. (SHP, DYP ve DSP sıra
larından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — «Şa
matacı» sözünü geri al. (Gürültüler) 

HAKKİ ARTUKARSLAN (Devamla) — Bu ko
nu, en azından bir aydan beri komisyonda görüşül
mekte ve muhalefet, konuşabildiği kadar konuşmakta 
idi ve iki oturumda alabildiğine konuşmasına rağmen, 
bugünkü yaptığını hiç yapmamıştır. Neden, niçin bir 
zor var bugün? Ne yapalım; Turgut Özal ve onu se
ven Türk milleti var. Eğer, onu muhtarlar sevmiş-
se, bu hata mıdır? (SHP, DYP ve DSP sıralarından 
gürültüler) 
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MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Şamatacı sen-
sin. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen madde üze
rinde konuşun. (SHP, DYP ve DSP sıralarından «Şa
matacı sözünü geri alsın» sesleri) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Hay hay 
efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
nuya gel, konuya... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Acele 
ötme Sayın Bayezit, geliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, madde üzerinde efendim... 
(SHP, DYP ve DSP sıralarından gürültüler) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Şamatacılığı sen 
yapıyorsun burada; şamataeıfoaşı sensin; senden baş
ka şamatacı yok burada. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Belli 
kimin yaptığı. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşlerinizi lütfen 
efendim... (SHP, DYP ve DSP sıralarından «Sözü
nü geri al» sesleri) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Şimdi, 
geliyoruz bir hususu tespit etmeye. Her nedense, bu
raya çıkan hemen hemen her muhalif konuşmacı şu
nu söylemektedir... (SHP, DYP ve DSP sıralarından 
«Şamatacı sözünü geri al» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, madde üzerinde 
lütfen... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sö
zünü geri al. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Neyi 
geri alayım?.. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söy
lediğin sözü geri al. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Hangi
sini? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — «Şa
mata» sözünü geri al. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Geri alı
yorum Sayın Bayezit; buyur, rahat et. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen madde üze
rinde konuşun. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Geri al
dım «şamata» sözünü. Ben bir şey söylemedim; adam
lar çok şeyler söylediler. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Şimdi 

bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Buraya çıkan konuşma
cılar, 16 ncı maddeye kadar, hemen hemen her kür
süye çıkışlarında, şu bahaneyi getirdiler: «Efendim, 

5 tane il genel meclisi üyesi daimî encümene gelecek, 
devletten de 3 tane memur gelecek, vali de başkan ola
cak; 9 kişi olacaklar. Bu, demokrasiyle nasıl bağda
şır?» dediniz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Doğru. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Müsaa

de edin konuşalım canım, doğru mu yanlış mı; biz 
de sözümüzü söyleyelim. 

Kusura kalmayın, şimdi size bir hikâye anlataca
ğım. (DSP sıralarından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hikâye M dinleye
ceğiz Sayın Başkan? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Hâlâ, 
Türkiye'mi 1950'de zannedenler var ve zaten burada 
nafıa ile bayındırlığı karıştıran arkadaşlarımız oldu. 
Bingöl'de bir Nafıa Müdürlüğü vardı; 40 tane kaz
ması, 40 tane küreği, 10 tane çadırı vardı, Abdi Ağa 
ile Ali Ağa isminde de taşeronları vardı. Belli bir para 
gelirdi; çağırırlardı, bu parayı kendilerine verirlerdi; 
yola bir miktar taş dizilirdi; hâlâ siz o zamanda yaşı
yor gibisiniz. Bugün Bingöl'de bir Köy Hizmetleri 
Müdürlüğü var; 26 tane dozeri var. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Bingöl̂ de bugün PTT var; her köyüne 
elektrik gitmiş, her köyüne telefon gitmiş... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Maddeylfe ilgisi ne? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bugün 
Bingöl'de DSİ var; 10 tane dozeri, 10 tane greyderi 
var. Elbette ki, milletçe seçilmiş encümen üyesinin ya
nına, devlet memurunu getirip oturtacağız; bu, de
mokrasinin gereğidir. Orada milleit iradesini temsil 
edenler, bu işi ilgili müdürlere ve memurlara söyle
yeceklerdir. Bu, aslında yetkiye tecavüz değil; devlet 
memuruyla bürokrasiyi, millet iradesinin emrine al
ma şeklidir. Bunu idraklerinize arz ediyorum. 

SELÇUK AKINCI (Tekirdağ) — Sen Bingöl'e ne 
zaman gittin? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Evet, 
şimdi bir yere geleceğim. Bugün sabahleyin saat 7.30'-
da Muhtarlar Federasyonu bir toplantı yapmış; sizi te
min ederim... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Madde üzerinde ko
nuş. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Ama, bi
raz evvel konuştunuz... 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Müsaa

de edin, madde üzerinde konuşuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, bu konuyu... 
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HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu konuya dokunmazsam çatlarım; bu adam
lar neler söylediler... 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, istirham ediyo
rum, sözünüzü kesme mecburiyetinde bırakmayın. 
(SHP ve DSP sıralarından gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — ... Ben 
de oradaydım, sayın arkadaşım da oradaydı; b:r kâğıt 
verdi, dedi ki, «Bu kâğıdı okuyun, benim muhtarları
mın haberi olsun ben buradayım» diye. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, sözünüzü kesme 
mecburiyetinde bırakacaksınız; lütfen efendim... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, neden, başkası konuşurken sözünü kesmiyor
sunuz da, biz konuşunca sözümüzü kesiyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Öbürlerinin 
de sözünü kestim. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Niye sözünü ke
siyorsunuz efendim? 

NECAT TUNÇSIPER (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, sözünü niye kesiyorsunuz? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Şimdi, 
devamı olduğunuza her zaman itiraf edip söylediğiniz, 
gelmiş geçmiş devrelerin hiçbirinde, bu îdarei Umu
miye! Vilayat Kanununu değiştirmeyi aklına getirme
yen sizler, bugün âdeta ANAP'a demokrasi dersi ver
meye kalkmaktasınız. Demokrasi nerede, siz neredesi
niz?.. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen bitirin efen
dim. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, niye 
sözünü kesiyorsunuz? 

BAŞKAN — Siz müdahale etmeyin; siz niye mü
dahale ediyorsunuz? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Şimdi. 
çok kısa olarak, birbirimizi kırmamak için, bir hu
susun aydınlığa çıkması için, Sayın Başkan, tavzihen, 
Mecliste söylenmiş, zabıtlara geçmiş bir hususun mü
şahhas şahidi olarak bir iki şeyi hatırlatmamda fayda* 
var, kafalarda yanlış izlenim bırakmıştır. Müsaade 
edin, bu sataşma değil, orada olmayan arkadaşlarımı
za da gerçeği aktarma olayıdır; lütfen müsaade edin. 

EDİP ÖZGENÇ (tçel) — Sayın Başkan, beni sus
turdunuz da onu niye susturmuyorsunuz? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, bugün, Türkiye Muhtarlar Federasyonu bir top
lantı tertip etti. Bu toplantıya milletvekilleri davetli 
değildi*. (DSP ve SHP sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ne il
gisi var, neden susturmuyorsunuz? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Tesa
düfi, muhtarlar... 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen bu konuyu 
burada bırakalım, madde üzerinde konuşalım; lütfen 
bitirelim efendim, istirham ediyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Madde üzerinde ko
nuşsun efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Şimdi 
efendim, buraya dosya getirip de, «Bunu çöp teneke
sinden çıkarttım» deyince, hiçbir şey demiyorsun da, 
ben hakikati haykırınca bana, «konuşma» diyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, onların sözünü 
de kestim efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — fkibin 
muhtarın huzurunda Sayın Başbakanıma verdim, bu 
yalancı herife nasıl cevaplandırma... (Şiddetli gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, onların sözünü 
kestim, şahitsiniz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bu ka
dar, beni heyecanlı konuşturdukları için sizden özür 
liliyor, konuşmama müsaade etmeyen Sayın Başkana 
da üzülerek, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar; SHP, DYP ve DSP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, «Sa

lih Aican, yalan söylüyor» dedi; söz rica ediyorum. 
Lütfen... 

BAŞKAN — Zabıtlara bakayım, olur efendim. 
(Gürültüler) 

Buyurun Sayın Arıkan. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Çok değerli mil

letvekili arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayıh Alcan, size kim söz verdi? 
SALtlH ALCAN (Tekirdağ) — «Çıkın» dediniz. 
BAŞKAN — Hayır efendim, özür dilerim. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Peki efendim. 
BAŞKAN — özür dilerim efendim, buyurun. 
«Ben zabıtlara bakayım size hakaret varsa, gere

ğini yapacağım» dedim. 
Sayın Arıkan, buyurun. 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, tutumunuz hakkında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, görüşmeleri bitirelim, söz 

vereceğim. 
BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Madde üze

rinde şahsım adına söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Şahsınız adına değil efendim, Sa
yın İlhan Aşkın'a vereceğim sözü, Efendim, sırasını 
size verirse konuşursunuz. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN. — Efendim, tutumunun neyi ile ilgili 
diye size soracağım. 

Buyurun Sayın Arıkan. 

DYP GRUBU ADINA VURAL ARIKAN (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz 
önce yaptığım konuşmada, mahallî idareler yönetici
lerine yetkiler verilmesi lazım geldiğini Sayın Baş
bakanımızın İstanbul'da yaptığı bir toplantıda açıkla
dığını söylemiştim ve bunun demokratik bir usul ol
duğunu da ifade etmiştim. Keza, encümene, valinin 
ikinci defa görüşme kararı üzerine, istemi üzerine 
ısrar yetkisinin de verildiğini söylemiştim ve gene 2/3 
oyun aranmasının antidemokratik olduğunu ve bu 
hedeflere uygun bulunmadığını ifade etmiştim. Maale
sef, kürsüye üç defa çıkmış olmasına rağmen, hükü
met sözcüsü sayın bakan bu konuda hiçbir açıklama 
yapmadı. Biz, önce bu konuda sayın bakandan açık
lama istiyoruz. Mevcut hal, ısrar yetkisini ortadan 
kaldırabilmektedir. Neden?.. Hiyerarşik olarak vali
nin o daire müdürlerine hâkim olmasından ötürüdür. 
Üstelik buna gerek de yoktur dedik. Çünkü, kanunun 
87 nci maddesinde, yürütme görevi bizzat valiye ve
rilmiştir ve bu maddede valinin il Özel idaresi müdürü 
marifetiyle yahut da d'iğer müdürler marifetiyle bu 
hizmeti ifa edeceğini de ifade etmiştik. Bunlar ciddî 
konulardır, sayın bakan hafife alıyor bu konuları. 
Hukukçu arkadaşlarımız var, zannediyorum Sayın Baş
bakanımız da katılacaklar bu görüşe. Eğer, onların 
oraya girmesi meseleyi, hukukî rejimi ortadan kaldı-
rıyorsa, icralarından istifade edebilir; valinin isteği 
üzerine bu müdürler, her an istişarî olarak göreve 
gelebiliyorlar. Demek ki, temelde istenen, demokratik 
bir usul olmasına rağmen, kullanılan vasıtalar anti
demokratik diye düşünüyorum; antidemokratik, suiis
timale müsait... 

Burada biz, 1913 tarihinde çıkarılan bir kanunun 
içindeki esprileri değiştirmek' istiyoruz sayın bakan, 
Sayın Başbakanın. Sayın Başbakan da bunu arzu
luyor. Şimdi size, tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu
nun 141 inci maddesini okuyorum, - açınız siz de oku
yunuz - bakın ne diyor: «Encümeni vilayete vali ve
ya tevkil edeceği zat riyaset eder. Encümen lüzum gö
rüldükçe vali tarafından içtimaa davet olunur» 1913 
tarihindeki bu ilkeyi, bu tasarı ile getiriyorsunuz ve 
üstelik, daha da sınırlı bir şekilde getiriyorsunuz. Na

sıl getiriyorsunuz? «Encümen, valinin havale etmedi
ği bir meseleyi görüşemez» diye getiriyorsunuz. Bi
naenaleyh, daimî encümenin elini kolunu bağlamışsı
nız. Diyorsunuz ki, «İl genel meclisi onaylayacaktır.» 
Açınız 144 üncü maddeyi Sayın Bakanım; bakınız, 
bir olayın nasıl cereyan edeceğini size tecessüm etti
reyim : 

«Madde 144. — Encümeni Vilayet berchiâti vezaifi 
ifade eder»; yani, «Aşağıdaki vazifeleri ifa eder» diyor 
ve bunlar yürürlükte, 144 üncü maddedeki 9 bent yü
rürlükte. Şimdi, dördüncü bentteki encümenin göre
vini görelim; «Mesarifi gayriımelhuzeye mahsus ola
rak vilayet bütçesinde murakkaım mebaliğin sureti 
sarfını tayin ve bir fasıl dahilinde maddelerin müna
kalesini rica eder.» Vali getirmediği müddetçe, vali
nin keyfi olmadığı müddetçe, encümeni bu görevin
den alıkoyuyorsunuz. Binaenaleyh, hukuk içerisinde 
terimleri sağlam seçmek mecburiyetindeyiz; sağa ve
ya sola çekilememelidir, pamuk ipliği gibi olmama
lıdır. 

Şimdi geliyorum encümen kararını bozmasına, 
izharda. Ağagil arkadaşım da beyan ettiler bunu. Ne 
diyor? «Kamu yararını görmezse gene de geri çevi
rebilir» diyor. Anayasa Mahkemesi kararlarına ba
kınız, cilt, cilt. Kamu yararı ve kamu intizamı mef
humu hukukun en tehlikeli maddelerinden, mefhum
larından biridir. Kesin çizgilerle çizilememiştir. Me
sela ne olacaktır? Bir vali gelecek diyecek ki, ben bun
da kamu yararı görüyorum; ama encümen farklı 
görüştedir. Belki partici olarak bunu yapacaktır. Bel
ki şahsî arzuları olarak bunu yapacaktır. Yanınızdaki 
bürokrat arkadaşlarımızın bu konulara vukufu oldu
ğunu biliyorum. İçeride uzun yıllar valilik yapmışlar
dır; ama ne var ki, evladü ayal var deyip seslerini 
çıkaramıyorlar. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın İlhan Aşkın, buyurun. 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Tutu

munuz hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika, İlhan Bey konuştuktan 

sonra sizin meseleyi halledeceğim. Şimdi, İlhan Bey 
konuşsun efendim. 

HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, ilhan Bey nereden söz aldı? içişleri Bakanı 
konuştuktan sonra ben söz almıştım. 

BAŞKAN — Siz vazgeçtiğinizi söylediniz de onun 
için efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ama, Ba
kan konuştuktan sonra söz istemiştim. 
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vel konuşan sayın konuşmacılar da bu maddeyle hiç 
alakası olmayan bazı konuları görüş olarak ileri sür
düler ve bazıları da geçmiş olan maddeler üzerinde 
fikir beyan ettiler. Bunları burada hep beraber ya
şadık. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Onlara da bağı-
rıyordun ama, konuşma* diye. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Şimdi, ben madde 
üzerinde konuşmak istiyorum. Madde, valiye verilen 
yetkiyi ihtiva etmektedir., 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Aşkın, misa
firler gitti. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Şimdi, şöyle sormak 
istiyorum: Belediyelere yetki verilirken yine sayın 
muhalefet ayağa kalkıyordu nasıl bu yetkiyi verirsi
niz diye.., 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sonuçlan meydanda. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu defa, devletin 

valisine verilen yetkiyi ihtiva eden bu madde üzerin
de de, devletin valisine bir güvensizlik ifadesi gibi 
bir şey anladım ben; bu nereden çıkıyor? 

BAŞKAN — Efendim siz vazgeçtiğinizden dolayı 
ben sizin isminizi çizmiştim. 

Efendim, bir sonraki maddede size söz vereyim. 
Buyurun Sayın Aşkın. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Sayın Nalbantoğlu, İlhan Aşkın ne
reden söz istedi diyor; ama ben, hem işaretle, söz is
tediğimi bildirdim, hem de Sayın Başkana yazı gön
derdim. Herhalde, söz sırası geldi ki, Sayın Başkan 
da söz hakkımı verdi. Teşekkür ederim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, size istekler ya işmarla oluyor ya da ya
zıyla oluyor. (Gülüşmeler) 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Saym milletvekil
leri, bugünkü müzakerelere baktığımızda, gerçekten 
çok enteresan bir manzarayı karşımızda görüyoruz. 
Hemen, şu üçbuçük yıldan bugüne kadar gelen bazı 
önemli kanunların müzakeresi sırasında karşılaşılan 
olayları bir kere daha yaşıyoruz ve yine görüyoruz 
ki, bazı sayın milletvekili arkadaşlarımız üçbuçuk yıl
dan bugüne kadar, zaman zaman bu yüce kürsüye ge
lip yine milletvekilliği dersi verme gayreti içinde olu
yorlar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — öğ
retemiyoruz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yine, birtakım öne
rilerde bulunmaya çalışıyorlar, ama her şeyden ön
ce, o sayın milletvekillerinin önce kendi durumlarım 
göz önüne almaları gerekir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Siz kendinize bakın. 
Sayın Başkan, madde üzerinde konuşmaya davet 

edin lütfen. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Acaba, üçbuçuk 

yıldan bu yana çeşitli müzakereler esnasındaki görüş
lerini dile getirirlerken, kendileri birtakım mesajlarını 
vermek istemişlerdir? Acaba o mesajlar yerine ulaş
mış mı, yoksa kendi ayaklarına mı dolanmıştır? Ken
di ayaklarına dolanıp, kendileri nerelerden nereye gel
miştir? 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen madde üzerinde 
konuşalım efendim, lütfen. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, ha
tibe bir şey hatırlatabilir miyim? 

BAŞKAN — Lütfen efendim; konuyu saptırma
yalım, madde üzerinde... 

İLHAN AŞKEN (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Ddarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin 16 ncı maddesi üzerinde müzakereleri
mizi sürdürüyoruz; ama gördük ki, yine, benden ev-

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Belediyekıtfe aldığı
nız sonuçlar bizi teyit ediyor. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Demokratik değil
dir deniyor, encümen kararına vali itiraz edecek, onay
lamayacak, gerekirse idarî yargıya götürme yetkisi var. 
Bunu olumsuz buluyorlar. Her şeyde yargıya gitmeyi, 
Anayasaya uygunluğu, kanunlara, nizamlara, tüzü
ğe, yönetmeliğe uygunluğu savunan arkadaşlarımız, 
bir de bakıyoruz ki, bugün daha değişik ses çıkarmaya 
başlıyorlar. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu mantığınıza hiç 
şaşmıyorum, hiç. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Bütçe Komis
yonunda yoktun. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Vardım efendim, 
vardım. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bur-
sarda mı takip ediyordun? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Madde gayet açık; 
valiler, Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eden 
organlardır. Niçin valilere karşı çıkılıyor? Bakıyoruz, 
üçfouçuk dört senelik Anavatan iktidarı zamanında ay
nı valiler, bugün aynı yerlerde görev yapmaktadırlar. 
(Gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Çok değişti, çok; 
Malatya Valisi, Bingöl Valisi... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Kah
ramanmaraş'ta, bu üçüncü vali. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sayın mil
letvekilleri... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ben, size kendi se
çim bölgemden söylüyorum, Bursa Valisi, biz millet
vekili seçilmeden de vali idi, bugün de yine validir, 
îstanibul Valisi yine aynı şekilde... 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Türkiye, yalnız 
Bursa değil. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Hepsi değişti, hepsi. 
BAŞKAN — Sayın Üner, Sayın Fırat, lütfen... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — ... Ankara Valisi 

yine aynı şekilde. Bunları nereden çıkarıyorsunuz, ni
çin bu talaşın içindesiniz? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Aşkın... 
ÎDHAN AŞKIN (Devamla) — Ben öyle anlıyo

rum ki, sayın muhalefet, daha derli toplu, icraata yö
nelik alternatif çözümler üreteceği yerde, memleket, 
gelişen ve herkesin (dünya ülkelerinin dahi) beğenisini 
kazanan bir gelişme sürecine girmişken, hâlâ telaş et
mekte. Neden telaş ediyor, o da belli; çünkü önümüz
deki seçimlerde bu muhalefet kadrosunun da siline
ceği açıkça ortada. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Pazarda domates 
kaç lira, haberin var mı? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Demagoji yapma! 
BAŞKAN — Sayın Aşkın, madde üzerinde, lütfen 

efendim... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Demagoji değil 

efendim, işin gerçeğini söylüyorum. 
Anavatan, iktidar olduğundan bugüne kadar el at

tığı birçok konuda; gerek ekonomik konularda... 
BAŞKAN — Sayın Aşkın, konuşmalarınız, lüt

fen, madde üzerinde olsun efendim, çok istirham ede
ceğim. Lütfen efendim, istirham ederim. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Gerek sağlık konu
larında, gerek millî eğitim ve gençlik konularında, köy 
hizmetleri konuların'da, muhtarlar konularında, il ge
nel meclisi üyeleri konularında reform mahiyetinde 
çalışmalar yapmıştır ve işte sizin rahatsızlığınız bun
dandır. Atılımcı bir icraat var. Memleketi iyi idare 
eden bir hükümet var, bundan telaşa kapılıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen bitirelim efen
dim. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ve bugünkü göste
ri şeklindeki konuşmalar da bunu ortaya çıkarmakta
dır. Bir arkadaşımız kalkıp diyor ki, «Milletvekilleri 
amigoluk yapıyor.» Katiyen böyle bir şey yoktur; 
amigo kendisidir, kendisi amigoluk yapmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen bitirin efendim. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu maddenin de 
yerinde düzenlendiği inancındayız ve şahsım adına, 
bu maddeye olumlu katıldığımı belirtiyor, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, so

rum var. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Benim de sorum var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ağagil, Sayın Kuş-

han... Başka sorusu olan var mı efendim? Yok. 
Soru kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
madde üzerinde görüşülürken, Sayın Balkanın cevap
laması isteğiyle iki tane soru yöneltmiştim. Konuş
maları esnasında cevap alamadım, onun için tekrar 
soruyorum. 

Efendim, Anayasanın, üçte iki değil de, beşte üç 
çoğunlukla değiştirilmesini öngören bir Anavatan ik
tidarı görüşünün gündemde olduğu bir anda, ben il 
genel meclisi, il daimî encümeni kararlarının üçte ikiy
le alınması zorunluluğunun getirilmesinin gerekçesini 
öğrenmek istemiştim. 

İkinci sorum da, «Kamu yararına aykırı» görme 
denilmektedir. Bu, kamu yararına aykırı görme nedir? 
Bu iki konuda açıklama istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anayasamızın değiştirilmesi usulünü - ki, yüce Mec
lisimiz bunu görüşmektedir - encümende verilecek 
kararlarla bir tutmak, hukukî bir yaklaşım tarzı de
ğildir. Bir il encümeninin kararıyla, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, Anayasa değişikliğini, belli sayı
larda vereceği karardan sonra vatandaşın önüne, re
feranduma sunmasıyla, bir Anayasa değişikliğiyle, 
il genel meclisinin kararlarını uygulayacak olan en
cümenin vereceği kararları bir tutmak, hukukî ma
hiyette ve eşitlikte değildir. 

«Kamu yararına olacak kararlar hangileridir?» 
diye sorulacak olursa, ona şu anda, şudur, şudur, şu
dur şeklinde bir cevap vermem mümkün değildir; 
fakat her zaman, encümen'kı karşılaşabileceği karar
lardan olması cihetiyle, bu tabir de oraya konulmuş
tur. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Kuşhan buyurun. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başka
nım, Sayın Bakanın açıklamasını isteyerek soruyo
rum; üç tane sorum var. 

Bunlardan bir tanesi; «11 daimî encümeni, baş
kanı tarafından havale edilmeyen konulan görüşe
mez» hükmünü getiriyorlar maddenin birinci parag
rafında. Soruyorum Sayın Balkana, vali, il daimî 
encümeniyle veya il daimî encümeninin istediği şe
kilde değil de, bir başka mercilerden talimat almak 
suretiyle, vilayeti yönetmek istediğinde, yatırımları 
o şekilde yönlendirmek istediğinde, encümen, ikin
dilerine milletçe verilmiş olan görevi, bu hüküm 
karşısında nasıl yapacaktır? Yani burada, encümenin. 
milletçe kendisine verilmiş olan yetki, bu madde ile 
ellerinden alınıp valiye verilmiş olmuyor mu? 

İkinci sorum; «Vali, istediği takdirde, kararın 
alındığı toplantıyı takip eden ilk toplantıda karan 
yeniden görüşmeye açabilir, encümenin ikinci defa 
karar almasını isteyebilir» diye bir hüküm getirili
yor. Evvela - Sayın Bakandan öğrenmek istiyo
rum - buna neden gerek görüldü? 

İkinci husus olarak şunu soruyorum; acaba sa
yın valiler bu arada, yani karbarın alındığı saatten 
sonra, ilgili veya benim düşündüğüm makamlarla -
siyasî makamları kastediyorum - herhangi bir iliş
kiye girip, onların görüşünü aldıktan sonra, karar
ları uygulamaya mı koyacaktır? Eğer onların gö
rüşü menfi ise, tekrar görüştürmek üzere encümene 
mi getirecektir? Bu maddenin veya bu hükmün konul
masındaki maksat bu mudur? 

Üçüncü sorum; «Kesinleşen encümen kararları
nın uygulanmasını durdurarak, iptali için idarî yar
gı mercilerine başvurabilire diye bir hüküm getirili
yor. Biraz önce konuşmamda da açuk şekilde ifade 
etmiştim, idari kararlar almakla görevli mahkeme-. 
lerimizin gündemlerinin nasıl dolu olduğu herkesçe 
bilinmektedir. Valileri tenzih etmek istiyorum; ama 
kabul edimiz iki, bir vali iyi niyetle davranmıyor, 
dolayısıyla, beldenin, yani vilayetin menfaatine olan 
kararlan alan encümenin - uygulamaya konulmuş 
olsa dahi - kararını durduruyor ve idarî yargıya gö
türüyor. İdarî yargının bunu karara bağtayabilme-
si için, çok uzun bir süre geçecektir, bugünkü mah
kemelerin hali hepimizce bilinmektedir, bunun aksi
ni iddia etmek mümkün değildir. Sayın Bakan cevap
layabilir mi; bu, kendilerinin iş bitiren vasfıyla çe- j 
lişkili olmuyor mu? Bu, vilayetlerdeki yatırımları î 
durdurmayacak mı? Bunun zararını millet topyekûn 
görmeyecek mil? J 
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BAŞKAN. — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Kuşhan, encümenin, başkan tarafından hava
le edilmeyen işleri görüşmeyeceğine dair hükmü ye
rinde bulmuyorlar. Ben, tüm sorulanndaki espriyi 
de dikkate almak suretiyle bunu da cevaplandırmak 
istiyorum: Esasında, bu hükümler, bir icra organı 
durumunda olan encümenin, daha hızlı bir şekilde 
çalışmasını temine matuf olan hükümlerdir. Vali, 
görüşülecek hususları elbette ki tespit edecek ve o 
toplantılarda, öncelikle o işleri görüşecek ve o iş
lerin icrası böylece sağlanmış olacaktır. Meseleye 
bu açıdan bakıp, bu tarzda düşündüğünüzde, getiril
miş, olan maddelerin doğruluğu kendiliğinden ortaya 
çıkmış olacaktır. 

ÖMER KÖŞHAN (Kars) — Menfi yönden ba
karsanız, Sayın Bakanım? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Meselelere sadece menfi açıdan bak
mak istisnaî bir durumdur. Her meseleye menfi açı
dan bakarak düzenlemeler yapmak, cemiyeti ileriye 
götürmez, aksine geriye götürür. 

«Vali yatırımları- yönlendirmek istediği takdirde 
ne yapılacaktır?» deniliyor. Ben, defaatle de ifade 
ettim, encümen, Meclisin her türlü görevlerini üstle
necek bir organ değildir; encümen, Meclisin vermiş 
olduğu kararları icra edecek bir organdır. Vali, 
encümene değil, meclise karşı da sorumlu olan bir 
kişidir. O nedenle encümende her şey başlayıp, her 
şey bitiyormuşçasına düşünmek hem yanlıştır, hem 
de hukukî hiçb'. mesnedi olmayan bir düşünce tar
zıdır. 

«Yeniden görüşmeye Tçriabilir şeklindeki hükme 
neden lüzum görülmüştür» eleniyor vt bunun arka
sından da, «Acaba, vali birtakım siyasî kişilerle te
mas ettikten sonra mı bu kararı verecektir?» şeklin
de! ilavede bulunuluyor. 

Muhterem milletvekilleri, ben, hiçbir zaman, bir 
valinin bu şekilde hareket ile bir karar vereceğini ve 
bir icraat içerisinde olabileceğini katiyen düşünme
dim ve düşünmüyorum. Bir valiyi - ki, her türlü yet
kiyi verdiğiniz bir kişi - bu şeklilde yanlış yorumlara 
meydan verecek tarzda düşünmek ve onu bu derece, 
her şeyden yoksun görmek, bana göre - ve öyle zan
nediyorum ki sizlere göre de - doğru değildir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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VURAL ARKAN (İzmir) — Sayın Başkan, bir 
soru da ben sorabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Soru* bitti efendim. 
Maddeyle ilgili verilmiş önergeler var; okutuyo

rum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 531'e 2 nci sıra sayısında görüşülmek
te olan İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvak
katinin 141 inoi maddesini değiştiren 16 nci mad
denin birinci paragrafının son cümlesinde; «ti daimî 
encümeni başkan tarafından havale edilmeyen konu
ları görüşemez» denilmektedir. 

Bu paragrafa; 
«Ancak il daimî encümeni seçilmiş üyelerinin 

3/5'inin teklifi ve talebiyle istenilen konunun günde
me alınması zorunludur» cümlesinin birinci parag
rafa eklenmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe: Daimî encümene ve1 seçilmiş üyelere; 
müzakerelerde şahsiyet veren ve yetkinin kötüye kul
lanılmasını önleyen ve de eşitliği sağlayacağından. 

Ahmet Süter 
İzmir 

Necla Teftnel 
İstanbul! 

Arif Atalay 
Adıyaman 

Vecihi Akın 
Konya 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Sayın Başkanlığa >• 
Görüşülmekte olan 531'e 2 nci ek sıra sayılı îl 

özel İdaresi Kanun tasarısının çerçeve 16 nci mad
desiyle düzenlenen 141 inci maddesinin üçüncü fık
rasındaki; 

«Encümen kararında 2/3 çoğunlukla İsrar edilir
se, bu halde encümen kararı kesinleşmiş olur» hük
münün madde metninden çıkarılması için gereğini arz 
ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Vehbi Batuman 
Adana 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Neriman Elgin 
Ankara 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 531 sıra sayılı tasarının 16 nci 

maddesindeki", 
a) İkinci paragrafta «veya kamu yararına» ke-

limeleniınin, 

b) Üçüncü paragrafının tamamının madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Tülay Öney 
İstanbul 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Yüksek Başkanlığa 
Förüşülmekte olan tasarının 16 nci maddesiyle 

değişik 141 ineli maddesinin son fıkrasının metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Neriman Elgin 
Ankara 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine gö
re okutup işleme koyacağım: 

İzmir Milletvekili Ahmet Süter ve arkadaşları
nın önergesi; 

Gündemin 531 'e 2 nci ek sıra sayısında görüşül
mekte olan İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Mu
vakkatinin 141 inci maddesini değiştiren 16 nci mad
denin birinci paragrafının son cümlesinde; «İl daimî 
encümeni başkan tarafından havale edilmeyen konu
ları görüşemez» denilmektedir. 

Bu paragrafa; 
«Ancak, il daimî encümeni seçilmiş üyelerinin 

3/5'inin teklifi ve talebi ile istenilen konunun, gün-
.deme alınması zorunludur» cümlesinin, birinci pa
ragrafa, eklenmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 

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

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi?... 
A. NECLA TEKÎNEL (İstanbul) — Açık efen

dim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil ve arkadaş

larının önergesi. 
Görüşülmekte olan 531 sıra sayılı tasarının 16 ncı 

maddesindeki; 
a) İkindi paragrafta «veya kamu yararına» ke

limelerinin, 
b) Üçüncü paragrafın tamamının, madde met

ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi?... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko

nuşmak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

fetkıifc ettiniz mıi? 
BAŞKAN — Efendim, oturum sonuna kadar si

ze bir cevap vereceğim; müsaade buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; önce, iki noktayı 
biraz açıklığa kavuşturalım, biraz önce konuşan ar
kadaşım, tekrarlamaktan da hicap duyduğum bir 
ibare ile burada muhalefet milletvekülerinin yaptığı 
konuşmaları nitelendirdi; tahmin etmiyorum, hiçbir 
arkadaşımız toplantıda bulunan arkadaşlara bir me
saj vermek için bu konuşmayı yapmış olsun; yap
mışlarsa dahi, kusurlarıma bakmamak, kınamamak 
lazım; bu, imam - cemaat meselesi. Türkiye'nin ye
dinci adamı olan Sayın Başbakan bugün bu muh
tarlar toplantısını bir miting haline döndürmüşse... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen önergeniz üze
rinde konuşun efendim. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

M. TURAN BAYEZİT {Devamla) ... milletve
killerinin de burada bu sözleri söylemesi kınanma-
mahdır diyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kan, konu kapanmadı da o bakımdan bahsettim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ediyorum, 

büzakereleri ihlal etmeyelim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Gerçekler 

açıklanmaktadır ve gerçeklerin de hiçbir zaman ör-' 
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tülmesıi mümkün değildir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Olmaz böy
le şey, ben burayı terk ediyorum. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Usandır
dın artık yahu! 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — İkinci ko
nu; zabıtlara yanlış geçmemesi, zabıtların düzeltil
mesi bakımından arz ediyorum, kanunda, daimî en
cümenin hiçbir karan il genel meclisinin tasdikine 
tabi değildir. Bu yanlış beyan, yetkili bir kişi ta
rafından yapıldığı için, tashih edilmesini zorunlu 
gördüm. ı 

Sayın Başkan, maddenin ikinci fıkrasında, vali, 
il daimî encümen kararlarını, kanun, tüzük ve yö
netmeliklere, meclis kararlarına veya kamu yararına 
aykırı gördüğü takdirde, bunun icrasını durdurur, tek
rar görüştürür der ve altta diğer prosedür devam 
eder. 

Valinin, il daimî encümeninin aldığı kararları, 
kanuna, tüzüğe, yönetmeliğe aykırı görmesini tas
vip ederiz; normal bir idarî vesayettir; meclis ka
rarlarına aykırı görmesini de tasvip ederiz, ama 
kamu yararına aykırı görmesi konusuna gelince bi
raz düşünmek gerekir kanısındayız. 

Encümenin dokuz üyesi var. Beş tanesi seçilmiş 
üye. Kamu yararı, kanunu anlamadan, tüzüğü anla
madan, meclis kararlarını anlamadan kaynaklanan 
bir nedenle değil, sadece sübjektif takdir olarak; ka
mu yararı var mıdır yok mudur, kamu yararına ay
kırı mıdır diye değerlendirmeyi, bir tarafta idarenin 
ajanı olan valiye bırakmayı mı tercih etmek gere
kir?... (ANAP sıralarından «İdarenin ajanı ne de
mek?» sesleri) 

İdarenin ajanı tabirini anlamadrysan, müdahale 
etme kardeşim. 

Diğer taraftan, seçilmiş olan beş tane halk tem
silcisinin değerlendirmesline mi bırakmak gerekir? 
Biz inanıyoruz ki, bu fıkranın baş kısmında yer alan 
objektif 'kurallara (kanuna, tüzüğe, yönetmeliğe, mec
lis kararına) aykırılık konusu yerinde kalmalıdır; 
ama kamu yararının takdirine sıra geldi mi, bu ba
his konusu oldu mu; o zaman, seçilmiş beş tane' üye
nin takdiri ön plana geçmelidir. Bu nedenle önerge
mizi takdim ettik. Takdir yüce heyetindir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
tzmir Milletvekili Hüse'yin Aydemir ve arkadaş

larının önergesi. 
Görüşülmekte olan 531'e 2 nci Bk sıra sayılı 11 

özel İdaresi Kanun Tasarısının çerçeve 16 ncı mad-
idesi ile 'düzenlenen 141 inci maddesinin üçüncü fık
rasındaki 

«Encümen (kararında 2/3 çoğunlukla İsrar eder
se, bu halde encümen kararı kesinleşmiş olur» hük
münün madde metninden çıkarılması için gereğini arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye1 Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi?... Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Açık efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve arkadaşları

nın önergesi. 
Görüşülmekte olan tasarının 16 ncı maddesiyle de

ğişik 141 inci maddesinin son fıkrasının metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

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

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor mu? 

İÇlŞLBR'l BAKANI YILDIRIM AKBÖLUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz. 

BALKAN — Önerge sahibi?. Buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, say

gıdeğer üyeler; aslında, bu kanun tasarısı hazırlanır
ken belli bir sistem anlayışı hâkim olmadığı için, 
zaman zaman ileri hükümler konmuş; fakat zaman za
man da, 1913 •tarihinin gerilerine düşülmüş; çok acık
lı bir şey. örneğin, vesayet konusunda getirilen hü
kümler, 1913'ün gerisine gitmiş. Bakınız nasıl : önce, 
arkadaşlarımız büyük bir belagatle, il daimî encüme
ninin aldığı kararlan, valinin, kamu yararı olmazsa, 
kamu yararına görmezse, yenidien görüştürüp, 2/3 ço
ğunluk da araması hükmü, olduğu gibi bırakılırken, 

bizim verdiğimiz önergede, vali, gerektiğinde, kesinle
şen encümen kararlarının uygulanmasını durdurarak, 
iptali için idarî yargı merciine başvurabilir. 

Değerli arkadaşlar, bir hukukçunun bunu yazabil
mesi için, aslında elinin titremesi liazım; ama nasü 
kaleme alınmış, hangi kafadan sadır olmuş bilemiyo
ruz. İnanılmaz bir olay. 

Şimdi, nedir bu olay? Daimî encümen kararları
nın, demin sayın bakanın belirttiği gibi, hiç de öyle 
istişarî nitelikte kararlar olmadığı zaten burada itiraf 
ediliyor. Neden? Eğer lazım ül infaz ve icra nitelikte 
karar olmasaydı, zaten bunun aleyhine dava açmak da 
mümkün olmazdı. Ne kadar hazin, ne kadar tezat. Ya
ni, daimî encümen kararları doğrudan doğruya yürü
tülecek kararlar demektir. Tabiî, kararların arasında, 
muvakkat kanunda 9 bent halinde mevcut olan yetki
lere ilave olarak, biz de, bu yeni tasarıyla aşağı yu
karı altı tane ilave ediyoruz, 151 buluyor. Tabiî, bun
ların bir kısmı istişarî nitelikte olabilir, hatta bir kıs
mı, il genel meclisine sunulacak kararlar olabilir; ama 
o kendi içinde yinede bütünleşmiş bir idarî karardır; 
ama daha önemlisi burada bir ihtilaf var; yani ke
sinleşen encümen kararlarının uygulanmasını durdu
racak, iptali için idarî yargı merciine başvuracak... 
İptali için idarî yargı merciine başvurabilmeniz için 
bir kararın olgun olması lazım, kesinleşmiş olması la
zım; yani eskilerin tabiriyle yürütmeye hazır, kâmil 
bir karar olması lazım. Bunu yazanlar hukuku bilmi
yorlar. Yürütme kararıyla mücehhez bir karar organı
nın verdiği karları, yürütülmesini durduracaksınız,.. 

Değerli üyeler; Anayasanın 125 inci maddesinde, 
yürütmeyi durdurma; idarî kararların nasıl durduru
lacağı, yürütüleceği, yürütülmesinin durdurulacağı, 
uzun uzun anlatıldığı gibi, ayrıca, bunlar, İdarî Yargı
lama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde de anla
tılmıştır. 

Şimdi şunu soruyorum : Siz, mahkemeye ait olan 
yürütmeyi durdurma, yani bir kararın yürütülmesini 
durdurma yetkisini idarî mercie nasıl bırakırsınız; bu 
mümkün müdür? İşin garibi, Danıştayda veya idare 
mahkemeleri nezdinde açılan bir iptal davası dahi, oto
matik olarak herhangi bir idarî işlemi durdurmaz; ve
lev ki dava açılsa bile; olmaya ki, Anayasanın 125 ve 
idarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesi 
gereğince mahkeme yürütmeyi durdurma kararı ver
sin. Bu nasıl bir hukuk aymazlığıdır, bu nasıl bir at
lamadır. Şimdi, bir defa, «Başkan tarafından havale 
edilmeyen konuları konuşamaz» diye bir hüküm 
konmuştur. Yani, bu İdareî Umumiyei Vilayat Ka-
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nunu Muvakkatini iyi okumadıkları veyahut anla
madıkları için, 144 üncü maddenin dokuzuncu ben
dini orada görmemişlerdir., 

BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen 'bitirelim efen
dim, 

CAHİT TUTUM (pevarrtla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

•Sayın üyeler, dokuzuncu bent, «Encümeni vilayet 
iştu kanun ile vilayete muhavvel olmayan hususatı 
katiyyen müzakere edemez» diyor. Yani, daimî en
cümenin müzakere edemeyeceği konu; sayın 'başka
nın havale edip, edemamesiyle alakalı değildir. Ken
disine kanunla muhavvel olan/yani vilayete tahvil edil
miş olan birtakım işleri yürütmekle yükümlüdür. Za
ten, onu yapmazsa görevini lihma! etmiş olur. 

Şimdi, vali bu kararları alacak-ve siz validen bu 
kararların yürütmesini durdurmasını talep edeceksi
niz. Üstelik, valinin böyle dava açma yetkisi de ol
maması gerekir. Tabiî Danıştay Kanununun 41 inci 
maddesine bakacak olursanız, Danıştay Birindi Daire
sinde- çözülecek idarî ihtilaflardan söz ederken «1da-
rei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakkati gereğince 
doğrudan doğruya veya itiraz yoluyla Danıştaya-ve
rilen işleri» diyor. Birindi dairenin göreceği işler ara
sında o tür ihtilaflar var; ama onlar, idarî ihtilaflar
dır. Dolayısıyla, oradaki idarî (ihtilaflarla buradaki da
va açma hakkı arasında çok fark vardır. Davayı küm 
açar?. Davayı, idarî istemde mutazarrır olan, yani 
hakkı veya menfaati haleldar olan kimseler açabilir. 
Bu varken, ®iz ayrıca, bir atamayla gelen bir valiye 
nasıl dava açma hakkı tanırsınız? Bu, iptal ile mah
kûmdur ve maluldür. 

Lütfen, şu önergeyi kabul edin ve bunu iptalden 
kurtarın. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kahul etmeyenler... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 101 oy arayın Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — 101 oy istediler, sayıyoruz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, 101 oy istendli diye mi arıyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, ben her dakika bunu sa

yamam. -Lütfen... 
M. TURAN BAYEZİT ^Kahramanmaraş) — Lüt

fen düzeltin efendim, isteğe bağlı değil. 
BAŞKAN — Ancak, itiraz olursa arıyoruz efen

dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yok 
efendim, itirazsız arayacaksınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
önerge kabul edilmem'iştir. 

• Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.^ 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştür. 

17 nöi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — Idarei Umumiyei Vıillayat Kanunu 

Muvakkatı'nın 144 üncü maddesine aşağıdaki 10, 11, 
12,13,14 ve 15 indi bentler eklenmiştir. 

10. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen esas
lar dahilinde, yıllık programlar gereğince yapılacak 
yatırımların müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve 
benzeri proje ve kontrollük hizmetlerinin yaptırılma
sına, karar vermek; belediye sınırları ve mücavir alan
lar dışında kalan yerler için nazım ve uygulama imar 
planları ve programları hazırlamak veya hazırlatmak 
ve bunları Meclisin onayına sunmak, kırsal kesimde 
gerekli yerlerde toplu yerleşim merkezleri kurmak, 

11. Özel idare tarafından yapılacak hizmetler kar
şılığı alınacak ücret tarifelerini düzenleyerek. Meclise 
sunmak, 

12. İl Özel idaresinin görevleri ile ilgili konularda 
yasaklayıcı tedbirler ve kararlar almak, 

13. Yönetmeliklere, yasaklayıcı tedbinlerle alınan 
kararlara uymayanlar hakkında ceza kararı vermek, 
müeyyideler uygulanmasını kararlaştırmak, 

14. Belediye sınırları dışında; umumun eğlenme
sine, dinlenmesine, yiyip içmesine mahsus yerlerle, 
'benzerlerinin ücret tarifelerini, meslekî teşekküllerin 
görüşlerini de alarak düzenlemek ve sınıflarını tespit 
etmek; 'bu gibi yerlerle diğer üş yerlerinin açılma, ka
panma ve öğle dinlenme saatlerini belirlemek ve ilan 
etmek, 

15. M özel İdaresi görevlerinin yapılmasına ve 
diğer kamu hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı ol
mak amacıyla çeşitli kuruluşlarla yapılacak işbirliği, 
ortak personel çalıştırılması ve ortak makine parkı 
kurulması esaslarını tespit etmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bayezit. 

<M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yını Başkan, değerli arkadaşlarım; ben sadece, onbe-
şinci bende temas etmek istiyorum. Görünüşünde çok 
masum bir (bent giıbi; ama uygulamaları değerlendir-
diğimizde, ne kadar tehlikeli bir sonuca gidebileceği
ni dikkatlerinize sunmak amacıyla söz aldım. 

Lütfen müsaade ederseniz, onfoeşkıci bendi bir 
daha okuyayım : «11 özel idaresi görevlerinin yapıl-
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masına ve diğer kamu hizmetlerimin yürütülmesine 
yardımcı olmak amacıyla çeşitli kuruluşlarla yapı
lacak işbirliği, ortak personel çalıştırılması ve ortak 
makine parkı kurulması esaslarını tespit etmek.» 

Şimdi, ıbu bent, esasları tespit etme çerçevesi içe
risinde şöyle bir yetki getiriyor ; Özel idarenin hiz
metlerinin yapılması için özel kuruluşlarla işbirliği 
yapmk... Tabiî, Ibu bir noktada takdir edilir. Okul 
yapılacaktır, okulun müştereken yapılması söz ko
nusudur; ayrıca yolların, köprülerin müştereken ya
pılması söz konusudur; ama ağırlık ve hizmeti ifa, 
il özel idaresine ait olmak şartıyla. Mesela şöyle dü
şünelim : İl özel idaresinin- yetkisi dahilinde bulu
nan herhangi bir konu, bir vakıf tarafından üstleni
lip yerine getirilmeye çalışılırsa, o zaman, il özel İda
resi imkânları, işbirliği tasils ediyoruz zihniyeti için
de, bu vak'fa kanalize edilir ise, bugün yaşadığımız 
bir tablonun tekrarı yine gündeme gelmiş olacak
tır. Bu itibarla, maddenin bu şekilde ele alınmış ol
masını, uygulamada Türk Kadınını Güçlendirme 
Vakfının bugün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı ile olan ilişkilerinde gördüğümüz gibi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile ilgili verdiğimiz bir ya
zılı soruya henüz cevap alamadık. Bu vakfa bakanlık 
personel olarak, para olarak, ilaç olarak, malzeme 
olarak ne kadar yardım yapmıştır? Bunların ceva
bını bekliyoruz. 

HAYDAR ÖZAIJP (Niğde) — Seneye inşallah. 

İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Seneye... 
Temenni ederim. Önemli olan cevabım geltmesidii'. Bu 
itibarla, uygulamanın, bugünkü gibi, bir parti men
faattin©, kamu yararı çerçevesi veyahut da kamu ya
rarı örtüsü altında, bir parti menfaatine istismar 
bilmesinden .endişe duyarım. 

(Bundan daha önemi bin konu; hadi, özel idare 
hizmetlerinin yapılmasına yardımcı olsun da, diğer 
kamu hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak 
için işbirliği yapmak... Bunu anlamak mümkün de
ğil. Özel idare, kendi hizmetleriniin yürütülmesi için 
işbirliği yapar da, kendilsinin dışındaki bir hizmetin 
yürütülmesi için işbirliği yapmak gibi, meselenin as
lî faili olmak görevini nasıl üstlenir? Bunu anlaya
mıyorum. Özel idare, kendi dışındaki bir kamu ku
ruluşunun görevinin yerine getirilmesine yardımcı ol
sun, bu normalidir; ama bunu, bir başka kuruluşun 
yardımcı olmasını sağlamak şekliyle kanuna koy
mak, tahmin ediyorum ki, maksadın yanlış anlaşıl
masına veya maksadın uygulamada ters yorumlanma
sına neden olabilecektir. Bu itibarla, bu bendin kal-

I dırılması gerektiği kanısındayız. Takdir yüce heye-
I tindir. 
I Saygılarla arz ediyorum. 
I 'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, söz 
I istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

I değerli millleitivekilleri; deminden beri, bir gerçeğin al
tını kalın çizgileri© çiğmeye çalışıyorum, o da şu-

I dur : Türk idare sistemini düzenfeyen ana metinler 
birbirinden kopuk ele alındığı zaman, ister istemez 

I blrbiriyl'e uyuşmayan, uygulamada da ciddî ihtHat
lar yaratacak birtakım sonuçların doğması kaçınıi-

I maz olmaktadır. 
Nedir, Türk idare sisteminin özünü, esasını il

gilendiren metinler? Bunlardan birincisi 5442 sayılı 
İl İdaresi Kanunudur, ikincisi, 1580 sayılı Belediye 
Kanunudur, üçüncüsü, 442 sayılı Köy Kanunudur ve 

I nihayet dördüncüsü İdarei Umumiyei Vilayat Ka-
I nunu, yeni ismiyle İl Özel İdaresi Kanunudur. Bu 
I dört kanun, birbiriyle senkronize olmak, birbiriyle 

uyumlu olmak zorundadır. 

Şimdi, Sayın Bayezit 'arkadaşımın dokunduğu 
1 bende balkınız; orada, encümenin görevleri arasında, 

«Ortak personel kullanımının esaslarını tespit etmek» 
deniliyor. 

Ortak personel nedir? Bir ile tevdi edilen veya 
bir il içinde yerine getirilmesi gereken, kamunun 
çeşitli hizmetlerini gören teşkilatlar var, bakanlıkla
rın taşra kuruluşları var, buralarda çalışan çeşitli 
personel var. Bentte denmek istenen şu : İster genel 
idarenin taşra teşkilatında çalışan personel olsun, is
ter mahallî idarelere mensup personel olsun, o ilde, 
11 özel idaresine mevdu birtakım hizmetlerin yerine 
getirilmesi gerekiyor ise, encümen, ortak personel 
kullanımı esaslarını tespit edecek demektir. 

Bakın, şimdi bir madde okuyacağım, bakalım, 
bu madde de nereden çıktı, bu varken acaba bunu 
niye koydular diye soracak mısınız? 5442 sayılı Ka--

I nunun 9 uncu maddesini okuyorum. Burada valiye 
iki türlü yetki verilmektedir: Bir tanesi, «İlde teş
kilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürü
tülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilişkisi olan 
herhangi bir idare, şube ve daire başkanından iste
yebilir.» Demek ki, vali, ilde bir teşkilat yok ise ve 
görevli memur da yok ise, ıgördürülmekte olan hiz
metle ilgili, yakın, başka bir idarî teşkilattan, idarî 

J şubeden, mevcut personelden yararlanabilir. 
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O yetmiyor; 'bakınız arkadan ne diyor: «Vali, il 
içindeki idare ve müesseselerde çalışan uzman veya 
fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden, aslî 
vazifelerine halel getirmemek şartıyla, ilin genel ve
ya - bunun altını çiziyorum - mahallî hizmetlerine 
müteallik işlerin görülmesini isteyebilir ve bu istek, 
derhal yerine getirilir» INe oldu şimdi? 

Tabiî, bunu hazırlayanlar belki bunu görmediler. 
Bilmiyorlar diyemem, çünkü en mütehassıs bir ku
rum, İçişleri Bakanlığı. Bunun cevabı şu olabilir, e..» 
canım valinin direkt yetkisi var da, vali direkt yetki
sini 'kullanmaz, ne yapar; encümene getirir, encü
men de karar verir, ne var yani? Çok şey var. Bu 
madde ile o madde yürürlükte kaldığı sürece, bir 
valiye göre başka türlü işler bu hükümler, bir başka 
valiye göre de başka türlü işler. 

Dolayısıyla, ortak personel kullanım esaslarının 
düzenlenmesini bu şekilde bırakamazsınız, mümkün 
değildir, bu da iptalle maluldür; hatırlatıyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKıAN Teşekkür ederim ıSayın Tutum. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var, okutuyo

rum efendim1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 531 sıra sayılı 11 özel İdarele

ri Kanun tasarısının çerçeve 17 nci maddesiyle dü
zenlenen, «İdareyi Umumiyei Vilayat Kanunu Mu
vakkatinin 144 üncü maddesine aşağıdaki 16 ve 17 
nci bentlerin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bent 16. Devlet Planlama Teşkilatının tespit et
tiği esaslara göre, Balkanlar Kurulunun 6.12.1983 gün 
ve 7493 sayılı - kararı ile onaylanan merkez köylerin
de; İlçe Köy Toplum Kalkındırmıa Kurullarının em
rinde çalışmak üzere, Merkez Köyleri Toplum Kal
kındırma ekipleri kurulur. Merkez köyleri toplum kal
kındırma ekiplerinde ziraat teknisyeni, ev ekonomisti, 
hayvan sağlık memuru, sosyal hizmet görevlisi ve 
yetişkinler eğitimcisi bulunur, 

Ekip üyelerinden biri; ilçe toplum kalkındırma 
kurulunca koordinatör yöneticisi olarak seçilir. 

Bent 17. Merkez köylerinde görev yapacak 
toplum kalkındırma, ekipleri, Bakanlar Kurulunca 
tespit edilecek bir plan dahilinde ve mevcut im
kânlara göre beş yıllık bir süre içinde teşkil edilir. 

Güneydoğu illerindeki merkez köylerinde teşkil 
edilecek ekiplerin teşkilatlanması 1987 bütçe yılı 

içinde, doğu illerindeki teşkilatlanma 1988 bütçe yılı 
içinde tamamlanır. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Kâzım İpek 
Amasya 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Veysel Varol 
Erzincan 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının çerçeve 17 

nci maddesinin Î5 inci bendinin aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

15. «İhaleleri bizzat veya ilgili dairesi mari
fetiyle yapmak veya yaptırmak.» 

İsmail Dayı Haydar Özalp 
Balıkesir Niğde 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Erfcuğrul Gökgün 
Aydın 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «113 Mart 1913 Tarihli İdarei 

Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bazı 
Ek ve 'Ek 'Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı»nın 17 nci maddesindeki 10 numaralı 
bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

10. Bakanlar Kurulu Kararı .ile belirlenen esas
lar dahilinde, yıllık programlar gereğince yapılacak 
yatırımların müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve 
benzeri proje ve kontrollük hizmetlerinin yaptırıl
masına, karar vermek. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Haydar Özalp 
Niğde 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Birsel Sönmez 
Niğde 

lErtuğrul Gökgün 
Aydın 

Gerekçe : 
Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ka

lan yerler için nazım ve uygulama imar planlarının 
yapılması ve yürütülmesi konusu; 3194 sayılı İmar 
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Kanunu hükümleri içinde yer almakta olup, bu gö
revler valiliğe verilmiş bulunmaktadır. 

Her iki kanun arasında teadül ve tearuzu önle
mek bakımından; 10 numaralı bendin bu bölümü
nün 17 nci madde kapsamından çıkarılmak suretiyle 
'bendin değiştirilmesi gerekli görülmüştür: 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri tekrar okutup 
işleme koyacağım : 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka
daşlarının önergesi 

Tasarının 17 nci maddesinde 10 numaralı bendin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

10. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen esas
lar dahilinde, yıllık programlar gereğince yapılacak 
yatırımların müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve 
benzeri proje ve kontrollük hizmetlerinin yaptırılma
sına, karar vermek. 

BAŞKAN — Komisyon?., 

IPLAN VİE BÜTÇE KİOIMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER i(]Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) —• Katılıyoruz ©fendim. 
Önerge sahibi konuşmak istemiyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı ve arkadaşla

rının önergesi 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının çerçeve 17 
nci maddesinin (15) inci bendinin aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

15. «(ihaleleri 'bizzat veya ilgili dairesi marife
tiyle yapmak veya yaptırmak.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

ıprzincan) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunacağım : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil-
miş'tir. 

(Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
İzmir (Milletvekili Hüseyin Aydemir ve arkadaş

larının önergesi. 

i Tasarının 144 üncü maddesine aşağıdaki 16 ve 
17 nci bendlerin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ek bend 16. Devlet Planlama teşkilatının tespit 
ettiği »«aslara göre, Bakanlar Kurulunun 6.12.1983 
gün ve 7493 sayılı kararı ile onaylanan merkez köy
lerinde; İlçe Köy Toplum Kalkındırma Kurullarının 
emrinde çalışmak üzere, 'Merkez Köyleri Toplum Kal
kındırma ekipleri kurulur. Merkez köyleri Toplum 
Kalkındırma ekiplerimde ziraat teknisyeni ev ekono
misti, hayvan sağlık memuru, sosyal hizmet görevlisi 
ve yetişkinler eğitimcisi bulunur. 

Ekip üyelerinden biri, ilçe toplum kalkındırma 
kurulunca koordinatör yönetici olarak seçilir. 

I Ek bend 17. (Merkez köylerinde görev yapacak 
toplum kalkındırma ekipleri; Bakanlar Kurulunca 

I tespit edilecek bir plan dahilinde ve mevcut imkân
lara göre 5 yıllık bir süre içinde teşkil edilir. Güney
doğu illerindeki merkez köylerinde teşkil edilecek 
ekiplerin teşkilatlanması, 1987 bütçe yılı içinde; Doğu 
illerindeki teşkilatlanma 1988 bütçe yılı içinde ta
mamlanır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon?.. 
PLAN VİE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
((Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge .sahibi?.. Yok. 
I önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(Maddeyi, kabul buyurduğunuz önergelerle bera
ber oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme-

I yenler... IMadde, önergelerle beraber kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 

Muvakkatına aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — II Özel İdaresinin yetki ve gö

rev alanı içinde, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ve-
I rilen görevlere istinaden il genel meclisi ve il daimî 

encümenince alınan ve usulüne uygun olarak ilan edi
len kararlar veya tedbirlere aykırı davranışta bulu-

I nanlara il daimî encümenince beşbin liradan ellibin 
liraya kadar para cezası veya üç günden otuz güne 
kadar işyerinin kapatılması veya ticaret, sanat ve mes
lekten men cezası verilebilir Fiilin tekrarı halinde her 

I iki. ceza birlikte uygulanır. Cezaya konu olan eşya ge-
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rektiğinde muhafaza altına alınır. Eski hale getirilme
si icap eden hususlarda il özel idaresince verilecek uy
gun süre içinde, mahzurun giderilmemesi halinde, ida
rece eski hale getirilir. Bu sebeple yapılan harcamalar 
ilgiliden tahsil olunur. 

Ancak, vali ve kaymakamlaı, cezayı gerektiren 
suçların işlendiğini bizzat gördüklerinde binbeşyüz li
radan otuzbin liraya kadar para cezası veya yedi gü
ne kadar işyeri kapatma cezası veya ticaret, sanat ve 
meslekten men cezası verebilir. 

Vali ve kaymakamlar tarafından verilen cezalar 
kesindir. 

Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı ce
za hükümleri ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Ek 1 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. 

Buyurun Sayın Arıkan 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bu ek 1 inci madde de, bu tasa
rının genel temayülünü ortaya koyuyor. Genel tema
yül, demokratik bir tarz değil, bilakis merkezî idare
ye baskı yapabilme imkânını verir mahiyette. Nite
kim, aynı şeyi ek 3 üncü maddede de göreceğiz; ek 
3 üncü maddede; bakanlık vasıtasıyla, asıl üyelerin 
görevine son verildiği zaman, beş yedek üye olması
na rağmen, yedek üyelerden, yani seçilmiş üyelerden 
ikmal yapılmıyor, merkezî teşkilata bağlı daire mü
dürlüklerinden atama yapılıyor. Anlaşılıyor ki, demok
ratik kurallara göre seçilmiş uzvu dışlamak amaçtır. 

Burada birkaç ceza var; ama bence en ağırı şu: 
«Ancak, vali ve kaymakamlar, cezayı gerektiren suç
ların işlendiğini bizzat gördüklerinde binbeşyüz lira
dan otuzbin liraya kadar para cezası veya yedi güne 
kadar işyeri kapatma cezası veya ticaret, sanat ve mes
lekten men cezası verebilir» deniyor. Bizzat gördük
lerinde veriliyor; başkaca hiçbir delil yok. Bu, her 
türlü maksada göre kullanılabilecek bir hüküm nite
liğindedir, baskı vasıtası olabilecek bir hüküm niteli
ğindedir. 

Takip eden fıkrada şöyle deniyor: «Vali ve kay
makamlar tarafından verilen cezalar kesindir». Yani, 
yargı yolu da açık değildir. Oysa, Anayasayı tetkik 
buyurunuz; Anayasanın 125 inci maddesi; istisnaları 
dışında, idarenin her türlü işlem ve kararlarının yargı 
denetimine açık olduğunu söyler. Bu istisnalar nedir? 
Askerî sahada bir istisna vardır, bir de, Yüksek Hâ
kimler Kurulunun kararına karşı müracaat etme im
kânı yoktur. Vali ve kaymakamlar için bunu verebil

mek... Ben öyle zannediyorum ki, bir deli.kaymakam 
çıkar; particidir -bu yaşanmıştır; kaymakam arka
daşlar bilirler- «Bana bak, eğer sen bu seçimlerde 
özal'a oy vermezsen, şerefimle seni temin ederim; iş
yerini otuz gün kapatırım» der. «Bizzat gördüm» di
yecek. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ama, 
yine de oy vermez; kapatsa bile oy vermez. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Belli olmaz, hiç 
belli olmaz. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bayezit... 
VURAL ARIKAN (Devamla) T— ikincisi; ticaret, 

sanat ve meslekten otuz güne kadar men cezası... 1985 
yılında vergi kanunları geçti, vergi suçlarını tespit et
tik. O zaman, kaçakçılık halinde, bu cezayı bu kadar 
dahi ağır tutmadınız. Bu, mahallî kesimlere mahallî 
idarelerin baskılarını artırmaya yöneliktir ve genel ifa
desiyle Anayasaya aykırıdır; dikkatlerinize arz ede
rim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Başka söz isteyen?.. Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, saygı
değer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarının 
geçici maddelerine geldik ve özellikle üzerinde durul
ması gereken maddelerden bir tanesini tartışıyoruz. 

BİRSEL SÖNMEZ (Niğde) — Sayın Kuşhan du
yamıyoruz; özellikle seni dinlemek için buraya gel
dik. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın milletvekili. Zaten, milletvekillerinin görevi, bu
rada gerçekleri tartışanları dinlemektir. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Kısa kesseniz iyi 
olacak. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Uzun veya kısa 
keseceğim benim bileceğim şey veya işin gereğinin 
emrettiği boyutlarda olur o. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Ben rica ettim, is
tediğin kadar konuşamazsın. 

BAŞKAN — Lütfen, efendim müdahale etmeyi
niz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Arıkan'ın 
da biraz önce belirttikleri gibi, biz bir noktada bu ya
sayla öyle zannediyorum ki, vilayeti yönetmekle gö
revli bulunan, yani yasa koyucunun vilayetin bir nevi 
meclisi halinde olması gereken, vilayetin yönetimiyle 
ilgili yasal kararlan alması gereken, yol' gösterici ol
ması gereken, yani rehberlik hizmetini yürüten, yöne
time yardımcı olması gereken bir kuruluşa, bir orga-
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na, biz, ceza verebilme, yani bir nevi adlî merciler ye
rine geçme veya idarî merciler yerine geçme imkânını 
veriyoruz. Bu, bizim görüşümüze göre, uygun değil
dir. 

Şimdi, bir an için, seçildiğiniz illerdeki il genel 
meclisi üyeleri ile çevredeki insanların ilişkilerni gö
zünüzün önüne getirmenizi veya şöyle bir hafızanızda 
canlandırmanızı sizden istirham ediyorum. Genellikle, 
küçük yerlerde, taşra illerinde, il genel meclisi üyelik
lerine seçilen kimseler, eşraftan kimselerdir, kalaba
lık ailelere mensup insanlardır veya çok isim yapmış, 
kendisini kabul ettirmiş ve kendisini çok sevdirmiş 
olan kimselerdir. 

Binaenaleyh, bu şekilde olan insanlar, devamlı su
rette, itibar görmek, devamlı surette,sözünün birinci 
planda olmasını görmek ve devamlı surette, dediğim 
dedik öttürdüğüm düdük - tabirimi maruz görün - di
ye yaşamış olan insanlardandır ve öbür taraftan, siz 
eğer bunlara büyük boyutlarda ceza koyabilme, dük
kân kapatabilme, ekmek kapışım kapatabiime yetkile
rini de böyle büyük boyutlarda verirseniz, o zaman, 
öyle zannediyorum ki, illerde büyük boyutlarda sıkın
tılara sebep olursunuz. 

Yani, yarınlarda, büyük boyutlarda sıkıntı sesleri 
gelmeye başlar. Gerçi - biraz uygun olmamakla bera
ber; bugün teamül haline geldiği için ben de biraz 
uygunsuz davranarak' söylüyorum - size gelecek olan 
şikâyetler, nasıl olsa çöp sepetlerine dolar, biraz önce, 
muhtarların verdiği istek dilekçelerinde olduğu gibi; 
ama yine de memlekette... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Ayıp 
ayıp... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Değerli arkada

şım, dosyayı gösterirsem utanırsınız, «Ayıp» demeyin. 
«Yalan» demeyin, dosyayı gösteririm, utanırsınız. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

Muhtarların verdiği belgeler elimizdedir. Biz say
gılı davrandık, büyük boyutlarda, basında sansasyon 
yaratmak istemedik; ama mecbur ederseniz yaparız 
bunu. (ANAP sıralarından gürültüler). 

OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Ayıp ayıp, ol
mayan bir şeyden bahsediyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Kuşhan... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Mecbur ederse

niz yaparız Sayın Doğan. (ANAP sıralarından gürül
tüler). , 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, bütün kabahat sizin; çünkü, yetkinizi kullan
mıyorsunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Biraz önce, sayın 
muhtarlarımız dinleyici bölümünü doldururken... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen efendim sap
tırmayalım konuları. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hay hay Sayın 
Başkanım. Ben bir benzetme yaptım; ama bazıları go
cundu Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Kuşhan, zaten tansi
yon yüksek. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Şimdi, sayın mil
letvekilleri, yaraya basıldığında acır ve feryat çıkar. 
Demek ki, bu kadar insanın içerisinde, belirli kimseler 
feryat ettiğine göre ve o kimseler de bugün, bazı yer
lerde, bazı görevler ifa ettiklerine göre, söylediğimiz 
şeyler doğru. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Ne demek 
istiyorsun? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Anlayana sivri
sinek saz, anlamayana davul zurna az gelir; açık söy
ledik, daha ne söyleyelim ki. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, biraz önce, tasarı üzerindeki görüşmeler de
vam ederken, biz, özellikle tasarı çerçevesinde kal
mak, tasarı üzerinde yapıcı katkılarda bulunmak ve 
yasal görevimizi yerine getirmek için kürsüyü işgal 
etitik ve verdiğimiz bütün görüntüler de, yapmış oldu
ğumuz bütün öneriler ve eleştiriler de, -tutanakları 
ettik ve verdiğimiz bütün görüntüler de, yapmış oldu-
val üzere devam etti; ama gelin görün ki, bir değerli 
arkadaşımız kürsüye çıktı -kendisinin mutadı olduğu 
üzere - birilerine selam gönderdiğimizi ifade ettiler. 
Şimdi ben size soruyorum... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen, madde üzerin
de konuşun. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Madde üzerinde 
konuşuyorum Sayın Başkanım. 

Şimdi size soruyorum: Bir milletvekili, birilerine 
-sizin yaptığınız gibi - selam gönderme ihtimali çıka
bilir diye tasarı üzerinde konuşmasın mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sayın Başkan, mad
de üzerinde konuşsun. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bunu, hangi in
safla, hangi düşünce ile mezcetmek mümkün. 

Şimdi, meseleye dönüyorum sayın milletvekilleri. 
İl genel meclislerine bu kadar büyük boyutlarda ce
za verme yetkisini vermek, sakıncalıdır. Mutlaka, bu-

1 nun bir çaresini bulup biraz daha yumuşatmak, biraz 
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daha vatandaşa nefes aldıracak veya onları, vatanda
şın karşısında Demokles'in kılıcı halinden çıkaracak 
bir ortamı yaratmamız gerekir. 

Diğer taraftan, sayın milletvekilleri, daha önceki 
maddelerde, ildeki valilere çok büyük yetkiler ver
diniz; bütün gayretlerimize rağmen, bu yetkiler kısıla-
madı. il genel meclisinin alacağı kararlar çok hüsnü
niyetli olsa, çok tarafsız olsa, çok adil olsa dahi, 
toplumun menfaatine olsa dahi, vali bey, yani il ge
nel meclisinin başkanı, bunu kendi mantalitesine uy
gun bulmadığı takdirde, istediği gibi, işlemez hale ge
tirebilir. 

Yine, endişe ederiz ki, bu maddede de, il genel 
meclisinin alacağı kararlar, valinin bu yetkileri devam 
ettiği için, halka nefes aldırmayacak hale gelir. Niye 
endişe ediyoruz biliyor musunuz sayın milletvekilleri? 
Siz, bugün yaptığınız gibi, yarın da, korkarız iki, ikti
dar olan parti veya Meclisin iktidar kanadı, valiler 
üzerinde kuracağı bir etkinlikle, kendisinden olmayan 
vatandaşların çok tabiî anayasal hakkı olan ticaret 
yapma hakkını ortadan kaldırmaya vesile olabilir, fır
sat verebilir. Aynı zamanda, vatandaşlar arasındaki 
ilişkilerin bozulmasına başlangıç noktasında sebep ola
bilir. tç barış bozulur, iş huzuru bozulur, insanların 
arasındaki iyi münasebetler, iyi ilişkiler bozulur. 

Onun için, çalakalem hazırlanmış olan bu tasarı
nın bu maddesini de, ben, yasama görevimin bana 
emrettiği şekilde hükümetin veya komisyonun geriye 
almasını ve olması gerektiği şekilde tekrar getirmesi
ni öneriyor, yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Madde üzerine verilmiş önerge?.. Yok. 
Ek Madde 1 'i oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Ek Madde 1 kabul edilmiştir. 
Ek Madde 2'yi okutuyorum: 
EK MADDE 2. — Vali ve Kaymakamlarca ve

rilen cezalar dışındaki ceza kararları, ilgililere usulüne 
uygun olarak tebliğ edilir. Kararlara karşı tebliğ ta
rihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh 
ceza mahkemesine itiraz edilebilir, itiraz üzerine ve
rilen kararlar kesindir, itiraz, evrak üzerinde inceleme 
yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Verilen para 
cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun Hükümlerine göre il özel idare
lerince tahsil olunur. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ek Madde 3'ü okutuyorum: 
EK MADDE 3. — Görevleri ile ilgili bir suç söz 

konusu olan il özel idare organları veya bu organla
rın seçilmiş üyelerine Memurin Muhakematı Hakkın
da Kanunun muvakkat hükümleri uygulanır. Bu se
beple haklarmda soruşturma veya kovuşturma açılan 
il özel idare organları veya bu organların üyeleri, iç
işleri Bakanı tarafından geçici bir tedbir olarak kesin 
hükme kadar görevden uzaklaştırılabilir. 

Bu ahvalde meclis ve encümenin görevleri valilik 
makamı tarafından encümenin tabiî üyeleri yerine 
kaim olmak üzere ve bu sayıda seçilecek il müdürleri 
marifetiyle yürütülür. 

Ancak, soruşturma veya kovuşturma sonunda yet
kili mercilerce; 

1. Haklarında men'i muhakeme veya beraat ka
rarı verilenler, 

2. Üyelik sıfatlarının sona erdirilmesini gerektir
meyecek bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenen
ler, 

Haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri bu 
kararların kesinleşmesi üzerine derhal kaldırılır. Ay
rıca kesilmiş ödenekleri kendilerine ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının önemli 
maddelerinden birisi, Anayasanın 127 nci maddesine 
paralel biır duruma getirilmek istenmiş, ancak 127 
nci madde dahi, kendi içinde çelişkili olduğu için, bu 
yansımasıyla da amacı tam manasıyla anlatamaz du
ruma girmiş. 

Maddeye baktığımızda, «Görevleri ile ilgili bir 
suç sözkonusu olan...» deyimi var. Bu konuda bir de 
önergemiz var, değerlendirmeniz için bunu arz edi
yorum, 

Suç sözkonusu olmak: Hukukta, bir suç işlendi
ğinin sözkonusu olmak diye bir yaklaşım yoktur. Bu, 
basında çıkan haberlerdir, bu, dedikodulardır vesa
ire vesaire... Zaten, bu hükümet de, bunlara dayana
rak işlem yapmamıştır, örneğin, Eminönü ilçe Bele
diye Başkanı hakkında basında, sayfalarca, sütunlarca 
yazılmış, içişleri Bakanlığı, bunun sadece bir haber 
niteliği olduğunu ileri sürmüş, vaktaki Danıştaydan 
lüzumu muhakeme kararları çıkmaya başlamış, siyasî 
açıdan da artık bir tasarrufta bulunma zamanının gel
diğine karar verilmiş ve şahıs görevden alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, mademki, hükümet, bu uy
gulamayı, dış görünüşüyle, hukuka uygun, daha doğ-
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rusu Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre, 
görevli en son merciin (Danıştayın) lüzumu muhake
me kararı vermesini beklemeye kadar ertelemiştir ve 
suç sözkonusu olmasını değil, hakkında bir kovuştur
manın, bir soruşturmanın bahis mevzu olmasını ön
görmüştür, o halde madde metninde, bu, «suç sözko
nusu olan...» ibaresinin yer almaması gerekir; bunun 
değiştirilmesi gerekir ve Anayasaya uygun hale ge
tirilmesi gerekir. 

Anayasanın ilgili maddesi ne diyor? «Ancak, gö
revleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruştur
ma veya kovuşturma açılan...» Anayasada yer alan 
hüküm biraz daha objektif. Kovuşturma açılması, so
ruşturma açılması her ne kadar suçluluğun karinesi 
dahi olamasa bile, ne de olsa, biraz daha objektif. 
Onun için, yüce heyet kabul ederse, verdiğimiz öner
ge ile «sözkonusu olan» deyiminin yerine, «hakkında 
soruşturma ve kovuşturma açılan» ibaresinin eklen
mesini teklif ettik. 

Tabiî, kabul etmezseniz, Anayasaya aykırı olan 
bir metni, bizim ikaz etmemize rağmen, ısrarla mu
hafaza etmiş olursunuz. 

ikinci konu-: İkinci fıkrada, Meclisin görevden 
alınması halinde, Anayasa, organların görevden alın
masına cevaz verdiği için, il özel idaresinin genel 
meclisi, il genel meclisinin de görevden alınması 
mümkün olabilecektir. Meclisin görevden alınması 
halinde, encümenin tabiî üyelerinin vekâlet edeceği, 
bu görevi yürüteceği esası getiriliyor; ama Anayasa,-
rnız, mahallî idareleri, karar organları seçilmiş kuru
luşlar olarak nitelendirir. Yani, karar organlarının se
çilmiş olması aslî şartı vardır Anayasada. O halde, 
tabiî üyeleri, yani devlet memurlarını, encümenin se
çimle gelmeyen kanadını, meclis görevlerini ifa ettir
mek için tavzif ederseniz, Meclise vekâlet ettirmeye 
kalkarsanız, o zaman, Anayasanın 127 nci maddesin
deki anailkeye ters düşmüş olursunuz; bir de bunu 
hatırlatmak istedim. 

Bu halde ne yapılacaktır? Encümen görevden alın
dığına göre, encümenin seçilmiş üyeleri de görevden 
alınacağı için, yerine kimler bakacaktır diye, Bütçe 
Komisyonunda uzun uzadıya bu tartışıldı. Sonunda, 
hazırlanan önergeyle şu hal verilmiş: «Bu sayıda se
çilecek il müdürleri marifetiyle yürütülür» diye, mad
deye bir ibare konmuş. Kanımızca bu da hatalıdır. 
Yani, sayı filvaki önemlidir; ama aynı teşkilattan ol
ması veya olmaması gündeme gelebilir. «Bu sayıda 
seçilecek il müdürleri» dediğiniz takdirde, bayındır
lık müdürünün yerine, köy hizmetleri müdürünün ye-
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rine, millî eğitim veya sağlık müdürünün encümene 
alınması mümkün olabilir, 

Yine, «Seçilecek» deniyor. Kim seçilecek o belli 
değil. Vali mi seçecektir? Valinin seçimi, İçişleri Ba
kanlığının vesayetine tabi olacak mıdır, olmayacak mı
dır? Bu da açıklığa ıkavuşturulmamıştır. 

Bu hususları yüce heyetin dikkatine sunmak iste
dim. özellikle önergemizde bahsettiğimiz durumun, 
Anayasaya aykırılığını tekrar vurgulamak istiyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; ek 3 üncü maddede, özellikle üze
rinde durulup düşünülmesi gereken hükümler getiril
mek istenmekte. «Görevleri ile ilgili bir suç sözko
nusu olan il özel idare organları veya bu organların 
seçilmiş üyelerine Memurin Muhakematı Hakkında 
Kanunun muvakkat hükümleri uygulanır. Bu sebeple 
haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan il özel 
idare organları -özellikle dikkatinizi çekmek istiyo
rum - veya bu organların üyeleri, İçişleri Bakanı ta
rafından geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar 
görevden uzaklaştırılabilir» denilmektedir. 

Daha evvel de, bu şekilde, İçişleri Bakanlığına ve
rilen, büyük yetkilerin bulunduğu maddelerde, özel
likle vurgulamak istemiştik. Sayın milletvekilleri, il 
genel meclisi üyeleri, doğrudan doğruya, partilerin 
gösterdiği adaylar içerisinde, yine partili üyeler ta
rafından seçilen, yani bir nevi politik seçimleri olan 
insanlardır, görevlilerdir. 

Şimdi, getirdiğimiz bu maddede siz, politik yönle, 
politik tercihlerle seçilen bir kimsenin kaderini, doğ
rudan doğruya, İçişleri Bakanına teslim ediyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, düşününüz ki, iktidar parti
sinden olmayan bir partinin üyeleri il genel meclisi
ni oluşturdular ve vali - bugün birçok yerde defalar
ca söyledik, daha defalarca da söyleyeceğiz, örneğini 
maalesef üzülerek gördüğümüz şekilde - iktidar parti
sinden aldığı talimatların dışında bir şey yapamaz 
halde ve burada il genel meclisi üyeleri, elbette ki, 
kendi siyasî tercihlerini o il çerçevesinde uygulamak 
isteyeceklerdir; ama onların başkanı olan, dolayısıyla 
onları yönlendiren İçişleri Bakanı, yani siyasî merci 
adına hareket etme yetkisini, bu yasayla, maalesef, 
kendisine verdiğiniz kamu görevlisi, bu şekilde tercih
lere müsaade etmek istemeyecektir. Müsaade etmek 

532 — 



T. B. M. M. B : 105 16 . 5 . 1987 O : 1 

istemediği bu tercihlerde ısrar eden il genel meclisi 
üyeleri, İçişleri Bakanlığına şikâyet edilecek, İçişleri 
Bakanlığı da onları istediği anda, hiçbir gerekçe gös
termeye de ihtiyaç duymadan, gelen şikâyet üzerine 
görevinden alabilecek ve 'kamu görevlilerinden, onla
rın yerine tayin yapılacaktır. 

Peki, ben sizden öğrenmek, istiyorum: Mademki 
bu insanların elini ayağını böylesine bağlayıp da, on
dan sonra, seçildiniz, buyurun bu memlekete hizmet 
edin gibi, bir yaklaşım tarzını getiriyorsunuz; ne ge
reği var bunu getirmeye? Nasıl olsa sayınız yetiyor; 
yarınlarda değiştirileceğini bile bile -ki, kesin değiş
tirilecektir bunların hepsi - bir kanun hükmü getirir
diniz buraya, seçimle gelmez de, sizin tayininizle ge
lirdi. Seksiyon amirlerini getirirdiniz, kendi beğendi
ğiniz ıkamu görevlilerinden getirirdiniz ve il genel mec
lisini o şekilde oluştururdunuz. Bu dolambaçlı yol
lardan ivicaclı yollara girmeye de gerek kalmadan, 
üstünü bir şeylerle kapatma çabasına da girmeden, 
doğrudan doğruya istediğiniz şekilde hükmeder, iste
diğiniz şekilde uygulardınız. 

Bütün bu açıklamalarım çerçevesinde kalmak kay
dıyla, özellikle bir noktaya dikkatlerinizi teksif et
menizi istirham ediyorum. Bu haliyle bu tasarıyı ge
çirdiğiniz takdirde, yarınlarda, milleti temsilen seçe
ceğimiz Mı genel meclisi üyelerinin elini kolunu bağ
lamış olarak hizmet sahasına sürmüş olacağız. «Aca
ba vali bey ya da İçişleri Bakanı beni görevimden 
alır ve dolayısıyla beni hizmetten uzaklaştırır mı?» 
korkusuyla, düşündüğü şekilde hareket edemeyecek, 
demokrasinin erdeminin ve faziletinin kendisine sağ
lamış olduğu imkânlardan istifade ederek, gerektiği 
şekilde görevini yerine getiremeyecek. Yani, vicda
nen, devamlı surette ıstırap içinde olacak ve bu in
sanlara siz bunu reva görmüş olacaksınız. 

O nedenle, diyoruz ki, tasarının bu maddesini de 
bu haliyle geçirmeyiniz. Sayın hükümet veya ko
misyon, tasarının bu maddesini de geriye alsın diye 
teklif ediyoruz. Olması gerektiği şekilde, bizim de 
tuttuğumuz ışıklar dört sene sonra da olsa, bir defa 
değerlendirilmek kaydıyla, ki size fayda sağlayacak
tır, bundan eminizc çünkü çok samimiyetle söylüyo
ruz, çünkü bu konuda çok hüsnüniyetliyiz; ama Sul
tan Süleyman'a sormuşlar; «Alemi nasıl bilirsin?» o 
da «Kendim gibi» düşüncesinden hareket etmeyiniz. 
Bunu geriye alsınlar, güzel bir şekliyle getirsinler. 11 
genel meclisi üyeleri daha rahat çalışır hale gelsin. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen toparlayınız 
efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı
yorum Sayın Başkanım. 

Böyle bir şey vaki olduğu takdirde, sayın millet
vekilleri, siz bunların yerine görevlendireceğiniz ka
mu görevlilerini, ister istemez, politik tercihlerin içi
ne çekmiş-olacaksınız, ister istemez onları politikaya 
bulaştırmış olacaksınız. Halbuki, bizim Anayasamızda, 
çok açık ve net şekilde gösterilmiştir, yasalarımızda 
da, «Devlet memuru siyasetle uğraşamaz» diye açık 
hüküm vardır. Siz, dolayısıyla, devlet memurunu da, 
bu noktada politikaya çekmenin yollarını açıyorsu
nuz; çünkü onların mukadderatı iktidarın elindedir. 
Bugün siz iktidarsınız, yarınlarda nasıl olsa siz ol
mayacaksınız, o kesin, endişe etmeyin, yani, bu söy
lediğim sözler, bugünlük, size. Yarın siz yoksunuz 
nasıl olsa ve biz geldiğimizde, nasıl olsa, bu yasayı 
değiştireceğiz. Şu geçici sürede kimseye zararı olma
sın diyoruz. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Yarın da siz. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan lütfen bitirelim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, tekrarlıyorum, yineliyorum, 
komisyondan ve hükümetten istirham ediyorum, ta
sarının bu maddesini de geriye alsınlar, tuttuğumuz 
ışıklar doğrultusunda gerektiği şekilde tadat etsinler, 
yeniden getirsinler, tekrar görüşelim. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Madde üzerimde önergeler var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
tl'8 inci maddeyle eklenen Ek 3 üncü maddedeki 

«... Suç söz kolrtuısıu olan» ibaresinin metinden çıfcarı-
îarak, yerine : 

«... Suç se'belb'iyle hakkında soruşturma ve kovuş-
'turtoa' açılan» ibaresinin eklenmesini arz ederiz. 

Turan Bayezit 
Klahramanmaraş 

Kemal Palaoğlu 
Stövıas 

Hilmi Nalbantloğlu 
Erzurum 

Veysel Varol 
Erzincan 

Münir Sevinç 
Eskişefrir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşül'ımeikıtJe olan «ti öziel İdaresi Kanmn Tasa-

fıısılnın1» Elk madde 3"te yer alan «Görevleri ile ilıgili 
bir suç söz konusu olan» ibaresinin «Görevleri ile il-
gi'l'i bir suç sebebiyle hakkımda soruşturma veya ko-
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vuş-tiurtoa açılan» şeklinde değiışltirilımeısini arz ve tek
lif «deriz. 

IMuıstafa Taşar Orhan Ergüder 
Gaziantep İstanbul 

Alâeddiiı Kıısaıkıürdk Ahmet Ekici 
Kaihnaimanmaraş Kütahya 

Haydar Özalp 
Niğde 

BAŞKAN — Efendim, her iki önerge de aşağı yu
karı aynı, yallnız benim görebildiğim kadarıyla bu
rada «Ve» ile «Veya» kelimesi var... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Benim önergem ayrı ve ilk defa gelen önerge; lültfen 
layrı ollar ak oylayın. 

İBAŞKAN — Efendim, bu iki önergeyi ben... 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Hayır efendim ayrıdır, ibarelere bakınız, ayrıdır. 
İBAŞKAN — Ayrı oylatalım, peki. 
M. TURAN BAYEZfT (Kahramanmaraş) — 

Almaç aynı olalbilir; fakat ibareler ayrıdır. 
BAŞKAN — «Suç sebebiyle hakkımda soruştur

ma ve kovuşturma» demtişsıiniz, burada... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Banim, ömerıgeimi yüksek heyet fcaibul ederse, ikinci 
Önergeyi oylamanıza lüzum yok efendimi. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum efen
dim : 

Kahramanımıaraş Milletlvekili M. Turan Bayezit 
ve arkadaışlanmıın önergesi 

Yükaelk Başk'anllığa 
1'8 inci maddeyle eklenen Ek 3 üncü maddedeki 

«... Sıuç sıöz k'omuısu oilan» ibaresimim metimden çıika-
rijlaırak, yerine «... Suç sielbebiyle hakkında soıruışitur-
ma ve kovuşturma açılan» ibaresinin eklenmesini arz 
©deriz. 

»BAŞKAN — Sayın Turam Bayezit, burada «Ve» 
kdîimesiiniln yerine «Veya» kelimesi gelmiş, bu Ana
yasaya da uygun... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Değişik, Sayım Başkan. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Çok farklı, Sayın 
-Başkam. 

İBAŞKAN — Sayım Bayezit... 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayım Balkan, zatı âliniz ddktor&unuz, «Ve» ile «Ve
ya» arasımda hukukta öyle fark vardır ki, rahmetli 
Arsldbülk Hocamız, bu yüzden1, bir arkadaşımızı ey
lüle, (ikmale) bırakmıştır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — KaJtıılmıyoruz Sa
yım Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye kamiısyom ve hükümet ka-

'tıHmıyor. 
önergeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilımemiştıir. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Ben, bunu tescil efltirmıek istedim zabııtilara. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «ti özel tdaresli Kanun Ta-

ısıaırıısınıın» Ek madde 3\ie yer alan; «Görevleri ile il
gili bir suç söz konusu olan» İbaresini, «Görevleri 
ile ilgili bir suç selbehiyle hakkında soruşturma veya 
kovu'şltiurmra açılan» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teiklüf ederiz. 

Mustafa Taşar i(Gaziamtep) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendimi?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
(İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er-

z/imdam) — Katılıyoruz efendim. 
İBAŞKAN — önergeyi oylarımıza sunuyorum : 

Klalbul edenler... Etjmeyemler... Raibul edilmiştir efen
dim. 

Ek maddeyi, kalbul edlen önergeyle beraber ayla
rımıza sunuyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
101 'i, isim okuyarak tespit etmenizi talep ödüyorum. 

İBAŞKAN — Arayalım efendim, arayalım; ama 
is:ım okunarak olmııaz efendim. 

Maddeyi kabul edenler... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Efendim, isim 

okunarak olması lazım. 
BAŞKAN — Efenıdirn, 101 Vardır, kabul edilmiş

tir. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Kabul etmeyenleri sormayacak mısınız Sayım Baş
kan? 
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BlAŞKlAiN — özür dilerim, «Kabul edenler» de
dik, «Kialbul etmeyenler» demedik. Kabul etmeyen
ler... Madde, kaıbul ©dilen önergeyle beraber kabul 
edilmiştir efendimi. 

Ek 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
EK MADDE 4. — İdarei Umumiyei Vilayat Ka

nomu Muvakkatinin çeşitli maddelerimde geçen de
yimlerden; 

Dahiliye Nezareti : İçişleri Bakanlığı, 
Nafia Nezareti : Bayındırlık ve tskân Bakiandığı, 
Nezaret : Bakanlık, 
(Ehdümeni Vilayat : 11 Daimî Encümeni, 
'Meclisi Umumî : 11 Genel Meclisi, 
Valii Vilayat ve Memurini Hususiye! Vilayat : 

Vali ve İL Özel İdare Personeli olarak değiştirilımiiş-
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Bu
yurun Sayım Kusmam. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say-
gıldeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasa
rınım ek 4 üncü maddesi üzerinde görlülşler'imizi arz 
etimıek üzere huzurun'uzdayım. Ylüce kurulu saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarımdan «Bravo» sesleri, 
alkışlar...) 

fdarei Umumiyei Vilayialt Kanunu Muvakkatinin 
çjeşiJl'i maddelerimde geçen deyimler... (ANAP sırala
rından «iBravo» sasten, alkışlar...) 

İSayım Baş/kan, ciddiyete devaım eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Uütlfen efendim, sayın hatibi dinle
yelim. 

.ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Eğer çolk rahat
sızlık duyuluyorsa, eğer çolk ihtiyaçları varsa, kara
göz oynatmaya gitsinler Sayım Başkan, (ANAP sıra
larından «İBravo» şasileri, alkışlar...) 

IBAŞKAN — Devam edin Sayım Kuşlhian. 

IOAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu, sevgi göste
risi mi? 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Evet, çok seviyo
ruz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bizim .böyle sev
giye ihtiyacımız yolk; herkes Ciddiyetini bilsin, daha 
çok mutlu oluruz. 

ıŞÜKRÜ YÜRÜR (Ondu) — Bir dahfct masaya 
vurma. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hangi hareketi 
'takip edeceğimi veya hangi hareketi yapacağımı, mü
saade ederseniz ben kemdim tayin edeyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 
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ISayın Yürür, lütfen... 
iÖMER KUSMAN (Devamla) — Bugün,, görüş

melerle başlaıdığımiizıda, ilk okunan madde üzerinde 
kadro cetvelini okumuş idim. Şimdi, bu tasarıda kul-
lanıllmiiş olan bazı tabirlerin, bazı isimlerim, bazı gö
revlilerin isi'mlerimin bu maddeyle değiştirildiğini gö
rüyoruz ve yine görüyorum ki, görüşmelerim başında 
sizlere takdim etmiş olduğum o önemli kadro cetlve-
ıli, bununla da değiştirilmediğine göre; teyit edilmiş
tir, geçerlidir. -

Şimdi, sayın iktidardan istirham ediyorum, vila
yetlere tayin edecekleri feriklerin bir listesini, vila
yetlere tayin edecekleri livaların bir listesini, vilayet
lere tayin edecekleri miralayların bir listesini, vilayet
lere tayin edecekleri kaymakamların bir listesini, vila
yetlere tayin edecekleri binbaşıların bir listesini... 

(HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sen de ciddiyetle 
konuşisan olmaz mı? Bu taraftan ciddiyet istiyor
sun... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
çolk ciddiyetle, konuşuyorum; çünkü' getirdiğiniz ya
sanım: kadro cetvelini okuyorum, ben kendim çıkar-
madım bunu, halen yürürlükte bulunan yasanın kad
ro cetveli. (ANAP sıralarından gürültüler) 

(MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Yakışmaz 
öana. 

BAŞKAN — Sayım Doğuşlu, lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Değiştirmediği

mize göre, hâlâ yürürlükte olan yasanın kadro cet
veli. 

İdare eminimin... 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkam, yan

lış söylüyor. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Tabur kâıtibi-

n'o... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayım Kuşhan, ora

lar zaman içinde k'alktı zaten. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Kısmı evvel mü

meyyizinim, kııSmı sanl mümeyyizinim, kıısmı salis mü-
meyyizimim, yani bu cetvelde gösterilen hepsinin birer 
tane listesini istirham ediyoruz kendilerimden. Acaba, 
vilayetlere tayin edecekleri bu görevlere kimleri geti
recekler; onu çok çok merak ediyoruz. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Onlar cumhuriyet
le biri ilkte kalktı Say m Kuşhan, hatırlatırım' sana. 

iÖMER KUŞHAN (Devamla) — Çünkü, şu an
da, Türkiye imim 67 vilayetinin hiçbir imde, burada 
ıgöreyteri belirtilen kimseler ydkltlur. Bu yasayı ne se
kilide uygulayacaklsunTz; onu çok merak ediyoruz. Bu-
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günkü uyarıdan sonra, Belki Bir öneri getirir de bu 
çizelgeyi, bu cetveli Meclisim ciddiyetine uyacak şe
kilde düzeltirisiniz ümidiyle şu ana kadar yasaldım; 
ama gördüm ki, yine ümidim gözümde kaldiı; ama 
gördüm ki, yine o ciddiyeti bulamadım. 

Yüce kurulu saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Kusman. 
lEfendim, maldde üzerinde verilmiş bir önerge var

dır, okultuyorum : 
Yüksek 'Başkanlığa 

Bk 4 üncü maddemin baş kıısimına : 
«İrade : Cumhurbaşkanımın onayı» ibares'imin ek

lenmesini arz ederiz. 

Turan BayezJt Paşa Sanoğlu 
Kahramanmaraş Ağrı 

Veysel Varol Fahrettin özdilek 
Erzincan Konya 

(Kerimi. Palaoğlu 
Sivas 

IBAŞKAN —• önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUiNÖBR (Kayseri) — KatıHmıyoruz Sayın 
İBaşk'an. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er-
ziinciaın) — Katılıyoruz efendimi. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
IBir açîik'laıma yapmak istiyorum Sayın Başkan, ko
misyon katılmamıştır. 

IBAŞKAN — Buyurun. 
.HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Açıklama yapa

maz Sayım Başkan. 
(BAŞKAN — Komisyon katılmadığına göre ko-

muşimıa hakkı var efendim. (ANAP sıralarımdan gü
rültüler) 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
MuUuterem arkadaşlarım, Sayım Başkana teşekkür edi-
yıorum, hepin izin bilmesi gerekir ki, aslo'lan komis-
yionduır, İçitüzlülkte yeri olan., komisyonum mütelaası-
idır. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Biliyoruz da, hesa-
Ibıımıza gelmiyor. 

İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ko
misyon katimadıığına göre, benim söz hakkim doğ-
ımuşltur. 

Ben bunum mücaldelesini, tiasarınam' ilk müzake
resinden bu yama yapıyorum1. Bu kamumda «Iradle...» 

dliye iıbare varıdır. Bu irade-i seniyye demektir, bu pa
dişah demektir. Türkiye Cumhuriyetinin, müzakere 
eltiğümiz bir yasasında, hatta müzakere ettiğ;jmiz bu 
yasada; bu kelimeye, paldişalhın gölgesine Lüzum yok
tur. Kom'iısyıoinıda, Mk günden bu yama, bumu çıkarma
mız gerekir d'iye mücadelesinli vermiştim; ama hfcp 
reidldejdilmişti. Simidi nasıl oy kullanılacak, bilim iyo-
ruım. Siz de, en az benim kadar takdir edersiniz ki, 
müzakere ettiğiniz bir yasalda, hatta gündeme getiri
len bir konuda; padişahın gölgesini yansıtan, padi
şahın gölgesinin semibolü olan irade-i seniyye, ora
daki nokta nokta, seniyye tafoiridtir ve kaldırılma
mıştır, matbaalarda nokta nokta olarak geçmiştir, 
seinıiyye tabiri, yüksek meclislerce de bumdan öince 
kaldırılmamıştır. Yüce Heyetin, irade-i seniyye ta
birimin bulunmasını arzu etmeyeceği kamısındayım. 
Bu itibarla önergenin kabulümü istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baıyezit. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etlmeyemler... önerge kabul edilnriışıtir. 
Ek 4 üncü nraddöyi kabul edileni önergeyle bır-

lilkltie oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etlmeyenler... Madde tobul edilmiştir. 

Efendim, bu arada, Sayın Salih Alcam ark'adaşı-
ımız-.n Başkanlığa bir müracaatı olmuştur; kendisine 
ıhakaret edildiği iddiasımdadtrlar. 

'Ben bazıtları getirttim ve tetkik ettim; o yüksek 
tanısıiyom esnaisınidıa çoik kıymetli iki arkadaşım karşı
lıklı olarak birbirlerine burada... 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Karşıkklı olarak 
değil1,, Sayım Başkam. 

IBAŞKAN — Maalesef, sizim de var, okumak is
temiyorum, çünkü ikinizin de aynı şekilde var... 

SALİH ALGAN (Tekirdağ) — Ben söylemedim 
efendim. 

IBAŞKAN — Ben, bu iki arkadaşınmdan istirham 
edhyoruim; lıültjfien sözlerini karşılıklı olarak geri alsın
lar; çünkü bu mübarek günde birbirimizin yüzüne 
bakacağız, onun için bunu tatlıya bağlayalım diye dü-
ışünüyoruım. Lütfederse, ilk önde Sayın Antukars'lan' 
dan istÜrlhamı edeceğim, lütfen sözlerini geri alsınlar... 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
açıklama yapmak istiyorum, çok önemli. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, mübarek gün nıe demek efendim? Lüit-
Iflen... Türkiye Bü'yülk Millet Meclisinin çatısı altın
da, «(Mübarek gün» nıe demek? Sözümüzü geri alım. 

IBAŞKAN — Efendim, Ramazan günlü her yerde 
mübarektir, İstirham ederim... 
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Sayın; Ar<fcukarslan, sizden istirham edîyorum... 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanımı, 

ıbir açıklama yâpmalk istiyorum : Ben kimseye hafca-
rtet etımedittn... 

BAŞKAN — LüHtfen efendim, bunu tatlıya bağla
yanım... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Ben arka
daşımı tahkir etaıek, incitmek için bir şey söyleme
dim; eğer zaMta böyle bir şey viarsa, ben sözümü 
geri alıyorum. 

IBAŞKIAN — Teşeödkür ederim. 
Sayın Alcıan, siz de lültlfen... 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Efendim, zabıtla

ra geçmesi için... 
ıBAŞKAN — Efendim, yerinirden kıısaca açıkla

ma yapım. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Oradan kısaca açıiklaıma yapın, lüt

fen efendim. Sayın Antulkanslan, sözlerini geri alda-
Jar... 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Ben kendisine 
hakaret etmeyeceğim... 

BAŞKAN — Sayın Alcan, sözlünü geri... 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — İzah etmek i&ti-

yoirulm, lütfen... 
BAŞKAN — İzahat yok; efendim. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Efendim, ben tan

siyonu antırmayacağün, söz veriyorum, öyle bir ya
pım yok benim; fikirlerjmi söylemek işitiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Alcan, ben istirham ediyo
rum... 

ISALİH ALCAN (Tekirdağ) — Efendim, fikirle
rimi söytemek istiyorum, lültlfen kabul edin, sizi zor 
durumda Ibıraklmayacağıim. 

IBAŞKAN — Buyurun. Efendim, arkadaşımız, sö
zünü gteri aldı, siz de lütfen geri alın, bu iş bitisin... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş-
llean, söz verdiğinize göre, bana da söz hakkı doğu
yor. 

BAŞKAN — Efendimi, kesinlikle buna mıüsaadfe 
©fonem. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 
değerli milletvekilleri arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Alfcan, bir şeyi istirham edi
yorum,.. 

ISALİH ALCAN (Devaımla) — Tamam efendim, 
(kesinlikle bir şey söylemeyeceğim... 

BAŞKAN — Sayın Alcan, arkadaşumız, sözünü 
geri aldı, size hakaret etmediğini iıfiade buyurdular; 
siz de... 

SALİH ALCAN (Devamla) — Atoa efendim, o 
ısöz, çok ağır bir söz, ben kendisine izlah edeceğ'im. 

IBAŞKAN — Sayın Alcan, izıaha l<üzum yok. Siz 
de, lültlfen, iısIfMiam ediyorum, siz de, lütfen... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Misliyle 
cevap alır. 

BAŞKAN — Sayın Alcan, beni dinliyor muşu
muz?.. 

SALİH ALCAN (Devamla) — Efendim, ben ko
nuyu açıklayayım... 

BAŞKAN — Açıklamaya lüzum yok efendim... 
ISALİH ALCAN (Devamla) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Alcan, siz de lütfen söyledi

ğiniz sözü geri alm, bu iş tabıya bağlansın. 
SALİH ALCAN (Devamla) — Sizler için fay

dalı, samimî söylüyorum... 

ıM. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 
Kbnuş karideslim, anlardan izin aıimtaya mecfbur mu-' 
sun? 

SALİH ALCAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
değedi arkadaşlarım; ben kavigacı insan değilim; ben, 
»fikirlere yer veren, benden daha iyi düşünen fikirle
rin sahiplerinin ellerini öpen, öpmeye razı olan in
sanını. Yiataız, bugün, Başlbakanımız Sayın .Turgut 
ozanın himayelerinde köy ve mahalle muhltarlarının 
ıssmpozyumu var» dedi, mulhtarlarıimızın yakasına 
lasîldı. Tamam. Oraya gittik. Neden: gittik? (ANAP 
ısıraîiarından gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, bırak, izah edeyim efendim. 

SALİH ALCAN (Devamla) — Bir dikika beyim, 
bir dakika... 

ıBAŞKAN — Sayın Alcan, Sayın Alcan, aynı şey
leri tekrar ediyorsunuz, lültlfen... (Gürültüler) 

SALİH ALCAN (Devamla) — Ben oraya gitti
ğimde... (Gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayım Alcan, Sayın Alcan... 
SALİH ALCAN (Devamla) — Kısa ve öz, şu

nu ısöylülyıorom. 
ıBAŞKAN — Sayın Alcan, bleni dinler misiniz? 
SALİH ALCAN (Devamla) — Orada çöp tene

kesinde bulduğum mektuplarım isimlerini okuyaca
ğım; bunların yalan olmadığını söyleyeceğim, ine-
ceğ'im. Ben bunu söylediğini içm de Sayın Artukars-

• lan banla «Yalancı ve şerefsiz» diyor. 
iŞERAFIETrİN TOKTAŞ (Balıkesir) — Tamam. 
SALİH ALCAN (Devamla) — Ben bir doğruyu 

çıkarıyorum; size isimleri okuyorum. O zaman, onu, 
söyleyen kişiye aynen iade ediyorum; söylediğimin 
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de doğru olduğunu sizlere belgelerle ispat ediyo
rum. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Cevap 
(hakkı doğacaktır Sayın Başkan; iki bin muhitiarı bu
raya getireceğini. 

SALİH ALCAN (Devamla) — Eğer bu bir ha-
karetse... Bten bunu hakaret kabul etmiyorum, ger
çekleri söylüyorum. Ben bunu söyledim; Sayın Ar-
Oukarslan'ın ismini anmadım, çünkü balbam yaşımda, 
olgun, muıhıterem bir insan. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Ne söy
leyeceksin, ne diyeceksin? Tenekelere altıian çöpten 
balbJsatltin. Anavaıtiam Parıtisi arıdır, çiçleğe konar; çöp 
tenekesinle sinekler girer sinekler; o sizün işiniız işte. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler, alkışlar; SHP, DYP 
ve DSP sıralıarınıdan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aloan... 

(SALİH ALCAN (Devamla) — Şimdi, muhtarla
rın, çöp tenekesine atılan mektuplarının isimlerini 
okuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alcan, lütfen... 
SALİH ALCAN (Devamla) — Bolvadin Muhtar

lar Derneği İkinci Başkanı, Nevşehir İline Bağlı Ha-
cibekjtaş İlçesi Başkan Yardımcısı... 

IBAŞKAN — Sayın Alcan, Sayın Alcan, sözünü
zü keseceğim; bir dakika... (Gürültüler) 

SALİH ALCAN (Devamla) — Adıyaman, Gazi
antep, Manyas, Erzincan, Uşak, Divriği, Kayabur-
nu Köyü... 

.(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, yalancı olmadığını ispat ediyor; niye 
sözıünü kesiyorısıunuz? 

SALİH ALCAN (Devamla) — Bunlar, yalancı 
olmadığımı ispat eder; bunların aynısını Sayın Baş
bakana da vereceğim. O ne diye bana böyle itham
da bulunuyor. (ANAP sıralarımdan «lln aşağı» ses
leri, gürülltüler) 

ıBAŞKAN — Sayın Alcan, lütfen, kürsüyü terk 
eder m'isiın? 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
'Başbakan sanlki peygamber yahu, 

SALİH ALCAN (Devamla) — İddiasını ispat et
sin, ispat etmediği müddetçe iftiracı/dır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından gürülıtü-
fer) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Lütfen, 
bana slöz verin Sayın Başkan, lütfen efendim, sa-

I taşmadım; ben onun alçaklığını, rezilliğini ispat ede-
I ceğim. 

SALİH ALOAN (Tekirdağ) — Hakaret e-tmiyo-
I rum, çı'kııyor «Şerefsiz» diyor; var mı öyle? Mleydanı 
I boş bullıdun değil mi? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — İispat ede-
I ceğilm... Seni tekdir ettim; ben nerede çöp tenekesi-
I ne dilekçe attım, yalancı adam. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Yalancı ortada. 
I /Ben size söylemiyorum, ben genel konuşuyo-
I ruım. 

IBAŞKAN — Lütfen elendim... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Ditekçe-
I teri ben aldım, Başbakanıma takdim ettiim. (Gürül

tüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, 10 dakika ara verin. (Gürültülıer) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ben oradaydım, 
I .öyle bir şjey yok; siz gelmediniz oraya efend'im. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... (Gürültü
ler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş-
I kan, lütfen bana da söz verin efendim, sataşma dL-
I ımuşjtiur. 
I 'BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, bana da sıöz verin eflendiim, sataşma var, söz 
istiyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Artukarslan... (Gürültüler) 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Artukars

lan, ben, genelde söyledim... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Yok öy
le şey, milletvekilinin haysiyetiyle kimse oynayamaz. 
'«ilncittiysem sözümü geri alıyorum» dedim, hâlâ ha
karet ediyor. Sen kime hakaret ediyorsun? 

(BAŞKAN — Sayın Artükanslan, siz büyüklüğü-
I nüzü yaptınız. Lütfen efendim... (Gürültüler) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sen milletvekilliği 
yapacağına nalbantlık yap, nalbantlığa dön, sana mil-
lötive'kilıl'iği yakışmıyor. (Gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Bfön, nal
bantlığımla iftilhar ederim; hani sen halktan yana 
idin? 

'BAŞKAN — Efendim, müzakerelere devam ede-
ımeye'oeğiz, isıtirtıaım ediyorum; zamanımız da dolu
yor... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Uzat-
I ma var efendim, uzatma önergesi var... 
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BAŞKAN — Efendim, daha zamanımız dolma
dı; devıam ©diyoruz. 

ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
BSeş dakika kaldı vie dalha yedi madde var Sayın Baş-
1dan. 

(BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dilin... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Ama o 
nalbant kle&eriyle senin kafana vuracağım... (Gürül
tüler) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Oyarım lan seni, 
konıuşjma... Seviyesiz adam, iKkel... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, kanun tasarısının bit
mesine bir madde var... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ne bir maddesi Sayın Baışlkan, beş mladide var. 

YILMAZ DEMİR {İBMecilk) — Beş kfalkika (kaldı 
Sayın Başikan. 

ıBAŞKAN — Efenidim, bu tasarının bitimine ka
dar sürenin uzatılmasımı oylarınıza sunacağım : Ka
bul edenler... Etimieyenler... Ka'bııl edilmisilJir; devam 
ediyoruz... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Saat 19.00 Baş
kan. 

(BAŞKAN — Efendim, 18 inci maddeye, ek 5 inci 
madde eklenmesine dair bir önerge var, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
öörüşülmökte olan 5311 Sıra Sayılı İl özel İda

resi Kanun Tasarısının çerçeve 18 inci maddesiyle 
düzenlenen ek maddelere; aşağıdaki ek madde 5'in 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir Ömer Necati Cengiz 
İzmir İstanbul 

M. Hayri Ösmanlıoğlu Neriman Elgin 
Gaziantep Ankara 

Çerçeve Madde .118. — İdarei Umumiye! Vilayat 
Kanunu Muvakkatına aşağıdaki ek 5 inci madde 
eklenmiştir. 

Ek Madde 5. — İl özel idareleri; kaynaklarının 
verdiği imkân nispetinde ilin bütününe yönelik aşa
ğıdaki görevleri yerine getirir. 

ili genel meclîsleri görev ve teşkilat esaslarını bir 
yönetimellikle tespit eder, gerekli ödenekleri bütçeye 
koyar. 

1. Arsa spekülasyonunu önlemek için toplu ko
nut alanlarında arsa satın alınması ve bu arsalar üze
rinde toplu kiralık konutlar yaptırarak dar gelirli 
memur, işçi ve emeklilerin ve halkın hizmetine su
nulması, 

2. Parasız halk plajları tesis ve işletilmesi, 
3. Ziraî ürünlerin saklama, tazeliğini koruma ve 

yaşamını uzatmak için azotlu soğuk hava depoları 
ve heraeri ürünleri koruyacak tesislerin kurulup iş
letilmesi, 

4. Dar gelirli memur, işçi ve emekli halkın ya
şam şartlarının iyüeştiriılerek, enflasyonun ve pahalı
lığın eteklisinden korunması için uygun tedbirlerin alın
ması, 

5. ti içinde, işsizliğin giderilmesi, ziraî ve turizm 
potansiyelinin değerlendirilmesi için* gerekli teşeb
büs ve girişimlerde bulunur, halka açık iktisadî geliş
tirme anonim şirketi ve kalkınma kooperatifleri ku
rarak -sermayesine katılır, 

6. Çalışan memur ve işçiler için çocuk kreşleri; 
tesis edilerek hizmete sunulması, 

7. iŞehir, kasaba ve köylerde ev ve el sanatları
nın geliştirilmesi, iç ve dış pazarlara sunulup değer
lendirilmesi için her türlü teşebbüste bulunmak. 

«BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
L̂AÜSr VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AIKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efend'm. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

1% inci maddeyi, kabul etmiş bulunduğunuz ek 
maddelerle beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — İdarei Umumiyei Vilayat Ka

nunu Muvakkatinin 1112, 113, M>8, 137,#138 ve 139 
uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

19 uncu madde üzerinde önerge var, okutuyo
rum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 19 uncu 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu ismail Dayı 
Zonguldak Balıkesir 

Haydar Özalp Ertuğrul Gökgün 
Niğde Aydın 

Rezan Şahinkaya Birsel Sönmez 
Ankara Niğde 
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Madde 19. — idarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin 101 inci maddesinin birinci ve ek fık
rası ile 112, 113,'118, 137, 138 ve 139 uncu madde
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ - BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi, kabul edilen önerge istikametin
de değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun çeşitli mad
delerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler, Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de çıkarılır. 

Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar eski tüzük ve 
yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
lerin uygulanmasına devam olunur. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunda belirtilen 
yıllık programların ilki, Kanunun yayımını takibeden 
ilk bütçe ile birlikte hazırlanır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun il genel mec

lislerinin toplantılarıyla ilgili hükümleri 1987 yılı için 
Temmuz ve Kasım ayı olarak uygulanır. 

1987 Temmuz ayında toplanacak olan il genel 
meclisi sadece 1988 yılı programını görüşüp karara 
bağlar. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 
Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte eksik olan il daimî encümeni üyelik

lerine, dönembaşı yeni seçimlere kadar daha önce 
seçilmiş yedek üyelerden en çok oy almış olanlar 
asıl üye olarak getirilir. Bunlar kalan süreyi tamam
lar. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Efendim, son söz olarak oyunun rengini belirtmek 

üzere Sayın Orhan Ergüder söz istemişlerdir. 
Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Buyurun Sayın Ergüder. (ANAP sıralarından al

kışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; bir ara bu kanun çıkmayacak 
diye ümitsizliğe düştüm; ama, sayenizde, sabrınızla, 
Allah'ın da izniyle, bir imparatorluk kanunu, bir 
cumhuriyet kanununa dönüştü. Öylesine güzel bir ka
nun oldu ki, bunda hepinizin ayrı ayrı hizmeti var, 
bunu kabul ediyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama, uyarılarımı
zı dikkate almıyorsunuz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ar
kadaşlarımızın takrirlerinin birçoğu da kabul edildi. 
Bu kanun, dünyanın en kıymetli kuyumcuları tara
fından işlenmiş bir pırlanta elmastır sayenizde; daima 
bunu hatırlayacağız. 

Yalnız, içimde ukde olarak kalmasın diye, şunu 
gene söylüyorum : 11 genel meclisinin o prototip dev
rini bitirip, üyelerinin artık kentin bir milletvekili ol
duğunu ve oralardan feyizle gelineceğini ve o feyiz
lerle buradaki münakaşaların daha da tatlı olacağı 
kanaatindeyim. Ben, bütün arkadaşlarım, beş defa 
da, on defa da bu kürsüye çıksalar, onların mutlak 
surette bir iyilik yapmak için çıktıkları kanısındayım. 
Cumhuriyet, vatan, millet ve milletvekillerini saygıy
la selamlar, oyumun renginin beyaz olduğunu arz 
ederim efendim. 
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Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir).— Sayın Başkan, 

bunun akçalı olması gerekmez mi? Neden akçalı ol
madığım Divan lütfen izah etsin. 

BAŞKAN — Değil, efendim, değil. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Değil» demeyin, 
nedenini açıklayın; çünkü önemli. Bu, yeni bir malî 
külfet tahmil etmektedir. Neden akçalı değildir, ne
den o işaret konmamıştır? Divan olarak bunu açık
layın. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzün, ilgili (118 
inci) maddesini okuyorum : 

«Açık oylamanın zorunlu olduğu haller 

Madde 118. — Genel ve katma bütçe kanun ta
sarıları, bu kanunlara ilişkin ek taşanlarla değişiklik 
tasarıları, genel ve katma bütçeli daireler için ek öde
nek veya olağanüstü ödenek verilmesi hakkındaki ka
nun tasarıları, bu kanunlara ilişkin değişiklik tasa
rıları, bu kanunlarda bölümler arasında aktarma ya
pılmasına dair kanun tasarıları ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesinin değiştirilmesi hakkında ve
rilen kanun tasarılarının tümü; vergi, resim ve harç
lar konmasına, kaldırılmasına, eksiltilmesine ve artı
rılmasına dair kanun tasarısı ve tekliflerinin tümü; 
kesinhesap kanunu tasarıları, genel ve katma bütçeli 
dairelere bağlı döner sermayeler hesaplarının onay-

16 .5 .1987 0 : 1 
lanmasına dair kanun tasarılarının tümü; milletler* 
arası andlaşmaların onaylanması; bu andlaşmalara 
katılma veya bu andlaşmaların belli hükümlerinin yü
rürlüğe konması hakkında katılma bildirilerinin ya
pılmasının uygun bulunması hakkındaki kanun tasa
rılarının tümü; uzun vadeli kalkınma planı tasarısının 
tümü, Anayasanın değiştirilmesine dair kanun teklif
lerinin her bir maddesiyle tümü ve bu İçtüzüğün em
redici hükümleriyle belirtilen diğer hususların oylan
ması açık oylama ile yapılır.» 

Bunu nereye sokalım? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Vergi, resim ve 

harçları artırmaya yetkili kılıyor. 

BAŞKAN — Efendim, bunu hiçbir yere sokamı
yoruz. 

Efendim, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Efendim, çalışma süremiz dolmuştur. 
Anayasa değişikliği teklifinin ikinci görüşmesini 

yapmak için, alınan karar gereğince, 17 Mayıs 1987 
Pazar günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 19.06 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

105 İNCİ BİRLEŞİM 

16 . 5 . 1987 Cumartesi 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kayseri Miletvefcilii Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

2. — İstanbul Milletvekiili Günseli Özkaya ve 10 
arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış 
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/58) 

3. — Amasya Milletvekili "Arsası Savaş Arpacıoğ-
lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün poli
tikasından kaynaklanan soruınıtarı tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 27 arkadaşının, Taşdeîen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 

öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda, öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Can'm, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

9. — Denizli Milletvekili Hail ibrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay-' 
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözJii so
ru önergesi (6/876) (1) 

11. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YIBÎ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 



12. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

15. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

19. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere taksisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

21. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'm, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen rayh sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki .bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.: 
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| ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 

I basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

\ 25. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
I rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
I inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın-
I dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 
I 26, — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
I kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
I Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, Diyarbakır Hinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 

I bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia-
I sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 
J 29. — Diyarbakır Milletveküi Kadir Narin'in, Di

yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
I çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 
30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'mn, 

Mardin İli İdil façesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
I Belediye Başkanının, bazı vatandaşlara baskı yaptıkla

rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü, soru 
önergesi (6/894) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlıfnun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBlRLtK ile İlgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz-

I lü soru önergesi (6/898) 
34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi

resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz* 

I lü soru önergesi (6/899) 
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35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk' ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoluıdaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940)0) 

37. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

38. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

39. — Zonguldak Milletvekili tsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

40. _ Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye 'başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynalklandan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ye Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek topiatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır Ünde cereyan eden anarşi ve 
terör dayılarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/915) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kabramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

49. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 

' tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü . soru önergesi 
(6/921) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, radyo 
ve televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten 
aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1040) (1) 

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda. 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözü soru önergesi (6/971) (1) 

55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 
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56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, | 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' I 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

58. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları-

- nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

59. — Konya Milletvekili Salim ErePin, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş- I 
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) I 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil- I 
meşinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı- I 
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen fcedbir-
lefin uygulanıp uygulianmadığına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (11) 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da eörülen sivrisinek ve sıtma tehH- I 
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ- I 
İlk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge- j 
Si (6/932) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' I 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) fi) I 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve I 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) j 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş-
kün İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

67. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca I 

liralık kaçak malın «sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

68. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran BayezitMn, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (I) 

76. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

77. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul-



madiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun 
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

79. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen alaylarda hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir iline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

81. — Diyarbakır Milletvekilli Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle ilçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala 
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya 
pıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları, iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
YücePin, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen An'kara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgüi olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı 
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye 
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 
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87. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945} I 

88. — istanbul Milletveküi Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

89. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u tş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

90. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

91. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

92. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

94. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

95. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye tieşkiliatı kuıuıknasına halk ıkazamdılkları için baş
vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına 
ilişkim içişleri Balkanından sözM soru önergesi (6/1028) 
(0 

97. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra ilçesi Ülkü Ocak-
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lan Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni- i 
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

98. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adnyaman, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutllan hasar gören va
tandaşların açıkta bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (16/1029) (1) 

99. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuzla giriş yapan kişilerden AİDS belgesi i&tienme-
simkı düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

100. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
tourt'uın, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek 
maksadıyla kaçak olarak ülkemize geçen İran, Irak 
ve Suriye vatandaşı bulutnup bulunmadığına ve bu 
kişiler hakkımda ne gibi iştam yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü souu önergesi (6/1031) (1) 

101. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
" Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın

dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşiı 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/955) 

102. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

103. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Kalbıtat-ül Alem-ül İslam adlı öngültün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındı
ğıma ilK k̂in Başbakandan sözilü sıoru önergesi (6/1035) 
(D 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1041) 
(D 

105. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya : Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

106. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya- | 

pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

107. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

108. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

109. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetler Birliğinden atonaeak doğal gazın alımına, 
nıakliine ve tüketimine lişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

110. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

111. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakamndan sözlü soru önergesi (6/963) 

112. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

114. — Kajhramanımaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran .Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

115. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

116. — Balıkesir M'illetvekilfi Cah'it Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 
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117. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

118. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

119. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

120. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

121. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos- ' 
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin "Başbukandan sözlü soru önergesi (6/987) 

122. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

123. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

124. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

125. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

126. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

127. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletlin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) j 

128. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

129. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER-
DEiMIR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık' hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

131. — Amasya Milletvekili- Kâzım ipek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

132. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları haik'kında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

133. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İsıtan-
bul - Şehzadebaşı Camii îmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

134. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, is
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

135. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

136. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü- soru önergesi (6/1002) 

137. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü so.ru 
önergesi (6/1003) 

138. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, istan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi-
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len bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

139. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavının iptal edilmesinin nedenlime ilişiklin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

140. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana halklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

141. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman - Besni İlçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1036) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 
X 1. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 

199 Arkadaşının, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
küye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 
inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/438) (S. 
Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 11.5.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil 
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba 
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

3. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/34S) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi :. 12.L1987) 

4. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987) 

X 5. — Muş Milletvekili AÜaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
lariıi: 13.4.1987) 
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6. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile .Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

8. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S.- Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

9. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

10. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/836) 
(S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

X I I . — Ceza İşlerinde Karşıilıklı Adlî Yardım Av
rupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/825) (S. Sa
yısı : 558) (Dağıtma tarihi : 1.5.1987) 



12. — 13 Mart 1913 Tarihti İdarei Umumiyei Vi-
layat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Bk ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıur
fa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili 
Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, istanbul Milletvekili 
Halil Orhan Ergüder'in, Aynı Kanunum 116 ve 140 
inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. 
Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531, 
531'e 1 ve 2 nci Ekler) (Dağıtma tarihleri: 27.2.1987; 
4.5.1987) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Gel'ir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/833) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihli : 
8.5.1987) 

X 14. — 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
Meslek Vergisi ile tlgillli Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 
nun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve îzmiir Milletvekili Hüseyin Ayde
mir ve 9 Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaildirıloıasına Dair Kanun Tekilıfli ve Yoz
gat Mü'Metvekil'i Lutfullah Kayalar ve 68 Arkadaşı
nın, 2464 'Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun I - Tl 
nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/842, 2/424, 2/435) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tari
hi : 8.5.1987) 

15. — 4.2.1983 Tarihli ve 2797 Sayılı Yargıtay Ka
nununun 5 ve 14 üncü Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/838) (S. Sayısı : 561) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1987) 

16. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet. Ko

misyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma 
tarihi: 11.5.1987) 

17. -* 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile 
Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 15.4.1987 Ta
rih ve 3353 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (1/840) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 

11.5.1987) 

20. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 12 
Arkadaşının, 18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Ka
nununa 5 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(2/403) (S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 13.5.1987) 

21. ^- Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar 
ve 2 Arkadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna iki 
Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/443) 
(S. Sayısı: 568) (Dağıtma tarihi: 14.5.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

18. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avnı Sağesen ve 
Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nu Raporu (2/77, 2/338, 3/345) (S. Sayısı : 565) (Da
ğıtma tarihi : 13.5.1987) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 
13.5.1987) 




