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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 242 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına tlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) 
(S. Sayısı : 59. ve 59*a 1 inci Ek) 242 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) 242 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 242 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı 
: 139) ' 242 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/324) (S. Sayısı : 134) 243 

6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu 
ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. 
Sayısı : 283) 243 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven GÜrkan'ın Kamu ve özel Radyo - Tele
vizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İste-
mihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlen
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Sayısı : 356) 243 

8. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka-. 
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 243 

9. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Muğla Milletvekili Nevşat özer, Güney Ege Linyit İşletmelerinin Türkiye Elektrik Kuru

muna devredileceği iddialarına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda yaşanan olayla

rın ve göçün nedenlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi (10/161), 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Seydişehir ve Boz

kır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı geliştirmek için alınma
sı gereken tedbirlerin araştırılması (10/162); 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergelerin, gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerin sırasında yapılacağı açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın (6/367, 6/517) ve Temel Gündoğdu'nun (6/964); 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri 

verildiği bildirildi. 
Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, 27.10.1993 tarih ve (2/834) esas numaralı Ka

nun Teklifini geri aldığına ilişkin önergesi okundu; İçişleri Komisyonunda bulunan teklifin ge
ri verildiği bildirildi. 

Gündemdeki 66, 148, 82, 99, 136, 178, 307, 303, 319, 332, 334, 330, 347 ve 374 sıra sayılı 
kanun tasarılarının görüşülme sıralarına ve, 

Genel Kurulun 13.1.1994 Perşembe günü 10.00 - 13.00 saatleri arasında da Çalışma yap
masına ilişkin Danışma Kurulu önerisiyle, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında 
yer alan 391 sıra sayılı kanun tasarısının görüşülme sırasına ilişkin DYP ve SHP grupları müş
terek önerisi, 

Kabul edildi. 
ANAP Grubuna ait olup, açık bulunan 10/116 esas numaralı Meclis Araştırması Komis

yonu Üyeliğine, Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran, 
SHP Grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunda deği

şen oranlar sebebiyle, düşen üyeliğe, Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu, 
Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 
Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabeku>Ayrancı-

Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına ilişkin 
sözlü sorusuna (6/232), Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay; 

İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul Kâğıthane Semtinde giderek artan hava kir
liliğine ilişkin sözlü sorusuna (6/421), Çevre Bakanı Rıza Akçalı; 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin sözlü sorusuna (6/515), 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe; 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çözmek için yapı
lan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sorusuna (6/584), Devlet Bakanı Bekir Sami 
Daçe; 

Cevap verdiler; soru sahiplen de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
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(6/306), (6/307), (6/308), (6/309), (6/325), (6/349), (6/361), (6/365), (6/366), (6/368), 
(6/374), (6/376), (6/377), (6/525), (6/422), (6/425), (6/448), (6/450), (6/488), (6/497), (6/508), 
(6/510), (6/511), (6/512), (6/514), (6/540) ve (6/574) numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/355), (6/526), (6/419), (6/543), (6/461), (6/466), (6/469), (6/566), (6/491), (6/493), 
(6/498), (6/499), (6/500), (6/501), (6/579), (6/534), (6/587), (6/535), (6/536), (6/588), (6/557), 
(6/559), (6/715), (6/562), (6/563), (6/567), (6/568), (6/569), (6/570), (6/571), (6/572), (6/573) 
ve (6/719); 

Numaralı sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından; 

(6/489), (6/490), (6/502), (6/537) ve (6/556) numaralı soru sahipleri izinli olduklarından; 
(6/507), (6/516), (6/519), (6/520), (6/521), (6/522), (6/531), (6/554), (6/714), (6/720), 

(6/575), (6/721), (6/577), (6/578) ve (6/583) numaralı sözlü sorular, soru sahiplerinin aynı bir
leşimde görüşülmüş başka soruları bulunduğundan; 

Ertelendiler. 

(6/367), (6/517) numaralı sözlü sorular, soru sahibinin isteği üzerine geri verildi. 
(6/553), (6/555) ve (6/558) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır 

bulunmadıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi, 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler'* kısmının; 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'aT inci Ek, 
37 n'ci sırasında bulunan 71, 
43 üncü sırasında bulunan 82, 
31 inci sırasında bulunan 139, 
32 nci sırasında bulunan 134, 
26 ncı sırasında bulunan 283, 
23 üncü sırasında bulunan 356, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
6 ncı sırasında bulunan 180, 
7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 
10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasinda bulunan 394, 
12 nci sırasında bulunan 395, 
13 üncü sırasında bulunan 404, 
14 üncü sırasında bulunan 508, 
S. Sayılı kanun hükmünde kararnamelerle ilgili komisyon raporlarıyla; kanun tasarı ve 

teklifleriyle ilgili komisyon raporları ve, 
Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve keyfî işlemleriyle devleti 

zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ına ve ilgili maddelerine uyduğu iddi
asıyla Devlet eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyannca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu (9/11) (S. Sayısı: 337); 
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Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 arkadaşının, Bulgaristan'dan ülkemize gelen soy
daşlarımızın iskânı ve konut yapımı ile ilgili işlemlerde mevzuata ve kanunlara aykırı hareket 
ederek devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili 
maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Yıldırım Akbulut, devlet eski bakanları Işın Çe
lebi, tsmet özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve 
Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu 
(9/16) (S. Sayısı : 373); 

Raporların görüşmeleri, ilgili komisyonlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından er
telendiler. 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporunun (2/685) (S. Sayısı: 370) okunup okunmaması için yapılan oylamalarda karar 
yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

Alınan karar gereğince, 13 Ocak 1994 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, bir
leşime 17.53'te son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini ve yoklama sonuna kadar salonu terk etmemele
rini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. Saat 11.00'de tekrar top
lanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 10.22 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati i 11.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa Tamr 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Ali Günaydın (Konya) 

o . 

BAŞKAN —• Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini ve yoklama

dan sonra da yerlerinde bulunmalarını rica ediyorum. 
(Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmına geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Murat Karayalçın'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Ba
kanı İbrahim Tez'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1248) 

BAŞKAN — İki adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk-Amerikan Dostluk Konseyi ve Türk-Amerikan Bilimadamları Derneğinin Yıllık Top

lantılarına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ocak 1994 tarihinde Amerika Birle
şik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekâ
let etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Cumhurbaşkanı 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dö
nüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1249) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk-Amerikan Dostluk Konseyi Toplantısına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üze
re, 11 Ocak 1994 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Turizm Bakanı Abdül-
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kadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekâlet et
mesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Cumhurbaşkanı 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 
önce sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı 
: 59 ve59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasındaki, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamele
rin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 51 inci sırasındaki, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hü
kümlerin tgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 25 inci sırasındaki, Belediye Kanununa Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmeleri
ne başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN —• Basılı gündemin 46 ncı sırasındaki, İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının 
görüşmelerine başlıyoruz; 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 134) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 47 nci sırasındaki, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk 
Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. — Doğu A nadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza MUftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse'nin, Aynı Mahiyetteki Kanun teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 41 inci sırasındaki, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
tdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rı
za Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile 
İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dü
zenlenmesine İlişkin Kanun Tekli/1 ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754,2/745) (S. Sayısı: 356) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 38 inci sırasındaki, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili 
Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Ku
ruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkadaşının 
özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 2 nci sırasındaki, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı kanun Hükmünde Karar
name ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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9. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı; 111) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 3 üncü sırasındaki, Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Ka
nununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

10. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 4 üncü sırasındaki, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Ku
rulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Basılı gündemin 5 inci sırasındaki, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında 3SS Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

12. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Karnin Hükmünde Kararname ile Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 6 ncı sırasındaki, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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13. — Tarım veKöyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman veKöyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı : 193) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 7 nci sırasındaki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anaya
sa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

14. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa 
Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, îmâr, Ulaştırma ve TUrizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) 
(S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 8 inci sırasındaki, Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri 
ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
15. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlarve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî İş

lemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili 
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S Sayısı: 337) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 9 uncu sırasındaki, Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpı
narlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Baka
nı Halil Şıvgın Hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Soruştur
ması Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

16 — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 10 uncu sırasındaki, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

17. —-Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 
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BAŞKAN — Basılı gündemin 11 inci sırasındaki, Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. . 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

18. — Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 12 sırasındaki, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 
Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Basılı gündemin 13 üncü sırasındaki, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçiş
leri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. . 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

20. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
515 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/602) (S. Sayısı: 508) (1) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 14 üncü sırasındaki, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 515 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eği
tim ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza su

nuyorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

(1) 508 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
Başkent Üniversitesi 
EK MADDE 33. — Ankara'da Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Haberal 

Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumla
rına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Başkent Üniversitesi adıyla 
yeni bir Vakıf Üniversitesi kurulmuştur. 

Bu üniversite; 
a) Tıp Fakültesi 
b) Fen-Edebiyat Fakültesi 
c) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi 
d) Mühendislik Fakültesi 
e) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
f) Rektörlüğe Bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler 

Enstitüsü ile Hemşirelik Yüksek Okulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ve Sağ
lık İdaresi ve İşletmesi Yüksek Okulundan 

Oluşur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Ünaldı, buyu

run efendim. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bu 

kanunla, mevcut üniversitelerimize bir üniversite daha ilave etmiş oluyoruz ve bu üniversite 
bir vakıf üniversitesi olarak kuruluyor. 

Vakıfların malî himayeleri altında kurulacak olan bu üniversitenin bünyesinde tıp fakül
tesi, fen-edebiyat fakültesi, iktisadî ve idarî bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi, güzel sa
natlar tasarım ve mimarlık fakültesi gibi, her biri çok büyük maliyetler gerektiren, büyük mas
raflar gerektiren fakülteler yer alacak. 

Böyle bir kuruluşu gerçekleştirmek için, malî imkânların neler olduğunun ortaya konul
ması gerekir. Vakıf varlıkları bu kadar büyük külfetin altından kalkabilecek durumda mıdır; 
bunun göz önüne alınması gerekir. 

Biz, ülkenin ihtiyacı olan üniversitelerin mutlaka kurulmasından yanayız; ama bu üniver
siteler kurulurken, korumamız gereken, daima göz önünde bulundurmamız gereken bir husus 
da, eğitim kalitesinin muhafaza edilmesidir. Eğitim kalitesini muhafaza edemeden, "memle
ketin ihtiyacıdır" diyerek olur olmaz üniversiteleşmeye gidersek, sonunda, memleketin yüksel
mesi için lazım olan iyi yetişmiş elemanları elde edemeyiz. Bu takdirde de, ülkenin ilerlemesi
ne, bir nevi engel olmuş oluruz. Onun için, bu gibi kanunları çıkarırken, hesabın kitabın yerin
de olması ve en azından bizler, Mecliste oylarımızı kullanırken, bü konuda bilgilendirilmemiz 
gerekir diye düşünüyoruz. 

Bu konu, Plan ve Bütçe Komisyonunda da görüşüldü. Kurulacak olan bu üniversitenin, 
bünyesinde tıp fakültesi var ve belki de bu üniversitenin çekirdeğini bu tıp fakültesi oluşturuyor; 
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organ nakli gibi çok önemli bir konuda ihtisaslaşmış bir üniversite çekirdeği var; ama, "tıp 
fakültesi" demek, yalnız organ nakli demek değildir. Belki tıp fakültesinin en önemli eğitim 
unsuru, temel bilimleri kurmaktır, laboratuvarları kurmaktır. Bu üniversite hakkında bu gibi 
hazırlıklar yeterli midir değil midir; bu konularda bize bilgi verilmiş değildir. Bundan dolayı, 
bu tarzda gelişmeyi doğru bulmadığımızı belirtmek istiyorum. 

Bir üniversitenin tabelasına bile razı olduğumuz halde, üniversiteleşmeye şiddetle ihtiyaç 
olduğunu kabul ettiğimiz halde, hazırlıkların ve harcamaların da eğitimin kalitesini düşürme
yecek şekilde olması hakkındaki kanaatimizi bir kere daha burada vurguluyor, bu konuda he
yetinizi dikkatli olmaya davet ediyorum. 

Hepinize tekrar saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Budak; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET BUDAK (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Partim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Ankara Milletvekili olarak, "Başkent Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi ka

zandığımız için, Partim ve şahsım adına memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Bu Hükümet 
döneminde başka vakıf üniversiteleri de kuruldu, mesela bunlardan biri Kadir Has Üniversite
sidir. Yalnız, gazetelerden okuduğumuza göre -Hükümet bu üniversiteye yer tahsis edecekti-
Hükümet daha bu üniversiteye yer tahsis etmemiştir. Bu yer tahsisi yapılmadığı için, hem bin
lerce öğrenci eğitimden yoksun kalmakta hem de orada istihdam edilecek binlerce insan bun
dan alıkonulmaktadır. 

Bu vesileyle, bu üniversitenin kurulmasında -başta Mehmet Haberal olmak üzere- emeği 
geçen bütün insanlara, Partim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 

Millî Eğitim Bakanımızdan -ki, şu anda kendileri meşgul, bizim söylediklerimizi dinlemi
yor; ama, zabıtlara geçmesi açısından söylüyorum- istanbul'da kurulacak olan Kadir Has Üni
versitesinin arazisinin de bir an önce tahsisini istirham ediyoruz. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Sayın Kadir Has üniversiteden vazgeçti, hasta
neye çevirdi. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Yine bir maruzatımız da şu : Gazi Üniversitesine çok 
miktarda okul bağlıdır; bu üniversitemiz âdeta Anadolunun hamisi durumundadır. Bu sebep
le, Gazi Üniversitesinin -bilhassa yeni rektörün döneminde- taşradaki diğer fakülte ve okullara 
eli kolu uzanmamaktadır. Söz gelimi, geçen yıl burada kabul ettiğimiz bir kanunla, Kırşehir'e 
bir ziraat fakültesi kurulmasını sağlamıştık; ancak, bu yeni rektör bu ziraat fakültesini açma
dı. Adana'daki üniversite rektörleri, "bu fakülteyi biz açalım" diye bize talepte bulundular. 
Aynı şeklide, Çorum'da, Çankırı'da, Kırşehir'de, Gazi Üniversitesine bağlı hem fakülteler hem 
de meslek yüksekokulları himayeden yoksun bulunmaktadır. 

Bugün bu tasarıya bir ek madde ilave edilmek suretiyle -bütün partilerden arkadaşlarımı
zın mutabakatıyla bir önerge verdik- Kırşehir'de bir Ahî Evren Üniversitesi kurulmasına yar
dımcı olunmasını saygıyla arz ediyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Budak. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Muharrem Şemsek; buyurun. 
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MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; Türkiye'de üniversite problemi, önemli problemlerimizden biridir. Bugün, inşal
lah ülkemizi bir üniversiteye daha kavuşturmuş olacağız. 

Dileriz ki, bu üniversite sayılarımız, gerçekten, ülkemizin ihtiyaçlarına göre, ilmî bir şekil
de tespit edilsin. Ancak, bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar göstermektedir ki, üniversite 
kuruluşunda ciddî bir planlamadan ziyade, siyasî görüşler ön planda tutulmaktadır; bu konu
da, objektif değerlendirmelerden ziyade, objektif kriterlerden ziyade, siyasî mülahazalar ön 
planda görülmektedir. Bunu bir tarafa bırakarak, üniversitelerin kuruluşlarıyla ilgili objektif 
kriterleri ön planda tutan bir zihniyeti benimsediğimiz zaman, ülkemizde üniversiteler, gerçek
ten, memleketimizin kalkınmasındaki önemli yerlerini alacaklardır. 

Bugün, kuruluş kanununu görüştüğümüz Başkent Üniversitemizin, bu ölçüde, kurulma
sında fayda olan bir üniversitemiz olduğu kanaatindeyim. Ancak, bunun dışında, kurulması 
lazım gelen üniversitelerimizin de olduğu bir'gerçektir. Çeşitli şehirlerimizin bu yönde talepleri 
söz konusudur; ama objektif kriterler esas alınmak suretiyle bunun değerlendirilmesi halinde, 
Çorum'la ilgili verilmiş olan teklifin, de gerçekten bir üniversite kuruluşu için makul bir teklif 
olduğu görülecektir. Bu bakımdan, bu kanun tasarısıyla birlikte, verilmiş olan Çorum üniver
sitesiyle ilgili kanun teklifinin de değerlendirilerek; birlik ve beraberlik içinde, Çorum'un da 
bir üniversiteye kavuşturulmasını, bu konunun da hiçbir siyasî parti tarafından siyasî mülaha
zalarla ele alınmamasını, gerçekten objektif kriterlerle bu meselelerin halledilmesinin gerekti
ğini düşünüyorum. Bütün siyasî partilerimizin de, hiçbir siyasî polemiğe girmeden, Çorum üni
versitesini ve diğer üniversitelerinde -siyasî polemik meselesi yapmadan- ele alarak bu konuyu 
da çözümlemelerini diliyor; bu konuda Yüce Heyetin desteğini bekliyor; hepinize saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Şahsı adına ikinci konuşma sırası Sayın Amiklioğlu'ndadır; buyurun efendim. 
MUSTAFA ATEŞ AMİKLtOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Ankara'da bir Başkent üniversitesi kurulması konusunu yürekten destekliyorum; Sayın Habe-
raPı da gönülden kutluyorum. 

Görüşülmekte olan bu kanun tasarısında bütün siyasî partilerin ittifak içerisinde olduğu 
görülmektedir. 

Bizim, Çorum üniversitesi kurulması şeklinde bir kanun teklifimiz vardır. Çorum'da za
ten mevcut olan İlahiyat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu halen faaliyetine devam etmekte 
ve Gazi Üniversitesine bağlı bulunmaktadır. 

Çorum'da, üniversiteyle ilgili altyapı tamamen mevcuttur. Ayrıca, hepinizin bildiği gibi, 
Çorum, gerek sanayi açısından gerekse toprak sanayii bakımından ülkemizin en önde gelen 
illerinden birisidir. Bu itibarla, Çorum'da, ara elemanı yetiştirmek açısından ve inşaat tekno
lojisini geliştirmek bakımından bir meslek yüksekokulu kurulması konusunda teklifimiz ol
muştur. Siyasî partilere mensup bütün arkadaşlarımızın bu teklifimizi destekleyeceğine inanı
yor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Amiklioğlu. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Yalnız, madde üzerinde beş tane önerge vardır; fakat, verilen bu önergeler, beş tane ayrı 

yeni üniversite kurulması teklifi gibidir. Bunlar, ayrı ayrı kanun niteliğindedir. Buraya 
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sığmasınada, kanun tekniği bakımından, imkân yoktur. Yani, 74 üncü senesinde, bunu konuş
mak bile biraz sıkıntılı oluyor; ama, şimdi önergelerdeki imza sahiplerinin isimlerini okutaca
ğım, bunlar tutanağa geçecek. Çünkü, Komisyonda buna benzer 40 tane teklif daha var. 

Sayın Topçu, buyurun. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, bu görüşünüze katılmıyoruz. Burada yapıla

cak olan, eğer bu önergeler kabul edilirse, kanunun başlığının değiştirilmesinden ibaret, yani, 
"Başkent Ünivresitesi" yerine, "şu şu üniversitelerin kurulmasına dair" diye... Yoksa, böyle 
bir önergeyle, bir ek maddeyle burada üniversite kurulamayacağı gibi, Meclisin iradesinin üze
rinde bir sonuca varmak mümkün değil. Bir kanuna her zaman Meclisin ilave yapması müm
kündür. Eğer Meclis kabul ederse, tasarının başlığı "Başkent Üniversitesi" yerine, "şu şu üni
versitelerin kurulmasına dair" şeklinde değiştirilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, şimdi önümüzde bir vakıf üniversitesi 

kurulmasına ilişkin bir tasarı ya da teklif var. Biz, bu, gerçekten bir üniversite kurulmak için 
gerekli niteliklere uygun mudur, değil midir; bunu tartışmak yerine, yine o tasarı dolayısıyla 
başka üniversitelerin kurulması gibi bambaşka bir konuya kayıyoruz. Bu, genellikle, Üniversite 
kurma kavramını biraz hafife aldığımızı gösteriyor. Onun için, arkadaşların, eğer başka üni
versitelerin kurulmasına ilişkin önerileri varsa, onu başka bir vesileyle Meclisin önüne getirsin
ler ve biz şimdi, kurulmakta olan üniversitenin gerçekten bir üniversite vasfına layık olup ol
madığını tartışalım. 

Bu bakımdan, bu çeşit önergelerin oylamaya konmaması gerektiği kanısıydayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi, bu önergeleri veren arkadaşların isimlerini, zabıtlara geçsin diye okutuyorum : Ama, 

benim anlayışım da, Divanın anlayışı da, sizin anlayışınız doğrultusundadır. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, değerli Hocamın bu konudaki itirazı, bizim 

söylediğimiz hususun olmayacağı yolunda değil. Değerli hocam, "burada biz, Başkent adında 
bir üniversite kuralım mı, kurmayalım mı; bunun niteliğini ve ölçülerini tartışalım" diyor. Bi
zim dediğimizin olmaması gerektiği anlamında söylemiyor. 

Şimdi, önergeler var. Bu önergelerle, bu üniversiteye ilave yapılmak isteniyor. Bundan da
ha tabiî bir şey olamaz. Yani, Başkanlığın böyle bir yetkisi olduğu kanısında değiliz. Siz öner
geleri lütfen işleme koyunuz, oylayınız, Meclis kabul eder, etmez; o ayrı bir şey. 

BAŞKAN — önergelerdeki imzaları okutuyorum : 
Çorum Üniversitisinin^kurulmasını isteyenler : 

thsan Saraçlar A. Adnan Türkoğlu Ali Su 
Samsun Çorum tçel 

Nevzat Ercan Adnan Ekmen M. Fevzi Yalçın 
Sakarya Batman Eskişehir 

BAŞKAN — Sayın Cemal Şahin de bu önergeye katıldığını beyan etmektedir. 
Sinop Üniversitesinin kurulmasına dair önerge verenleri okutuyorum : 
Yaşar Topçu Cafer Keseroğlu Kadir Bozkurt thsan Saraçlar 

Sinop Sinop Sinop Samsun 
Tınaz Titiz Ercan Karakaş Akın Gönen Turhan Tayan 

Ankara İstanbul Manisa Bursa 
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BAŞKAN — Çankırı Üniversitesinin kurulmasına dair önergedeki imza sahiplerini oku
tuyorum : 

Nevzat Ayaz Adnan Türkoğlu thsan Saraçlar 
Çankırı Çorum Samsun 

Nevzat Ercan Muhtar Mahramlı 
Sakarya Tekirdağ 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Bu önergeye de katılıyorum Sayın Başkan. 
İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Ben de katılıyorum. 
MUSTAFA ATEŞ AMıKLlOĞLU (Çorum) — Ben de katılıyorum. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Ben de katılıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu önergeye, Sayın Cemal Şahin, Sayın ismail Coşar, Sayın Adnan Türkoğ
lu, Sayın Şemsek ve Sayın Ateş Amiklioğlu da katılıyorlar. 

MUSTAFA ATEŞ AMİKLİOĞLU (Çorum) — Çorum'a da kınlıyorum... 

BAŞKAN — Çorum Üniversitesine dair ikinci önergenin imza sahiplerini okutuyorum : 

Eyüp Aşık Süleyman Hatinoğlu Ateş Amiklioğlu 
Trabzon Artvin Çorum 

Cemal Şahin Hüsamettin örüç Muharrem Şemsek 
Çorum Bursa Çorum 

Orhan Ergüder Yasin Hatiboğlu 
İstanbul Çorum 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, ben de katılıyorum. 

BAŞKAN — Adnan Türkoğlu da bu önergeye katılmaktadır. 
SABRt YAVUZ (Kırşehir) — Sayın Başkan, bir 10 dakika ara verin de bu konuyu bir tar

tışalım. 

BAŞKAN — Kırşehir Üniversitesi kurulmasına dair değişiklik önergesindeki imza sahip
lerini okutuyorum : 

Erdal İnönü Ercan Karakaş Mehmet Budak 
İzmir İstanbul Ankara 

Sabri Yavuz Adnan Türkoğlu Mehmet Dönen 
Kırşehir Çorum Hatay 

BAŞKAN — Ertuğrul Gazi Üniversitesinin kurulmasına dair değişiklik önergesindeki im
za sahiplerini okutuyorum : 

Adnan Türkoğlu thsan Saraçlar Bestami Teke 
Çorum Samsun Hatay 

Turhan Tayan Bahattin Şeker 
Bursa Bilecik 

MEHMET BUDAK (Ankara) — Mehmet Budak da katılıyor. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Ben de katılıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mehmet Budak ve Adnan Türkoğlu da bu önergeye katıldıklarını beyan edi
yorlar. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, hangi maddeye istinaden nasıl katılacağız? 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kanaatimi bildirdim; dedim ki, "kanun tekniği bakı
mından bunları işleme koymamıza imkân yoktur; ama, arkadaşlarımızın bir çalışmaları var
dır, o çalışmalar ismen zapta geçsin diye..." 

Şimdi, Sayın Topçu... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hangi maddeye istinaden Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — "Hangi maddeye istinaden" değil; önümde, komisyondan geçmiş bir tasarı 

var, onu konuşuyoruz. Şimdi bunların hiçbiri bir yerden geçmemişken, Sayın Hükümet ve Ko
misyon, burada 7 tane yeni üniversite kurulmasına nasıl katılacaktır? 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madda kabul 
edilmiştir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Hükümete sorsaydınız. Bütçe Komisyonu ora
da. Bu usul doğru değil. İstirham ediyorum. Biz sizin görüşlerinize saygı duyuyoruz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Başkanlığın bu konudaki işlemi doğrudur. Üniversite kurmak basit bir mesele değildir. Mese
leyi bu kadar hafife almak mümkün değildir. Rica ederim Sayın Topçu... Bu, bir kadro olayı
dır, bağlantı olayıdır, çok önemli bir hadisedir. 

Teşekkür ederim. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOÖLU (Çorum) — Sayın Başkan, burada cezaevi kurmuyo

ruz, üniversite kuruyoruz. Yanlış yapıyorsunuz. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, bir usul tartışması açalım. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, bir usul tartışması açalım. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz... Usul tartışması da açmam. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Olur mu efendim... 
BAŞKAN — Çünkü, kanaatime uygun değil. Komisyon katılmayacaktır bu 7 önergeye, 

Hükümet katılmayacaktır. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hükümet katılıyor efendim. 
BAŞKAN — Geçirdiğimiz vakit neye yarayacaktır... 
ARSLAN ADNAN TÜRKOÖLU (Çorum) — Bir sorun bakalım. Grup Başkanvekilleri 

imzalamış burada; nasıl katılmaz?.. Bir sorun lütfen Sayın Başkan. 
SABRÎ YAVUZ (Kırşehir) — Plan ve Bütçe Komisyonunda aynı usulle 20 küsur üniversite 

kuruldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir geçici madde teklifi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük.Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 508 sıra sayılı tasarıya aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve 

teklif ederiz. 
Ercan Karakaş Turhan Tayan Nevzat Ercan 

İstanbul Bursa Sakarya 
Muhammet Kaymak Cemal Şahin 

Adana Çorum 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, lütfen Hükümete bir sorar mısınız? 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Sayın Topçu, hani kürsüye yürünmüyordu?.. 
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BAŞKAN — Efendim, bir dakika... Bu önergeyi bir okutayım. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, önceki önergeleri : işleme 

koyun, ondan sonra olsun... 

BAŞKAN— Devam edin efendim. 
Geçici madde — 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye eklenen ek madde 2 ile Sakarya Üniversitesi Merkez Teşkilatı için 
ihdas edilen idarî kadrolardan toplam kadro sayısı içinde olduğu halde dereceler itibariyle yer 
almayan 399 adet ekli 1 sayılı listedeki kadrolar, anılan kanun hükmündeki kararnamenin Sa
karya Üniversitesi ile ilgili bölümüne eklenmiştir. 

Gerekçe : 
3837 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede Sakarya Üniversitesine idarî kadro olarak 1 098 

adet kadro ihdas edilmiş; ancak, kadro cetvellerinde, 10, 11 ve 12 nci dereceler için öngörülen 
399 kadro yer almamıştır. Teklif ile bu eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, bu da Komisyonda görüşülmedi, olur mu öyle 

şey?.. Biz, önergenin kabulünden yanayız; ama, böyle, çifte standart olur mu? (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — izin verirseniz 
görüşümüzü ifade edelim arkadaşlar... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Böyle, çifte standart olur mu; bu da aynı... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Hayır, aynı 
değil. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkanım, her üniversitenin kadro değişik
liğine ihtiyacı var. Bunu kabul ettiğiniz takdirde, biz de önergelerle müdahale ederiz. 

BAŞKAN — Listeyi okutuyorum : 

SAKLI KADRO TOPLAM 

1 
1 2 

19 25 
17 25 

1 
1 3 
2 3 
1 2 
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(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

, 10. DERECE 

Sekreter 
Bilgisayar İşletmeni 
Daktilograf 
Memur 
Santral Memuru 
Şoför 
Ambar Memuru 
Tekniker 

SINIFI 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

SERBEST KAİ 

1 
1 
6 
8 
1 
2 
1 
1 
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10. DERECE 

Kaloriferci 
Teknisyen Yard. 
Bekçi 
Aşçı 
Hizmetli 

11. DERECE 
Sekreter 
Daktilograf 
Memur 
Santral Memuru 
Ambar Memuru 
Veznedar 
Şoför 
Teknisyen 
Bekçi 
Aşçı 
Hizmetli 
Kaloriferci 

12. DERECE 
Sekreter 
Daktilograf 
Memur 
Şoför 
Santral Memuru 
Ambar Memuru 
Veznedar 
Teknisyen 
Teknisyen Yardımcısı 
Hizmetli 
Kaloriferci 
Bekçi 

SINIFI 

Y.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 

TOPLAM 

G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
T.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 

TOPLAM 

G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
T,H.S. 
Y.RS. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 

SERBEST KADRO SAKLI KADRO TOPLAM 

1 
5 
2 
1 

15 

45 

1 
16 
20 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 

30 
1 

78 

1 
16 
26 
5 
1 
1 
1 
2 
4 

18 
1 
4 

1 
5 
3 

18 

68 

14 
20 
2 
1 
1 
2 
8 
3 
1 

25 

77 

10 
15 
3 
2 
1 
1 
6 
3 
7 
1 
2 

2 
10 
5 
1 

33 

113 

1 
30 
40 
3 
2 
2 
4 

10 
5 
2 

55 
1 

155 

1 
26 
41 
8 
3 
2 
2 
8 
7 

25 
2 
6 

TOPLAM 80 51 131 
SABRÎ YAVUZ (Kırşehir) — Sayın Başkan, bu, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü 

mü? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Ben kanaat bildirmedim. Yani, sokağa çıkan, il olma 

sözünü kapıp gidecek!.. Burada 7 dakikada 7 üniversite kuracağız!.. \apmayın bu şekilde canım! 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, önce ben kanaatimi söyleyeyim... (DYP ve SHP sıraların
dan gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, o kişisel mülahazadır; burada Meclisin iradesi 
var. 

SABRt YAVUZ (Kırşehir) — Geçen yıl aynı şey yapıldı. 
BAŞKAN — Meclis, iradesini, bir usul ve kaideyle koyar ortaya. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Usule aykırı yaptığınız iş. O, başka; Mecİisin iradesi olur mu?.. 

O, kişisel mülahazanız. (DYP sıralarından gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, bu konuyla ilgili olarak Sayın Komisyon Baş

kanı bir izahat verecek, konu o zaman anlaşılacak. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... Bir dakika... Lütfen oturun... 
Sayın Komisyon, bir dakikanızı rica ediyorum... Bu, bir üniversite kurma önergesi değil

dir. Daha önce kurulmuş bir üniversitede bir yanlışlık yapılmıştır, onu burada düzeltmek isti
yoruz. Arkadaşların hassasiyetinden dolayı önergeyi işleme koymuyorum, Komisyon olarak 
siz düzeltme yazısı yazın. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 
arkadaşların yine de tereddütleri var, izin verirseniz onları gidermek maksadıyla bir iki şey söy
lemek istiyorum. 

Aslında, geçen sene yeni üniversiteler kurulurken, üniversitelere kadrolar da verildi ve bu 
kadrolar bir kitap halinde basıldı. Yalnız, bu basım işlemi yapılırken, biraz önce okuduğunuz 
Sakarya Üniversitesine dair bir sayfa zühulen basılamamtş. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Basılsın. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Basılmıyor işte... 
Üniversitelere ait kanuna ek olarak bu kadrolar Resmî Gazetede yayımlandığı zaman, şu 

sayfanın basımı zühulen yapılamadığı için, bugün, Sakarya Üniversitesinin rektörü var; ama, 
genel sekreteri yok; çünkü, kadrosu yok. Sakarya üniversitesinin idarî ve malî işler şube müdü
rü yok, kalorifercisi yok, bekçisi yok... Binaenaleyh, bize başvurdular; biz, Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığıyla temas ettik. Bu işi düzeltmek için iki yol vardı. Bunlardan birisi, Resmî Ga
zetede bu konuyu tashih etmek; bir diğeri de, Yüce Meclisin huzuruna gelmek. 

Bugün yapılan işlem şudur: önünüzdeki tasarı Yükseköğretim Kanunuyla ilgili bir tasa
rıdır. Binaenaleyh, geçici bir maddeyle, sadece bu hatayı tavzih etmek, tashih etmek... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Söz istiyorum efendim... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Kurulan şu 

üniversitenin işler hale gelmesini, çalışır hale gelmesini sağlamak istiyoruz. Esasen, toplamda 
olan; ama teferruatta olmayan şu kadroları... Toplamda var, üniversitelere verilen kadrolar top
lamında var; ama, şu sayfa, her nasılsa basılmamış; binaenaleyh, bunu düzeltmek istiyoruz. 
Ama, bu bir üniversite kurma değil arkadaşlar, dikkatinizi çekerim. Biraz önce Sayın Başkan 
ifade etti; üniversite kurmak, kulübe kurmaya benzemez, o kadar basit iş değil üniversite kur
mak, rica ederim... 

Saygılar sunuyorum, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Madde üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika... Arkadaşımızın yerinden bir maruzatı var. 
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SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Komisyonun izahatıyla durum tavazzuh etti. 
Bir eksikliği giderelim; ama, bunu hemen 1 inci maddenin arkasına eklemek kanun tekniği 
bakımından yanlış olur; bu, ek madde olarak tasarının sonunda yer alsın. 

BAŞKAN — Efendim, kanaatimi daha evvel bildirdim. Komisyon da, "Bu, iki şekilde 
olabilir" dedi. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Tamam efen

dim, geri alıyoruz biz önergeyi. 
BAŞKAN — Madde 2... 
SABRİ YAVUZ (Kırşehir) — Geri almayın bunu, kimse buna karşı değil. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Biz karşı değiliz, niye geri alıyorsunuz? 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, bir üniversiteyi katlederiz. (Gürültüler) 
BAŞKAN -— Madde 2'yi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayım! tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. 
Maddeyi kabul edenler... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, söz istiyorum. Madde üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Madde üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü madeyi okutuyorum. 
Efendim, 2 nci maddeyle 3 üncü madde arasında ne fark var? Onda isteyin. 
MADDE 3, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aşağı yukarı bir yarım 

saatlik zaman içerisinde, Başkent Üniversitesinin kuruluşuyla ilgili bir kanun tasarısı tartışılır
ken; doğrusu, Sayın Başkanımız, tabiî benimle mukayese edilmeyecek kadar uzun süredir bu 
Mecliste bulunmuş, bakanlık yapmış, benim şahsen çok değer verdiğim, saydığım, sevdiğim 
bir değerli üyemizdir, mensubumuzdur; şu anda Başkanımızdır; bendeniz de iyi kötü -kabul 
ederseniz- altibuçuk senedir bu Mecliste bulunmuş; Anayasayı ve İçtüzüğü iyi kötü bildiği söy
lenen biriyim; ama, böyle bir olayla ilk defa karşılaşıyorum. 

Bizim İçtüzüğümüz çok eskidir, eski bir metodu kabul etmiştir. Kendisinin eksiliğinden 
öteye, bu yüzyıldan geriye doğru parlamentoların bizatihi yasa yapma, yani yasayı kodifiye 
etme şeklinde belirmiş olan genel kanun tekniğini benimsemiş. Bu teknik içerisinde, bu Mec
liste gelen her kanuna, Meclis iradesi, eklemeler yapmıştır, çıkarmalar.yapmıştır, yeni yeni mad
deler koymuştur, çerçeve maddeler koymuştur. Zaten bunları koyamaması demek, Meclisin ge
nel iradesine iaykırı bir sonuca varmak demektir. Çünkü, Meclis, gündemine hâkimdir; Mec
lis, kendi yapacağı işe kendisi karar verir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Madde üzerinde konuşuyorsunuz değil mi?! 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum. 
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Şimdi bir kanun tasarısı gelmiş, Sayın Başkanın oylamamasına rağmen, ben buradan ilan 
ediyorum ki, Meclis Genel Kurulu, bu ek maddeleri kabul edecekti; ama, Sayın Başkan diyor 
ki, "ben bunları oylamam." Sayın Başkanın, deminki önergeleri oylamaması da yanlıştır. Ya
ni, Başkent Üniversitesinin kurulmasına dair kanun tasarısına, bu Meclis iradesi hiçbir şey ek-
leyemez mi, hiçbir şey koyamaz mı? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Madde koyamaz, fakülte ilave eder. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır efendim, istediğini koyar. 
Meclis, kanunun başlığını da değiştirir, metnini de değiştirir, istediğini de koyar. Eğer 

"koyamaz" derseniz, o zaman, Meclis kanun yapmamış olur, Sayın Başkan yapmış olur; Mec
lis, tasdik mercii olur. 

Bir şey daha söylemek istiyorum : Sayın Başkan diyor ki, "üniversite kurmak bu kadar 
kolay olmamalıdır" Bu, Sayın Başkanın fikridir. Komisyon Başkanı diyor ki, "bu kadar kolay 
olmamalı" O da onun fikridir. Meclisin fikri ne?.. Burada önemli olan, Meclisin fikridir. Meclisin 
fikrini nereden öğreneceksiniz; bu önergeleri oya sunacaksınız, Meclis bunu kabul edecek veya 
reddedecek, ondan sonra Meclisin fikrini öğrenmiş olacağız veya Meclis başka bir metot bula
cak, bunu komisyona iade edecektir. Bunun başka metotları da var. Sayın Başkanın -otuz yıl
dan fazla zamandır bu Mecliste bulunmuş değerli Başkanımızın- Meclis iradesine ipotek ko
yarcasına, "hayır, bu önergeleri işleme koymam" demesi mümkün değildir, içtüzük hükmüne 
göre verilmiş 5 imzalı önerge var orta yerde. Kaç önerge varsa Sayın Başkan bunları okutmak, 
işleme koymak mecburiyetindedir. 

Sayın Başkan, "içtüzükte 'bir madde için dörtten fazla önerge verilemez' hükmü var" 
deyip -o kapsam içerisindeyse- öyle mütalaa edebilir. Çerçeve maddede ise, Komisyon Başkanı
na sorar. Komisyon Başkanın fikrini anlıyoruz İd, katılmıyor. Hükümete sorar; ama, ben, Hü
kümetin fikrini biliyorum, demin sordum; Hükümet diyor ki, "biz katılıyoruz." 

Değerli arkadaşlar, üniversite kurmaya gelince : Bakınız, bir üniversite yirmibeş senede 
ortaya çıkıyor, yani tam faydalı hale geliyor. Benim ilimde 3 tane fakülte, 2 tane yüksekokul 
var; benim ilimde siz on sene sonra üniversite kurarsanız, bu üniversitenin Türkiye'ye faydalı 
hale gelmesini otuzbeş sene sonraya bırakmışsınız demektir bugünkü tarih itibariyle. Buna ne 
hakkınız var? 

Ne hakkınız var derken, size söylemiyorum, yani böyle düşünenlere söylüyorum; ne hak
kınız var? Bırakın, bir an evvel bunların rektörlükleri kurulsun, teşkilatları kurulsun, zaten 
ancak oluyor bu. Hemen bugün kurulmakla, ertesi gün her şey faaliyete geçiyor, her şey olu
yor değil ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Madde üzerinde konuşun. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Oraya geleceğim. 
Ben bu kanun tasarısının Meclis içtüzüğüne göre buradan geçtiği kanaatinde değilim; yü

rürlük maddesine kadar geldik; ama, Başkanlığın, birleşime ara vererek bu işe çare bulmasını 
istiyorum. Yapılan iş, tümden içtüzüğe aykırıdır. Bu, Başkanın kanaati meselesi değildir, eli
mizde bir içtüzük ve Anayasa var, herkes bunu uygulamak zorundadır. Herkes burada kanaa
tine göre içtüzüğü bir tarafa iterse, o zaman, Meclisi, içtüzüğüne göre çalıştırmak mümkün 
olmaz. Fevkalade, olağanüstü yanlış bir yol açıldı bugün burada, olağanüstü yanlış yeni bir 
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yol açılmış oldu; şimdiye kadar rastlamadığım, görmediğim, geçmiş tutanaklarda rastlamadı
ğım bir yol açıldı. Bunun düzeltilmesini istiyorum. Bu madde üzerinde söz alışımın sebebi buydu. 

Hepinize saygı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Tuğ, söz mü istiyorsunuz? 
BAKÎ TUĞ (Ankara) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAKÎ TUĞ (Ankara) •— Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; gönül arzu 

eder ki, 76 ilin 76'sında üniversite kuralım; ancak, üniversite kurmak o kadar kolay bir olaysa, 
geliniz, hep beraber, burada her ili temsil eden arkadaşlarımız birer önerge versinler, 76 ilimiz
de 76 üniversite kuralım. Bizim hiçbirimiz, hiçbir ilimizde üniversite kurulmasına karşı değiliz; 
hatta, Sayın Topçu'nun ilinde bir an önce kurulmasını isteyenlerden de birisiyim; ancak, bura
da önergeyle üniversite kuracaksınız, ondan sonra "biz eğitim öğretim yapıyoruz" diyeceksiniz... 

Değerli arkadaşlarım, bunun yolu vardır, yordamı vardır, usulü vardır. Eğer illerimizde 
üniversiteye ihtiyaç varsa, ilgili kanallardan geçmek suretiyle Genel Kurulumuza gelsin, Genel 
Kurulumuzda bu iş tartışılsın, görüşülsün ve bir sonuca bağlansın diyor hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, madde üzerinde ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 3 üncü maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... 3 üncü madde kabul olunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, ben de, Sinop Mebusundan fazla, Çorum Mebusundan fazla 
üzüntü içinde oldum; ama, benim burada her zaman dikkat ettiğim, geriye doğru yanlış bir 
usul ihdas etmemektir. 

Şimdi, bir şeyi söylemek mecburiyetindeyim : Konuşan arkadaşlar nereye gitti?.. Yani, "şu 
ana kadar yapılmış şey, Meclisimiz tarafından benimsenmedi" dedi... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Evet... 
BAŞKAN — "Evet" mi?.. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Benimsememişseniz, reddedersiniz... 
Kanunun tümünü kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
SABRt YAVUZ (Kırşehir) — Sayın Başkan, biz kanuna karşı değiliz ki... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, bu cevabı değil ki... Biz, sizin yaptığınız işleme 

karşıyız, kanuna değil, öbür yaptığınız işleme karşıyız. 
BAŞKAN — Hayırlı olsun. 
21. —Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Ge

len Soydaşlarımızın iskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı 
Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanunun 240 inci ve 
ilgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları 
Işın Çelebi, ismet özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım 
ve Köyişleri Eski Bakam Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Falrettin Kurt Haklarında Meclis soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) 

— 258 — 



T.B.M.M. B : 64 13 . 1 . 1994 O : 2 

BAŞKAN — Basılı gündemin 15 inci sırasındaki, Meclis Soruşturması Komisyonu rapo
runun görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Hâkimler ve Savalar Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı : 370) (1) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 16 ncı sırasında, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyo

rum : Komisyon raporunun okunmasını isteyenler... İstemeyenler... Komisyon raporunun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz, buyurun. 
RP GRUBU ADINA ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, değerli arkadaşla

rım; Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi Üzerinde Refah 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi 
saygılarımla selamlıyorum efendim. 

Mevcut değişiklik, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 39 uncu maddesinde ya
pılıyor. Şimdi "Birinci derecede, hukuk fakültesinde maddî hukuk ve usul hukuku davaların
da hukuk dersi veren profesör ve doçentlerin almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sı
nıf ve derecedeki müktesepleriyle adlî yargı hâkim ve savcılıklarına, 

İki; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idarî bilimler fakültelerinde idare, maliye ve 
ekonomi dallarında ders veren profesör ve doçentler hakkında, almakta oldukları kadro aylık
larının karşılığı sınıf ve derecelerindeki idarî yargı hâkim ve savcılıklarına"... diyor. 

Şimdi, bu iki değişklik hususunun üzerinde bir ihtilafımız yok değerli arkadaşlarım. Bu
nun yapılmasında fayda olduğu kanaatindeyim ve böylece de üniversitelerimizden gelen profe
sör ve doçentlerimiz, gerek adlî yargıda, gerekse idarî yargıda görev alacaklar ve müktesepleri
ni alacaklar; ancak, üçüncü şık olarak "Mesleklerinde en az 5 yıldan beri fiilen çalışmakta 
olup, bilgisel güç ve ahlakî metanetleriyle tanınmış bulunan avukatların avukatlıkta geçirdik
leri sürelerin üçte ikisi meslekte geçmiş sayılarak, sınıf ve derecelerindeki adlî ve idarî yargı 
hâkimlik ve savcılıklarına atanabilirler" hükmü üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Tabiî ki, gerek üniversitelerimizden, gerekse diğer yüksekokullardan gelen profesör ve do
çent arkadaşlarımıza ve müktesepleriyle birlikte adlî ve idarî yargıda görev almış arkadaşlara 
bu şekilde haklar tanınırken, avukatlara, önce bilimsel güç, yani üniversiteden gelirse bilimsel 
güç var sayılıyor; ama, avukatlıktan gelirse bilimsel güç aranıyor. Bu, çok gariptir. Niye, üni
versitede bulunan bir asistan da, bir doçentte, bir üniversitede müddetini doldurmuş profesör-

(1) 370 S. Sayılı Basmayan, 12.1.1994 tarihli 63 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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lük noktasına gelmiş olan bir arkadaşımızda bir bilimsel güç var sayılıyor da bir avukatta niye 
bilimsel güç aranıyor; onu anlamak mümkün değil değerli aradaşlarım. 

Bir de ahlakî metanet aranıyor... Doçentte mevcut, profesörde de mevcut; ama, avukat 
olunca onun ahlakî metanetini arayacağız... Bu, fevkalade yanlış bir şey değerli arkadaşlarım. 
Sonra, meslekte geçirdikleri müddetin ancak üçte ikisi sayılıyor. Doçent ve profesör olursa ta
mamı sayılıyor, avukat olursa, onun sadece ve sadece üçte ikisi sayılıyor. Bu da yanlış. Bu, 
bence avukatlık mesleğine hakarettir. Temyiz azalığında bulunuyor avukat, azalık makamında 
bulunuyor yahutda yüksek mahkemelerin başkanlıklarında bulunuyor, sonra da geliyor, baş
kanlıktan emekli olduktan sonra avukatlığa başlıyor. Demek ki, nihai meslek bu avukatlık. 
Niye bu kadar küçümsüyoruz, anlamak mümkün değil. Keşke Adliye Bakanı arkadaşım bura
da olsaydı da, onun dikkatini çekseydim; ama... ("Sayın Bakan geldiler, buradalar" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan burada Ali Bey. 
ALİ OĞUZ (Devamla) —- Geldi mi efendim?.. Evet; ama, Sayın Bakanı da rahat bırakmı

yorlar ki değerli Başkanım. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun. 
ALt OĞUZ (Devamla) — Ben, hâlâ daha Nevzat Bey kardeşim oturuyor zannediyorum 

da; kusura bakmayın, "Sayın Bakanım burada olsaydı da söylediklerimi dinleseydi" dedim. 
O sebeple, bu yapılan değişiklikler üzerinde bir şey demek mümkün değil. Üniversiteden 

gelmiş doçent ve profesör arkadaşlarımız müktesepleriyle birlikte, üniversitede geçirdikleri müd
detler de dahil olmak üzere, adlî ve idarî yargılarda görevlerini alsınlar. Bazı değişiklikler geti
rilmiş tasnif hükmünde, onlara da bir diyeceğimiz yok; ama, "Doçentlere ve profesörlere tanı
nan haklar, avukatlara da aynen tanınmalı" diyorum. Meslekte geçen müddetler aynen tanın
malı, üstelik de, hakaret eder gibi "Bilimsel güç ve ahlakî metanet aranır" hükmü de fevkala
de yanlış. Üniversetede hizmet gördüyse bilimsel gücü vardır, ahlakî metaneti vardır; ama, "Şayet 
avukatlıktan geldiyse bunu aramak gerekir" demek, mesleğe hakarettir. Ben, Değerli Bakanı
mın dikkatini çekiyorum. Yüce mahkemelerin reisleri dahi, müddetlerini bitirip emekli olduk
tan sonra, gelip avukatlık yapıyorlar. Bu mesleğe bu kadar hakaret etmeye, bence kimsenin 
hakkı yoktur diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 40 inci maddesi var; bu, kader
siz, talihsiz bir tekliftir, komisyonlarımızda hâlâ bekliyor. Bunun da bir an evvel kanunlaşma
sını temenni ediyorum; çünkü, meslekte iki istifası olanlar, yıllar yılı mesleğe bir daha kabul 
edilmemek üzere bir ilke kararı kabul edilmiştir. Bunun da fevkalade yanlış olduğu kanaa
tindeyim. 

Değerli Bakanım iki de bir burada çıkıp diyor ki, "2 700 hâkim açığım, 6 000 de kadroya 
ihtiyacım var." Bir taraftan bu kadar hâkime ihtiyacınız olacak; ama, meslek için müracaat 
edenlere "Senin daha evvel iki tane istifan var, seni mesleğe kabul etmem" diyeceksiniz... Bu
nun da fevkalade yanlış olduğunu ifade ediyorum. 

Mesleği cazip hale getirebilmek için, sadece üniversiteden ve avukat arkadaşlardan buraya 
kadrolar almak bir şey ifade etmez, 12 adet kanun paketinin hazır olduğu ve Meclise sevk edil
diğini biliyorum; Adalet Bakanlığımızın değerli elemanlarınca ve Bakanımız tarafından. Bun
ların bir an evvel kanunlaşmasında fayda olacağını ümit ediyorum ve yargının sorunları 
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arasında da adliyenin, cumhuriyetin ilk dönemlerinden kalma daktiloyla çalışan mahkemeler 
olduğunu; hâkim ve savcıların rahatça oturup çalışabilecekleri oda, masa ve sandalyelerinin 
olmadığını; arşivlemelerin hâlâ berbat ve perişan olduğunu ve bir evrakın arandığı zaman bu
lunamadığını; yaklaşık 800 başsavcının taşıtının olmadığını; halen 3 700 hâkimin de fiilen açık 
kadrosuyla çalışan mahkemelerimizin geciken adaletinin de fevkalade adaletsizlik ve zulüm ol
duğunu buradan ifade ediyorum. 

Bu değişikliğin, üniversite camiamızdan gelecek idarî ve adlî yargıda görev alacak hâkim
lerimize ve avukatlarımıza hayırlı olmasını ve adliye camiamıza, memleketimiz ve milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 
Hâkimler ve Savalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici 

Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 39 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yukarıdaki fıkralarda yazılı şartları taşıyan isteklilerin mesleğe alınıp alınmayacakları 

ve alınmaları halinde ise, birinci fıkradakilerin sürelerinin tamamı, ikinci fıkradakilerin süre
lerinin üçte ikisi bu Kanunun 32 nci maddesine göre hâkim ve savcılıkta geçmiş sayılarak gire
bilecekleri sınıf ve dereceler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurlunca belli edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge yar; okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 
Madde Tin aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz ederiz. 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası! 
"Yukarıdaki fıkralarda yazılı şartlan taşıyan isteklilerin mesleğe alınıp alınmayacakları 

ve alınmaları halinde ise, birinci fıkradakilerin sürelerinin tamamı, ikinci fıkradakilerin de sü
relerinin tamamı bu Kanunun 32 nci maddesine göre hâkim ve savcılıkta geçmiş sayılarak gire
bilecekleri sınıf ve dereceler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belli edilir." 

Saygılarımızla. 

Ali Oğuz İsmail Coşar Zeki Ünal 
İstanbul Çankırı Karaman 

Mehmet Elkatmış Hasan Dikici Faruk Ekinci 
Nevşehir Kahramanmaraş Ankara 

Lütfi Doğan Abdulilah Fırat t. Melih Gökçek 
Gümüşhane Erzurum Ankara 

Lütfü Esengün Hüsamettin Korkutata Ahmet Arıkan 
Erzurum Bingöl Sivas 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkanım, ço
ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz, ancak, önergeyi tasvip ediyoruz ve Genel Kurulun 
takdirine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge ışığında oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa aşağıdaki 

geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 8. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 2802 sayılı Hâ

kimler ve Savcılar Kanununun 39 uncu maddesine göre hâkimlik ve savcılık mesleğine girmiş 
bulunanlar hakkında da söz konusu maddenin değişik dördüncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Bu durumda olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihen önce birinci sınıfa ayrıl
malarına karar verilmiş olan hâkim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma tarihleri söz konusu mad
denin değişik dördüncü fıkrası hükmüne göre düzeltilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkanım, Yü

ce Kurulca 1 inci maddede yapılan değişikliğe göre, 2 nci maddede de değişiklik yapılması ge
rekiyor. Çünkü, biz çatıyı ona göre kurmuştuk, Yüce Kurulun kabul ettiği değişikliğe göre o 
çatının yeniden kurulması lazım. Sayın Oğuz önerge hazırlıyor, onun için bir dakikanızı rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, zannederim önerge de sağlıklı yazılmayacak. 
Bu nedenle, 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12,16 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 12.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri 64 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Hâkimler ve Savalar Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi ve Kanıma Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı : 370) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
2 nci maddeye bağlı geçici 8 inci maddeyi okutmuştum. Komisyon bir değişikliği ifade 

etmişti. Bu değişiklik ek madde şeklinde geldi 2 nci maddeden önce bunu işleme koymamız 
gerekiyor. 

önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan teklife aşağıdaki 2 nci maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Ali Oğuz İsmail Coşar Ömer Ekinci 
İstanbul Çankırı Ankara 

Cevat Ayhan Musa Demirci 
Sakarya Sivas 

Madde 2. — 24.3.1983 tarih ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa aşağıdaki ek 
2 nci madde eklenmiştir : 

Ek madde 2. — Mesleklerinde en az beş yıldan beri fiilen çalışmakta olan avukatların, 
avukatlıkta geçen sürelerinin tamamı, meslekte fiilen geçmiş sayılarak ve görevin gerektirdiği 
kanunî şartlar göz önünde bulundurularak, girebilecekleri sınıf ve derecedeki adlî ve idarî yar
gı hâkim ve savcılıklarına atanabilirler. 39 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü bunlar hak
kında uygulanmaz. 

Gerekçe : 
Çerçeve 1 inci maddede yapılan edğişiklikle uyum sağlamak amacıyla bu önerge verilmiş 

bulunmaktadır. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Çoğunluğumuz olma

dığı için katılamıyorum; ama önergeyi destekliyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunan önergeyi ek 2 nci madde olarak oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, yazılı metindeki 2 nci madde 3 üncü madde olmuş oluyor. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 2802 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 39 uncu maddesine göre hâkimlik ve savcılık mesleğine girmiş 
bulunanlar hakkında da söz konusu maddenin değişik dördüncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Bu durumda olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihen önce birinci sınıfa ayrıl
malarına karar verilmiş olan hâkim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma tarihleri söz konusu mad
denin değişik dördüncü fıkrası hükmüne göre düzeltilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, öğleden önceki süremiz dolmak üzeredir. 
Saat 15.OO'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.44 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumu
nu açıyorum, 

Gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı: 370) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, geçen oturumda geçici madde 8'i okutmuştum, üzerinde söz talebi 

yoktu, madde üzerinde verilmiş bir önerge vardı; şimdi, o önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan teklifin 3 üncü maddesiyle eklenen geçici 8 inci maddenin birinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Yılmaz Ovalı Süleyman Ayhan 
Samsun Bursa Çanakkale 

Ali Oğuz Mustafa Yılmaz Muammer Fevzi Yalçın 
İstanbul Malatya Eskişehir 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
39 uncu maddesine göre hâkimlik ve savcılık mesleğine girmiş bulunanlar hakkında da söz 
konusu maddenin değişik dördüncü fıkrası ile ek 2 nci madde hükmü uygulanır.*' 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkanım, ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz; takdiri Yüce Kurula bırakıyorum. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılıyoruz efendin. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler., önerge kabul edilmiştir. 
Geçici madde 8'i, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 8 inci madde kabul edilmiştir. 
Geçici madde 9'u okutyorum r -
GEÇİCİ MADDE 9. — a) 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 

Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında ICanunun geçici 1 inci maddesi hükmüne 
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göre Danıştay tetkik hâkimliği ve savcılığı dışındaki görevlerden bölge idare, idare ve vergi mah
kemeleri başkan ve üyeliklerine ilk defa atananlardan, dördüncü derecenin kademelerinde bu
lunanlar Hâkimler ve Savcılar Kanununun birinci sınıfa ayrılmak için gerekli süre kaydına ba
kılmaksızın, dört terfi süresi çalıştıktan sonra bu sürenin dolduğu tarihten geçerli olmak üzere 
birinci sınıf incelemesine tabi tutulurlar. 

b) 2576 sayılı Bölge tdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmüne göre Danıştay tetkik 
hâkimliği ve savcılığı dışındaki görevlerden bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri başkan ve 
üyeliklerine ilk defa atananlardan beş ve daha alt derecenin kademelerinde bulunanlar dahil, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce hâkimlik ve savcılık mesleğine girmiş bulunanlar, 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun birinci sınıfa ayrılmak için gerekli süre kaydına bakılmaksı
zın meslekte fiilen on yıllarını doldurdukları ve ikinci dereceyi aldıkları tarihten geçerli olmak 
üzere birinci sınıf incelemesine tabi tutulurlar. 

c) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce mesleğe 
girmiş olup da, oniki yıllık birinci sınıfa ayrılma süresine tabi olarak, bu süreyi doldurdukları 
tarih itibariyle birinci sınıfa ayrılmış olanların birinci sınıfa ayrılma tarihleri, meslekte geçir
dikleri on yılın dolduğu ve ikinci derecenin alındığı tarih itibariyle düzeltilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin tarafından verilen ve görüşülmekte olan kanun teklifi

nin 3 üncü maddesinde düzenlenen Geçici 9'uncu maddeye, aşağıdaki (d) bendinin eklenmesi
ni arz ve talep ederiz. 

Nihat Matkap Ercan Karakaş İhsan Saraçlar 
Hatay İstanbul Samsun 

Hasan Basri Eler ' Erdal İnönü A. Baki Tuğ 
Edirne İzmir Ankara 

d) Kendi kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce askerî hâkimlik mesleğine girmiş olanlar 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 15 
inci maddesinde belirtilen rütbe ve süre kaydına bakılmaksızın, diğer koşulları taşımak kay
dıyla, binbaşı rütbesine nasbedildikleri tarihte (Harp okulu kaynağından gelenler için kıdemli 
binbaşı rütbesinde) birinci sınıf hâkimliğe geçirilirler. Daha önceki tarihler itibariyle bu şartla
rı taşıyanların birinci sınıfa ayrılmaları da, birinci sınıfa ayrılmayı hak ettikleri tarihe göre dü
zeltilir. 

Gerekçe : Bu önerge ile askerî hâkimler ile adlî ve idarî hâkimler arasında birinci sınıfa 
ayrılma hususunda paralellik sağlanması amaçlanmaktadır. Askerî mevzuata göre askerî hâ
kimler, onaltı yıl hizmet sonunda kıdemli binbaşılığa gelebilmektedirler, önerge ile askerî hâ
kimlerin onüç hizmet yılı sonunda birinci sınıfa geçerilmelerine imkân sağlanması amaçlan
maktadır. Harp okulu kaynağından üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerinde mesleğe geçilebildiğin-
den, binbaşılık yerine kıdemli binbaşılık öngörülmüştür. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkanım, ço
ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz; yoksa, şahıs olarak destekliyorum, sair hususlarda 
takdiri Yüce Kurula bırakıyorum. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor; Komisyon ise çoğunluğu olmadığı için katı

lamıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Geçici 9 uncu maddeyi, kabul ettiğiniz önerge doğrultusundaki değişik şekliyle oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 9 kabul edilmiştir. 
Geçici madde 10'u okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 10. — 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Ver

gi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Kanununun 39 uncu maddesine göre başka görevlerde müktesep hak aylık kadro ve derece
leri üzerinden hâkimlik mesleğine atanan ve 16.6.1988 tarih ve 331 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girdiği 30.6.1988 tarihinde hâkimlik görevinde bulunanların önceki 
görevlerinde 1.3.1975 tarihinden sonra kadrosuzluk nedeniyle terfi edememiş olmaları halinde 
anılan 331 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa eklenen geçici madde hükümleri ilgili hâkimler için de uygulanır ve mesleğe 
atandıkları tarihdeki kadro derece ve kademelerinin tespitinde bu durum dikkate alınarak ge
rekli düzeltme yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 10 uncu madde 

kabul edilmiştir. 
Geçici madde ll'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 11. — Yukarıdaki geçici maddelere göre birinci sınıfa ayrılmalarına ka

rar verilenler ile birinci sınıfa ayrılma tarihleri düzeltilenler ve mesleğe girişteki kadro durumu 
düzeltilenler, geçmişe yönelik olarak malî hak isteminde bulunamazlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 11 inci mad

de kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddeyi, kabul edilen geçici maddelerle birlikte oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Yazılı metinde 3 üncü olan, 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Yargıda huzursuzluğa sebebiyet ve

ren bir önemli sorun Yüce Meclis tarafından çözümlenmiştir. Gerek teklif sahibine gerekse Yüce 
Meclise teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

23. — // idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında Kanun Tbsarısı ve /çişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/553) (S. Sayısı : 391) (1) 

BAŞKAN — Gündemde 17 nci sırada bulunan, ti İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.; Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza... 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Karar yetersayısı aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, grupların birleşerek getirdiği konuyu müzakere ediyoruz. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Meclise gelsinler efendim; Grup Başkanvekilleri yok. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı bulunanamıştır. 
10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.13 

(1) 391 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.25 

BAŞKAN : Başkanveldli Vefa Tarar 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Koya (İzmir), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşi
minin Beşinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

23. —ti İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazu Madde
ler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/553) (S. Sayısı : 391) (Devam) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, gündemin 17 nci sırasındaki, ti İdaresi Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine geçmiştik. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oya sunarken karar yetersayısı aranması istenmişti; 
şimdi, yine karar yetersayısı arayacağım. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 

Sayın Grup başkanları, ara vermekle temin imkânı varsa... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — 10 dakika, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.28 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati : 15.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (tzmir), Işılay Saygın (İzmir) 

• ' • • — © - ; — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşiminin Altıncı Oturumunu 
açıyorum. 

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

23. — // idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında Kanım Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/553) (S. Sayısı : 391) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, raporun okunup okunmaması hususunu oylarken, ka
rar yetersayısı bulamamıştık. 

Şimdi oylamayı tekraralayacağım : Raporun okunmasını kabul edenler... Raporun okun
masını kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Çakır; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini belirt
mek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Değiştirilmek istenen ve bazı maddeler eklenmek istenen 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 1949 
senesinde kabul edilmiş ve 18.6.1949 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe giri
şinden zamanımıza kadar ellibeş seneye yakın bir zaman geçmiştir. İl İdaresi Kanunu, illerin 
idaresinin anayasasıdır, temel yasasıdır. Bu yasanın kabul edildiği tarihten günümüze kadar, 
ülkemizde çok büyük değişiklikler olmuştur. 1924 Anayasası 1961 yılında değiştirilmiş, 1961 
Anayasası 1982 senesinde tamamen değiştirilmiştir. Ellibeş sene içerisinde iki anayasa değişti
rildiği gibi, ülkemiz, ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan çok büyük değişikliklere uğramıştır. 

1949 yılının şartlarıyla, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartları mukayese etmek müm
kün değildir. O günün nahiye müdürü, o günün karakol komutanı, o günün tahsildarı, o za
manın şartlarına, göre, bugünün bakanlarından daha yetkili, daha tesirliydi. O günkü demok
ratik anlayışla ve Türkiye'deki demokratik kuruluşlarla bugünküleri mukayese etmek müm
kün değildir. O gün, yapılan bir genel seçim de açık oy, gizli tasnifle netice belli edilmişti. Gü
nümüzde, siyasal yapıda da mühim değişiklikler meydana gelmiştir. 

Bir idareci olarak şunu söylemek istiyorum : İl İdaresi Kanunu artık tamamen eskimiştir; 
ülkemiz şartlarına uygun olarak yeniden değiştirilmesi gerekmektedir. Anavatan Partisi Grubu 
olarak bunu kabul ediyoruz. Ancak, İl İdaresi Kanunundaki bu değişikliğin bir idarî reform olarak 
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ele alınmasını, hatta sizlerin sık sık söylediği mevcut Anayasadaki değişiklikten sonra, il ida
resi Kanunundaki değişiklik, Jandarma Teşkilat Kanununda, Emniyet Teşkilatı Kanununda, 
hatta icap ederse, Silahlı Kuvvetlerdeki değişiklikle birlikte, Mahallî İdareler Kanunundaki de
ğişikliklerle birlikte ele alınması gerektiğine samimi olarak inanıyoruz. 

Artık, bugün, idarî sistemimiz ihtiyaca cevap vermemekte ve dar gelmektedir. Tekrar ifa
de ediyorum, idarî bir reformla, İl İdaresi Kanunu a'dan z'ye kadar değişmelidir, değişmesi 
de gerekmektedir; ama, bugün, huzurunuza getirilmiş bulunan İl İdaresi Kanunundaki deği
şikliğe Anavatan Partisi Grubu olarak tamamen karşıyız. Bu değişiklik karşısında tüylerimiz 
diken diken olmaktadır. Bu değişikliği tarih huzurunda mesul olmamak için, Grup olarak bü
tün gücümüzle engellemeye çalışacağız ve bütün gücümüzle bu kanun tasarısının yanlış oldu
ğunu, Türkiye'nin lehine değil, aleyhine neticeler doğuracağını, burada, maddeler görüşülür
ken de sık sık arz etmeye çalışacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, Türkiye'nin belirli bir kesiminde, 
yıllardır, olağanüstü olaylar devam etmektedir. Türkiye'nin belirli bir kesiminde terör olayları, 
gün geçtikçe, aylar geçtikçe, varlığını ve şiddetini artırarak devam etmektedir. 

Bizler, Anavatan Partisi olarak iktidardayken, her dört ayda bir Yüce Meclisin huzurun
da, 10 ilimizde olağanüstü halin uzatılması teklifiyle geldiğimizde, o gün muhalefet sıraların
da bulunan DYP ve SHP'nin sayın başkan ve milletvekilleri, olağanüstü halin uzatılmasına 
bütün güçleriyle karşı çıkmışlardır. Her ne kadar DYP oy vermiş ise de, "bu olağanüstü halin 
uzatılması son olsun, bir daha bu uzatma talebiyle Yüce Meclisin huzuruna gelinmesin, oy 
vermeyeceğiz" tehdidinde bulunmuştur. SHP ise, Anayasanın 98 inci maddesinin vermiş oldu
ğu imkânları bütün güçleriyle kullanarak, "güneydoğuda ve olağanüstü halin ilan edildiği 10 
ilde bu olaylara Anavatan Hükümetlerinin sebep olduğunu; oradaki devlet güçlerinin yanlış 
uygulamalarının bu olaylara sebep olduğunu; bölgede devletle vatandaşın karşı karşıya getiril
diğini, Anayasada belirtilen temel hak ve hürriyetlerin hatta insan haklarının ihlal edilmiş ol
masından dolayı olayların meydana geldiğini; kendileri iktidara geldikleri takdirde derhal ola
ğanüstü hal uygulamalarına son verileceğini ve bu uygulamaların bir neticesi olan Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliğinin, Olağanüstü Hal Bölge Komutanlığının ve köy koruculuğunun derhal 
kaldırılacağını" defalarca, buradan Yüce Millete ilan etmişler ve taahhütte bulunmuşlardır. 
Hatta öyle yapmışlardır ki, 1991'de Birinci Koalisyon Hükümeti kurulurken, Koalisyon Proto
kolü hazırlanmış, Hükümet ilan edilmeden 3 gün önce, 14 Kasım tarihinde, olağanüstü hal 
uygulaması uzatılırken, Hükümetin bir kanadını oluşturacak olan SHP'liler, olağanüstü halin 
uzatılmasının geçmiş Anavatan iktidarlarının icraatlarının tasvibi manasına geleceğinden, ola
ğanüstü halin uzatılması önerisine ret oyu vermişlerdir. O günkü şartlar içerisinde olağanüstü 
hal, yine Anavatan Partisinin oylarıyla uzatılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce ifade ettiğim gibi, bir idareci, eski bir kaymakam ve vali 
yardımcısı olarak, illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların yetkilerinin artırılmasından en fazla 
benim mutlu olmam gerekir, bunu en fazla benim benimsemem gerekir; fakat, şunu samimî 
olarak söylüyorum; huzurunuza getirilen bu değişiklikle, Türk demokratik hayatında, Türk 
hukuk devletinde bir cinayet işlenmektedir, bir cinnet meydana gelmektedir. Bunun tarihî me
suliyetini katiyen kabul etmiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, açıkça söylüyorum, olağanüstü hal uygulamasını Anavatan Parti
sinden teslim aldınız; fakat sizler uzatmadınız. Bu Koalisyon Hükümeti iktidara geldiği zaman, 
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1987 yılında başlamış olan ve dört senedir devam etmekte olan olağanüstü hal yönetim şeklini 
sizlere biz teslim ettik, olağanüstü hali sizler teslim aldınız; kendiniz uzatmadınız; ama, işin 
gerçeğine bakarsanız, 1983 yılında yapılan genel seçimler neticesi Anavatan Partisi Hükümeti 
Türkiye'de idareyi teslim aldığında, ülkeyi olağanüstü hal yönetiminde değil, ülkenin her tara
fını sıkıyönetim idaresi şeklinde teslim almıştır; Türkiye'nin her tarafında sıkıyönetim vardı. 

Bugün 10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal uygulaması, 1984 yılındaki Eruh olayla
rından 1987 yılının Temmuz ayına kadar, sıkıyönetim idaresinde olmasına rağmen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Bugün 10 ilde uzatılmakta uygulanan olağanüstü hal 1987 

yılına kadar tamamen sıkıyönetim olarak gelmiş ve bir neticeye varılmadığı, kesin bir çözüm 
bulunamadığı için, 1987 yılından itibaren de, sıkıyönetim idaresinden, daha hafif olan olağan
üstü hal yönetimine geçilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 119 ve 120 nci maddelerinde, olağanüstü hal şartları 
için, Bakanlar Kurulunun, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanarak karar vermesi gerek
tiğini ve derhal Meclisin toplantıya çağırılmasım ifade etmektedir. 121 inci maddesinde de, ola
ğanüstü hal bölgesi ilan edilen yerlerde ne şeklide işlem yapılacağının bir yasayla tanzim edile
ceği ifade edilmektedir, tşte bugün huzurunuza getirilmiş bulunan kanun tasarısıyla, Anayasa
nın 121 inci maddesine göre çıkarılmış bulunan Olağanüstü Hal Kanununun 9,10,11 inci mad
deleri, ti tdaresi Kanununa raptedilmektedir. Yani, sizler, Hükümet olarak, protokollerinizde 
olağanüstü hali uzatmayacağınıza söz verdiğiniz için, şartlar ortadan kalkmadığı için, 10 il ye
rine 22 ilde fiilen olağanüstü hal devam ettiği için, olağanüstü hali uzatmıyorsunuz, Olağanüs
tü Hal Kanunu ti tdaresi Kanununa raptediyorsunuz... Fevkalade yanlış, fevkalade hatalıdır. 

ti tdaresi Kanununun 9 uncu maddesine göre valilerin, aynı Kanunun 31 inci maddesine 
göre kaymakamların fevkalade geniş yetkileri vardır. Mevcut ti tdaresi Kanununun 9 ve 31 inci 
maddelerindeki yetkileri kullanamayan vali ve kaymakamlara Olağanüstü Hal Kanunundaki 
yetkiler verilmek suretiyle hatalı hareket edilmekte, 10 ilde olağanüstü hali kaldıracağını ifade 
eden Hükümet ortakları ve özellikle olağanüstü hale karşı olduğunu söyleyen SHP, olağanüs
tü hali 77 vilayette olağan hale getirmektedir; cinayet işletmektedir; bütün gücümüzle karşıyız. 

Arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Ben de teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — RP Grubu adına, Sayın Oğuzhan Asiltürk; buyurun efendim. (RP sıraların
dan alkışlar) 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli 
milletvekilleri; çok önemli bir konuyu tartıştığımızı bilerek ve ölçüleri içerisinde değerli arka
daşlarımı uyarmayı bir görev sayarak konuşmak istiyorum. 

ti tdaresi Kanunumuz değiştiriliyor. 5442 sayılı ti tdaresi Kanununda, hakikaten değişme
sine ihtiyaç duyulan birçok yer var. Bunu, gerek idarede bulunan, gerek idareyle çeşitli vesile
lerle temasları olan, gerekse bu görevi daha önce yürütmüş -Mecliste milletvekili olarak bulunan-
bulunmayan bakanlık görevi yapmış arkadaşlarımız bilirler. Şimdi asıl tartışma konusu olan 
şey, genelinin ne olduğunun tespitidir. 
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Bir tasarı getiriliyor önümüze... Ben zannediyorum ki, bu tasarı, biraz aceleye getirilmiş 
bir tasarı olarak geldi. Çoktan beri tenkit edilen bir konu vardı. Türkiye'nin bir yerinde onbeş 
yıldan beri devam eden -işte, herhalde onaltı yılı bitirdik zannediyorum- bir olağanüstü hal 
var. Bu olağanüstü hal, bölgede birçok insanın temel hak ve hürriyetlerini kullanmasına mani 
oluyor; hatta, yeni doğan çocuklar askerlik çağına gelene kadar geçen süre içerisinde, normal 
bir rejimle değil olağanüstü bir rejimle yetişmiş oluyorlar. 

Şimdi, bunları söyleyenlerin, hemen akabinde, bu olağanüstü hal rejimini bu bölgeden 
kaldırmak gibi bir davranışta bulunmaları, en akla yakın tatbikat olur. Halbuki, tam tersi ya
pılıyor. Olağanüstü hal bölgesinde eksik olduğunu ifade ettiğimiz hak ve hürriyetlerin yerine 
getirilmesi, o bölge insanlarına verilmesi en tabiî çözüm olarak önümüze konması gerekirken, 
o bölgedeki olağanüstü hali kaldırma tatbikatını, o bölgedeki şartları bütün Türkiye'ye yaya
rak gerçekleştirmek istiyorlar. Olağanüstü hal kaldırılacak; ancak, olağanüstü halle verilen her 
türlü yetki, olağanüstü haldeki komutanlara, bölge valisine verilen her türlü yetki, aynen, çok 
benzer bir şekilde, illerin valilerine ve kaymakamlarına verilecek... Getirilen tasarı genel ola
rak bunu içeriyor. 

Şimdi, düşünün, bizim şu anda tatbik ettiğimiz sistem, kuvvetler ayrılığına dayalı bir sis
temdir. Kuvvetler ayrılığı sisteminde; icra vardır, yetkileri vardır; yasama vardır, yetkileri var
dır; yargı vardır, yetkileri vardır. Şu anda, belki de bilmeyerek, belki de bir aceleyle, normal 
düzenlerde yargının yetkisinde olan konular, şimdi, normal düzende icranın yetkisine veriliyor. 

Olağanüstü hal dönemlerinde, olağanüstü hallerin geçici olduğunu düşünürsek; olağanüstü 
hallerin, Bakanlar Kurulunun talebiyle, -şimdiki tatbikatıyla- Mecliste her dört ayda bir oylan
dığını, dört ayda bir, bu kabul edilmediği takdirde, kalkacağını düşünürsek, getirilen tasarı ka
nunlaştığı takdirde, Türkiye'nin rejimi olağanüstü hal rejimine dönüşüyor. 

Demokrotikleşmeye bu kadar -söz olarak- sarılındığı bir dönemde; konuşan Türkiye'nin 
olacağı, insanların hak ve hürriyetlerini, demokratik hukuk sistemi içerisinde kullanacakları
nın söylendiği bir dönemde; demokratik hak ve hürriyetlerin kısıtlanması sadece belli bir böl
gede, şartların gereği olarak -Anayasanın gösterdiği ölçülerde kısıtlanması prensibi Anayasada 
olduğuna göre- uygulanacağı halde, şimdi, bu ti İdaresi Kanunundaki değişiklikler kabul edi
lirse, olağanüstü hal diye bildiğimiz hal, bütün Türkiye'nin sathında, ihtiyaç olsun olmasın, 
herhangi bir şekilde bir bölgede bunun ihtiyacı hissedilmiş olsun olmasm, hukukî bir sistem, 
bir rejim olarak getiriliyor. Yanlış olan budur. 

Olağanüstü hal kaldırılabilir, ama nasıl kaldırılır?.. Uzatılması talebiyle Meclise gelindi
ğinde, oylamada reddedilir, kaldırılır.. Şimdi yapılan düzenlemeyle, olağanüstü hal, olağan re
jim haline getirildikten sonra, artık Meclisten bir karar almak gereği de olmayacak, olağanüs
tü hal, olağan hal olarak tatbik edilecek. Siz daha sonra bunu kaldırmak mı istiyorsunuz?.. 
Usulüne uygun olarak tasarı veya teklif getireceksiniz, komisyonlarda konuşulacak, sonra Ge
nel Kurula gelecek, burada bir kanun nasıl değiştiriliyorsa, o Ölçü içerisinde değiştirilecek. 

Hukukun üstünlüğü prensibi içerisinde düşünen bir arkadaşımızın, burada, bu tasarıyla 
bu rejimi, normal rejim haline getirme lehinde olacağına ben inanamıyorum. Eğer ihtiyaç var
sa olağanüstü hal olarak bu devam edebilir, zaten ediyor da; ama, bugün 76 ilin 6-7'sinde böy
le bir ihtiyaç varken, 76'sında da aynı ihtiyaca dayalı bir düzenlemeyi getirmek, bilmiyorum, 
nasıl bir düşüncenin eseridir; bunu anlamak mümkün değildir. 

— 273 — 



T.B.M.M. B : 64 13 . 1 . 1994 0 : 6 

Avrupa'da çeşitli platformlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çeşitli komisyonları, bu 
meseleleri, bu demokratikleşmeyi, bu insan haklarını konuşuyorlar, görüşüyorlar. Bugüne ka
dar söylenen her söz "biz daha çok demokratikleşiyoruz, daha çok insan hakkı veriyoruz, da
ha çok -bu konuda- temel kurallarla ilgili düzenklemeleri yapıyoruz" şeklinde. Bu tasarı yasa
laştıktan sonra, nasıl gidilip de kim kimin huzurunda, "biz Türkiye'de demokratikleşiyoruz" 
diyebilir?! 

Bu tasarıyla getirilen yetkiler, en çok -ben gayet iyi bildiğim için ifade edeyim- kayma
kamlarımızı ve valilerimizi müşkül durumda bırakacak, en çok onlar zarar görecek, yıprana-
cak ve en çok onların üzerine birtakım baskılar gelecek. Düşünün, bir vali arkadaşımız, istese 
de istemese de, bakanın kendisine verdiği şifahî bir emirle Türk-lş'i kapatacak -kapatır mı ka
patmaz mı; o ayrı mesele; yetki bu- Hak-lş'i kapatacak... Siz, Türkiye sathında sendikal faali
yetin yapıldığı bir yeri, yargı kararıyla değil -suç olsun olmasın, ona bağlı değil- siyasî iktidarın 
kararına bağlı olarak kapatacaksınız, sonra da gideceksiniz diyeceksiniz ki, biz demokratikle
şiyoruz... Bunu herhalde kimseye anlatmak imkânı olmaz. Bu gelen tasarı, yanlış bir tasarıdır. 
Bu, İçişleri Bakanını da müşkül duruma sokar, valiyi de müşkül duruma sokar, kaymakamı 
da müşkül duruma sokar. Siz, geleceksiniz, meslekî kuruluşları, Mimarlar Odasını, Ziraat Mü
hendisleri Odasını veya benzeri bir odayı... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Baroyu... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Baroyu... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Baroyu kapatamaz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Odalar Birliğini ve buna benzer bir odayı, bu ka

nunla yetki alarak kapatacaksınız... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Baroyu kapatamaz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Baroyu da kapatırsınız, memlekette kanunlar ca

ri... Eğer tasarı veya teklifler bu Meclisten geçer, kanunlaşır ve yürürlüğe girerse, o kanunların 
uygulanmasına, öyle, kabadayılık manasında kimse karşı çıkamaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Eğer kanun yanlışsa, o yanlışlığın düzeltilmesi la

zım; yoksa, kaos meydana getirecek; hem kanun var, hem o iş yapılmayacak (!) O, düşünüle
mez. öyleyse, bir sendikayı, bir meslek kuruluşunu veya bir vakfı, sadece kaymakam veya vali
nin kararıyla kapatmayı öngören bir kanun, demokratik olamaz. Bu, yanlıştır. 

İhtiyaç şundan doğuyor : Bazı bölgelerde, bazı dernekler veya bölücü faaliyetler mihrak-
lanmış oluyor ve bu mihrakların ortadan kaldırılması isteniyor. Peki, üç beş yerde bu varsa 
ve bu yetki 76 ilde, 900 küsur kazada aynen verilirse, bunu savunamazsınız, bunu savunmak 
mümkün değildir; doğru da değildir. İhtiyaç neyse, ona göre düzenleme yapılır. 

Anayasanın, olağanüstü hal ve sıkıyönetimle ilgili düzenlemesi geçici düzenlemelerdir. Bu 
geçici düzenlemelerin devamlı düzenlemeler haline getirilmesi yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarımın bu yanlışlığı göreceklerini ve hem kamuoyunun hassasiyetine uya
rak hem de çeşitli sendikaların, çeşitli meslek odalarının, çeşitli derneklerin ve vakıfların uya
rılarına uyarak, bu kanun tasarısını geri çekeceklerini ümit ve temenni ediyorum. 

— 274 — 



T.B.M.M. B : 64 53 . 1 . 1994 O : 6 

Pazartesi günü grubu bulunan partilerin grup başkanvckillerinin iştirak edeceği bir Da
nışma Kurulu toplantısında, bu kanun tasarısının ele alınması kararlaştırıldı. O toplantıda, 
nelerin mahzurlu olduğu, nelerin çıkarılması gerekeceği görüşülerek, karara bağlanacak. 

Ben, Sayın İçişleri Bakanını takdir eder; geçmişte vermiş olduğu hizmetlerde, doğru, dü
rüst, doğruya yapmaya mütemail bir insan olarak değerlendiririm. Kendisinden de rica ediyo
rum; mademki pazartesi günü bütün grup başkanvekilleri bir araya gelerek bu tasanda deği
şiklik yapılması için çeşitli gayretler gösterecekler, tasarının daha iyi hale gelmesi için katkıda 
bulunacaklar, lütfen, bu tasarıyı geri çekiniz. 

Bu tasarının geri çekilmesi, muhalefet adına bir başarı değildir; bunun geri çekilmesi, ik
tidar adına bir âlicenaplıktır, bir hakkı teslimdir ve şimdiye kadar müdafaa ettikleri hususlar
da kendilerinin güvenilir olduklarının teyidi olarak görülür. Bu tasarıyı geri çekiniz; memleke
tin hayrına hangi düzenleme yapılacaksa, elbirliğiyle bunu kararlaştıralım, hepimizin katkısıy
la bu tasarıyı yasalaştıralım. Değerli arkadaşlarımdan istirhamım budur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Cemal Şahin; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; konuşmama balamadan önce hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz 391 sıra sayılı İl İdaresi Kanunu Tasarısının tümü üzerinde söz 

alan muhalefete mensup sözcülerin konuşmalarını dikkatlice izledim. Ayrıca, bu tasarının ko
misyonda görüşülmesi sırasında muhalefet şerhi koyan arkadaşlarımızın muhalefet şerhlerim
de dikkatle tetkik ettim. 

Görülüyor ve anlaşılıyor ki, tasarının getirilişine esasen bir itiraz yok. Hepimizin birleşti
ği ortak nokta, İl İdaresi Kanununun 1949 yılından beri hemen hemen hiç değiştirilmediği, 
genel bir çerçeve yasa olarak kaldığıdır. Oysa, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası -hatta 1971 yı
lında, 1961 Anayasası, biliyorsunuz değişikliğe uğradı; bir anlamda, o da Anayasanın yeni bir 
yapılanması oluyor-1971 yılından on yıl sonra 1982 Anayasası yürürülğe girmiş; ancak bu ana
yasalarla tadat edilen, devletin genel omurgası çerçevesindeki İl İdaresi Kanununun, hemen 
hemen, esaslı bir biçimde ele alınmamış, incelenmemiş olduğu görülüyor. Bu konularda genel 
bir konsensüs olduğu anlaşılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, takdir ederseniz ki, yasalar, -hepinizin de kabul edeceğini düşünerek-
ihtiyaçtan doğuyor. Şimdi, ortada bir ihtiyaç var. Devlet idaresiyle ilgili olarak gerek iktidar
dayken gerekse muhalefetteyken yıllardan beri tüm milletvekili arkadaşlarımızın söylediği söz
ler var. 

Burada mesele nedir? Dört ayda bir gündeme gelen, olağanüstü halin kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda yıllardan beri şikâyet ediyoruz. Bir tarafta terör var; bu terörü önleyeceğiz 
düşüncesiyle ülkemizin belli bir bölümünde de olağanüstü bir hal var... Anayasamızın 119 un
cu ve 120 nci maddeleri, olağanüstü hali anayasal bir kurum olarak düzenlemiş ve cumhuriyet 
hükümetleri de, Anayasanın koymuş olduğu o düzen içerisinde, yine Anayasamızın 121 inci 
maddesine göre çıkarılan yasalarla olağanüstü hali düzenliyor ve uygulamaya koyuyor. 

Bununla arz etmek istediğim husus şu : Hepimizin ortak özlemi, olağanüstü hali tüm ül
ke genelinde kaldırmak ve "olağan düzen" dediğimiz sisteme geçmektir. Bundan hiç şüphem yok. 
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Muhalefette de olsak, iktidarda da olsak, tüm arkadaşlarımızın ortak özlemi, ortak ka
rarı bu. 

Yasa tasarısının genel gerekçesiyle birlikte madde gerekçeleri de incelendiğinde açık ve net 
olarak görülüyor ki, 50 nci Cumhuriyet Hükümetimiz, gerek Hükümet Protokolünde, gerekse 
Hükümet Programında yer aldığı üzere, belli bir aşamada ya da uygun bir aşamada, olağanüs
tü hali kaldırmak istiyor ya da kaldırmayı amaçlıyor. Bunu, hem hepimizin bir amacı olarak, 
hem de Hükümetin Türk Milletine bir taahhüdü olarak kabul etmek gerekir. 

Anladığım kadarıyla, mesele şuradan bir uyuşmazlık noktasına geliyor : Olağanüstü hali 
kaldıralım; pekâlâ, ama bunun yerine koyacağımız sistem ne? Anlaşılıyor ve görülüyor ki -yanlış 
anlamıyorsam, benim anladığım kadarıyla- ti idaresi Kanununun bazı maddelerinin değişikli
ğiyle ilgili olan ve huzurunuzda bulunan tasarının oylarınızla yasalaşması durumunda, ger
çekleşmesi durumunda, kısa bir dönem içerisinde -tabiî, buna ek bazı kanunlar daha var, onu 
siz biliyorsunuz; terörle mücadele kanunu var, demokratikleşmeyle ilgili kanunlar var- bu ka
nunların tamamı Yüce Meclisimizden geçtiği zaman, Hükümetin, olağanüstü halin kaldırıl
ması talebiyle huzurunuza geleceğini düşünüyorum ve umuyorum. 

Arkadaşlarımızın eleştirilerine saygı duyuyorum; çünkü, yıllardan beri, bizim de, sosyal 
demokratlar olarak, mülkî idare amirlerinden ya da mülkî idare amirlerinin eylem ve davra
nışlarından şikâyet ettiğimiz pek çok olaylar olmuştur bunlar doğrudur; ama bu tasarıya da 
hemen her zaman iyi niyet kurallarının dışında bakmamak lazım diye düşünüyorum. 

Ben, burada konuşan arkadaşlarımızın iyi niyetlerinden, duygularından -sakın böyle bir 
şey anlaşılmasın- hiç şüphesi olmayan bir arkadaşınızım, tüm samimiyetimle söylüyorum. 

Bu tasarının, özellikle 8 ve 11 inci maddesiyle tadat edilen kural ve kaidelere itiraz edildiği 
anlaşılıyor. O halde, ne oluyor burada?.. Tasarıyla ilgili eleştirilerin sadece 8 ve 11 inci madde
lerle sınırlı olduğu anlaşılıyor. 

Sayın grup başkanvekillerimizin, kendi aralarında, günlerdir, ti tdaresi Kanunuyla ilgili 
yürütmeye çalıştıkları çalışmaları da kısmen biliyorum. Tüm parti gruplarımız, şimdiye kadar 
sürdürdükleri konsensüs çerçevesinde bir araya geldikleri zaman, 8 ve 11 inci maddelere yöne
lik olarak yapılan eleştirilerin de ortadan kalkacağına inanıyorum. 

Burada bazı kavramlar var. Tabiî, kavramlar hukuk sisteminde çok önemlidir, buna saygı 
duyuyorum. Bir örnek olsun diye söylüyorum -bu ve buna benzer çok kavramlar var- tasarının 
8 inci maddesinin (H) fıkrasında "Ekonomik bunalım" diye başlıyor ve onun arkasından pek 
çok neden gösteriliyor. Sanıyorum en çok itiraz edilen maddelerden birisi de bu. 11 inci mad
denin fıkralarına da itirazlar var. Elbette bunları düşünmemiz lazım, bu konularda uzlaşma
mız lazım. 

"Ekonomik bunalım" deniyor... Ekonomik bunalım nedir?.. Soyut bir kavram. Hangi 
haller ekonomik bunalım kapsamına girer, hangi haller girmez? Hangi halleri, hangi vali ya 
da hangi kaymakamımızın, hangi koşullarda uygulayabileceğini önceden tespit etmemiz, so
mut bir kurala bağlamamız çok kez mümkün olmayabilir. Bunu anlayışla karşılıyorum. 

tşte gördünüz; hepimizi acılara boğan, hepimizi gerçekten yürekten üzen Sivas olayı var. 
Kanunlar var ve orada hem Devletimizi hem Hükümetimizi temsil eden idarî ve mülkî amirler 
var. Şimdi diyebilir miyiz ki, idarî ve mülkî amirlerin yetkilerini kullanmaları için yasada 
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hüküm yoktu, yetkilerini kullanmadıkları için bu olay meydana geldi... Elbette bunu söyle
mek çok kez mümkün olmaz. 

Bununla şunu arz etmek istiyorum değerli arkadaşlarım: önce iyi niyetle birbirimize inan
mamız lazım. Siz dünyanın en güzel yasasını çıkarınız; en güzel maddeleri, en güzel kavramla
rı, en güzel cümleleri yan yana getiriniz... Bu demek değildir ki, tüm valiler ve kaymakamlar, 
aynı yasayı, aynı derecede, aynı titizlikle uygulayacaklar; milletimiz ve devletimiz refaha kavu
şacak, rahatlayacak... Bu ikisi aynı anlama gelmiyor. Hepinizin devlet hayatınız var, bunu pek 
çok uygulamalarda ve olaylarda görüyoruz. O zaman bütün mesele nereye geliyor? Güven ola
yına geliyor. Birbirimize güvenmemiz lazım, valimize güvenmemiz lazım, kaymakamımıza gü
venmemiz lazım, komutanımıza güvenmemiz lazım. Aksi halde, devlet denilen yaşam biçimini 
ya da devlet denilen kavramı ayakta tutmamız mümkün olmaz. Şimdi siz, burada dünyanın 
en güzel kanununu düzenleyiniz, bunu hangi amir, hangi vali, hangi kaymakam ya da hangi 
adlî organ veya askerî kanattaki idareci -mülkî ve idarî amir- onu en güzel şekilde, ruhuna uy
gun olarak uygulayacak da biz rahatlayacağız?.. O halde, bütün mesele, dönüp dolaşıp, birbi
rimize güvenmemiz ve inanmamız konusuna geliyor. 

Şimdi olağanüstü hal olayını kaldırmamız gerekiyor; bunda anlaşıyoruz; ama, olağanüs
tü halin yerine gelecek kural ve kaideleri de Yüce Parlamentonun bulması gerekiyor. 

Sonuç itibariyle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına sizlere teklifim ya da teklif etmek 
istediğim husus şudur : Bu yasa tasarısı, elbette, devletimizi, milletimizi ve devlet organlarının 
yasama, yürütme, yargı organlarının tümünü birden çok içtenlikti olarak ilgilendirmektedir. 
O halde, yapılacak iş; parti gruplanmızm, muhalefet ve iktidar demeden, bir araya gelerek 8 
inci ve 11 inci maddelerle ilgili ortak noktaları, çözümleri bulmalarıdır; bütün mesele bundan 
ibarettir. Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, itiraz konusu olan fıkralarla ilgili hazır
ladığımız önergelerimiz vardır. Bu önergelerimizin, diğer partiler tarafından verilen önergeler
le birleştirilerek kabulüyle ya da okunduğunda katkılarınızla, çok daha sağlıklı bir yasanın çı
kacağını umuyor ve düşünüyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, umuyorum ve düşünüyorum ki, bu yasa tasarısının kanunlaş
masında büyük zorunluluk vardır; ancak, bu demek değildir ki, eksiklikler varsa düzeltmeye
lim; böylece çıksın gibi bir diretme şeklinde değil, tüm partilerin ortak bir mahsulü olarak bu 
yasa tasarısının kanunlaşmasında büyük zorunluluk duyuyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Parlamentoyu sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, teşekkür ederim. 
Gruplar adına başka söz talebi yoktur. 
Şahıslar adına konuşmalara geçiyoruz. 
Şahsı adına Sayın Recep Kırış; buyurun. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, 5442 sa

yılı il tdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısını görüşmeye başlamış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi evvela, bu yasada gerçekten demokratik hayatımız ba
kımından fevkalade önemli hükümler bulunmaktadır. 
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Benden önce konuşan arkadaşlarım ifade ettiler; ama, ben de özetle şunu vurgulamak is
tiyorum ki, biz, tasarının tümüne karşı değiliz; demokratik nizamı bütünüyle yok etmeden, 
demokratik kurallara sadık kalarak, elbette ki, vali ve kaymakamlarımıza birtakım yetkilerin 
verilmesine taraftarız. Ancak, tasarının 8 inci maddesinin (H) fıkrasının dördüncü bendinde, 
"vali ve kaymakamlar, her derecedeki resmî ve özel eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenime 
ara verebilir, öğrenci yurtlarını geçici olarak kapatabilir ve ihtiyaca göre başka hizmette kulla
nılmasına karar verebilir" deniyor. Beşinci bendinde de "dernekler, kamu kuruluşu niteliğin
deki meslekî kuruluşlara, sendika ve vakıflara ait lokal, kulüp ve benzeri tesisleri aratabilir, 
açık kalma zamanlarını belirleyebilir ve üç aya kadar kapatabilir" deniyor. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıda bizlerin hassasiyet gösterdiği, hepimizin hassasiyet göster
mesi gerektiğine inandığımız bölümler, özellikle bu hükümlerdir. Bu hükümler, bir defa, Hü
kümet Programına ve Koalisyon Protokolüne terstir. Neden?.. Çünkü, Hükümet, demokratik
leşme konusunda büyük vaatlerde bulunarak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulanan 
olağanüstü hal rejimine de en kısa zamanda son verilerek normal rejime geçileceğini taahhüt 
ederek gelmiştir. Halbuki, biraz önce okumuş olduğum bu yetkiler, Olağanüstü Hal Kanunun
da, Olağanüstü Hal Bölgesindeki valilere bile verilmemiştir; dikkatinizi çekiyorum, Olağanüs
tü Hal Kanununda bu yetkiler yoktur. Orada, sadece derneklerle ilgili hükümler vardır, sendi
ka ve vakıflarla ilgili hükümler yoktur. 

Değerli arkadaşlar, dolayısıyla, bu tasarı bu şekilde yasalaşırsa, olağanüstü hal kaldırıl
mış olmayacak, aksine, bütün Türkiye, daimî olarak, kural olarak, olağanüstü hal rejimine 
terk edilmiş, daha doğrusu bir sivil sıkıyönetim -çünkü, burada Olağanüstü Hal Kanununda 
bile olmayan yetkiler verilmiştir- Türkiye'ye getirilmiş olacaktır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) —- Değiştiriyoruz o maddeyi dikkat edin. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu, Türkiye'yi» ne içeride ne dışarıda 

huzura kavuşturamaz ve bu türlü antidemokratik yasalarla bir yere varılamaz. 
Değerli arkadaşlar, tasarıdaki bu hükümler, Anayasaya da aykırıdır, sendikaların, vakıf

ların, derneklerin kendi yasalarına da aykırıdır. Şimdi, "Efendim, sendikalar, dernekler, va
kıflar, yasal görünümlerine rağmen, yasa dışı bir çizgiye varırlarsa ne yapalım" diyeceksiniz; 
bunlar kendi yasalarında belirtilmiştir böyle bir durumda müeyyideleri vardır. Yasalarımızda, 
hangi mahkemelerin hangi kararları alabileceklerine dair -kapatma yetkileri ve vakıflarda mü
tevelli heyetlerinin azli dahil- her türlü yetki vardır. Dolayısıyla bütün bu yetkiler varken, bu 
yetkiler diğer kanunlarda belirtilmişken ve eğer şu an Olağanüstü Hal Bölgesindeki -onu da 
sarahatle belirteyim- vali ve kaymakamların yetkileri yeterli görülmüyorsa, yapılması gereken, 
Olağanüstü Hal Kanununa bazı ilaveler yapmaktır. Eğer Olağanüstü Hal Bölgesindeki yetki
leri yeterli görmüyorsak, Olağanüstü Hal Kanununa eklemeler yapalım, onu değiştirme yolu
na gidelim; ama, bütün Türkiye'yi kural olarak, daimî bir olağanüstü hal rejiminden Öte, bir 
sivil sıkıyönetime götürmeye, hiçbirimizin hakkı olmadığı kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, bundan başka, burada ifade edilen şeyler, mülkiyet hakkına da aykırı
dır. Mesela, size soruyorum : Diyelim ki, bir sayın milletvekilimiz tarafından son derece ulvî 
amaçlarla bir vakıf kurulmuş, ama daha sonra o vatandaşımız veya o milletvekilimiz vefat et
miş, ama, vakıf, bir mütevelli heyeti tarafından idare ediliyor, amacı ulvî, Vakıflar Kanununa 
göre, yasalara göre kurulmuş ve bunun açtığı bir yurt var; tasarı, "vali, isterse bu yurdu alıp 
başka bir amaca tahsis edebilir" diyor. Değerli arkadaşlar, mütevelli heyet bu vakfı yanlış yö
netiyorsa, o heyeti azledersiniz, vakfı yasal çizgiye çekerseniz; ama, siz bu yetkiyi valilere, 
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kaymakamlara verirseniz, mülkiyet hakkını da ortadan kaldırmış olursunuz. Niye?.. Çünkü, 
sizin ulvî bir amaca tahsis ettiğiniz bir malı, bir vakfı, birileri alıp, nasıl, başka bir amaca tah
sis edebilir? Böyle bir şey olur mu? Bu, dünyanın neresinde vardır? 

Değerli arkadaşlar, inanınız, diktatörlüklerle idare edilen rejimlerde bile, bu türlü yetki
ler, gene, uyduruk birtakım mahkemelere verilmiştir; bakın, bunun altını çizerek belirtiyorum. 
Yani, ihtilallerle işbaşına gelmiş idarelerde bile, bu türlü yetkiler, valilere, kaymakamlara veril
mez; uyduruk mahkemeler kurulur -adına "devrim mahkemesi" denilir, "halk mahkemesi" 
denilir- o mahkemelere bu yetkiler verilebilir. Biz, burada ne yapıyoruz; bu yetkileri vali ve 
kaymakamlara veriyoruz. Vali ve kaymakamlar da "görülen lüzum üzerine" diyecek, insanla
ra savunma hakkı tanımadan, söz hakkı tanımadan bu kararları alabilecekler, bu yetkilerini 
kullanabileceklerdir. 

Benden önce konuşan değerli SHP milletvekili arkadaşım Sayın Cemal Şahin, "vali ve 
kaymakamlarımıza güvenelim'' dedi; elbette ki güvenelim; ama, ben çok daha önemli bir şey 
söylüyorum : Mahkemelere de güvenelim arkadaşlar. Evet, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı pren
sibi vardır; dolayısıyla, yasamanın işi ayrıdır, yürütmenin işi ayrıdır, yargının işi ayrıdır. Siz, 
normalde mahkemelere verdiğiniz yetkileri alır da vali ve kaymakamlara verirseniz, o zaman, 
Türkiye'de ne, kuvvetler ayrılığının geçerliliğinden bahsedebilirsiniz ne de "biz bağımsız Türk 
mahkemelerine güveniyoruz" diyebilirsiniz. Bu, bütün bağımsız Türk mahkemelerine karşı da 
yapılmış bir haraket olur. Böyle bir hataya düşmeyelim değerli arkadaşlar. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Recep Bey, niye getiriyorlar bu kanunu?! 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; bir şeyi daha anlayabilmiş değilim; 

şimdi, değerli SHP'li milletvekili arkadaşlarımızı dinliyoruz -sendikalar bakımından, dernek
ler bakımından, vakıflar bakımından, odalar bakımından olsun- "bu hükümler demokratik 
değildir, bunlara karşıyız" diyorlar. DYP'den konuştuğumuz arkadaşlara bakıyoruz, onlar da 
aynı endişelere katılıyorlar; ANAP katılıyor, herkes katılıyor; ama birileri bu tasarıyı getiriyor. 
Bu yasa tasarısı kimler tarafından hazırlanmıştır, kimler tarafından buraya kadar getirilmiştir; 
ben bunu anlayabilmiş değilim. 

Bu arada, basında çıkan bazı eleştirilerden, bir milletvekili olarak rahatsız olduğumu da 
ifade etmeliyim. Basında, isimleri açıklanmadan, hatta zaman zaman da bazı milletvekilleri 
ve bakanların isimleri açıklanarak, "efendim, Genelkurmay, askerler böyle bir yasanın çıkma
sını istiyor" deniyor. Eğer durum böyleyse, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarının yok 
edilmesidir. Türkiye'de yasama organı, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türk Silahlı Kuvvet
leri de böyle şeylere karışmaz. Bu tür iddialar, hem Türk Silahlı Kuvvetlerini hem de Türkiye 
Büyük Millet Meclisini yıpratır. Mademki bu tür spekülasyonlar da yapılmaktadır, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, konuyu, aceleye getirmeden, enine boyuna, tam bir vuzuhla ele almalı 
ve gerçekten, demokratik hayatımız bakımından son derece önemli olan ve Türkiye'yi demok
ratik bakımdan fevkalade geri götürecek, dünyaya rezil edecek böyle bir tasarıyı buradan ge
çirmemelidir değerli arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce söylediğim gibi, şu an, bütün gruplardaki arkadaşların 
rahatsızlıkları var. Biraz önce Sayın Cemal Şahin çok güzel bir temennide bulundu; dedi 
ki: "Bütün gruplar bir araya gelsin, bir inada sokmadan, bir çekişmeye girmeden bunlar mü
zakere edilsin, sakıncalar önergelerle ortadan kaldırılsın." Bu Meclisteki bütün arkadaşlarımız, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığını, ağırlığını ve demokrasiyi koruma konusunda has
sastır. İktidarın da bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. 

Son olarak bîr hususa daha temas edeceğim : Değerli arkadaşlar, maalesef, bugün öğren
diğime göre, DYP'ye mensup 5 sayın milletvekili tarafından -9.12.1993 tarihinde saat 09.30 iti
bariyle kayda geçirilen- 8 inci maddenin (H) fıkrası hakkında verilmiş 4 tane önerge vardır. 
Bildiğiniz gibi, içtüzüğe göre, ancak 4 tane önerge görüşülebileceğinden, bundan sonra verilen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
...önergeler, eğer bu önergeler geri alınmazsa, işleme konulmayacaktır. Bu önergeler, usu

len verilmiş önergelerdir, formalite mahiyetindedir ve bizim söylediğimiz endişelerin hiçbirini 
izale etmemektedir, önergelerden birinde sadece ve sadece "kapatma" kelimesi çıkarılmakta, 
bunun yerine "açık kalma zamanlarını belirleyebilir'* denilmektedir ki, zaten o da bir tür ka
patma sonucunu doğurur. 

Ben, başta DYP ve SHP grupları olmak üzere, bütün Parlamentodan bu konuda hassasi
yet beklediğimizi ifade ediyor ve biraz önce dediğim gibi, DYP Grubunu da, diğer önergelere 
imkân vermemek için verdiklerini tahmin ettiğim bu önergelerini geri çekerek, bundan sonraki 
önergelerin gündeme gelmesine imkân tanıyarak bu tasarının düzeltilmesi konusunda hassasi
yet göstermeye çağırıyorum ve diyorum ki: Milyonlarca insanımızı, sendikaları, vakıfları, der
nekleri, odaları, meslekî kuruluşları karşımıza almak ve demokratik bakımdan daha ileri gi
den değil, daha geri giden bir Türkiye imajını meydana getirmek, kimseye, hiçbir partiye fayda 
getirmeyecektir ve bu ülkemiz bakımından da faydalı olmayacaktır. Sağduyunun hâkim olma
sını diliyor tasannın bu sakıncaları giderilerek, düzeltilerek buradan çıkması konusunda dü
şünce ve temennilerimizi ifade ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kınş, konuştuğumuz bir tasarıdır, yani Hükümetin malıdır; müzakere ettiğimiz me

tin de, Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği bir metindir; bilmenizi isterim. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN •—Sayın Mustafa Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Mahmut Alınak; buyurun. (DEP sıralarından alkışlar) 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözle

rime başlarken, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, hepinizin de bildiği gibi, bu Parlamentonun, baskı yasalarını çıkar

mak değil, demokratikleşmeyi sağlamak, özgürlükleri gerçekleştirmek gibi aslî bir görevi vardır. 
Ben, gerçekten zaman zaman merak ediyorum : Nereye gidiyoruz?.. Baskı... Baskı... Bas

kı... Hiç mi sonu gelmeyecek bütün bu baskıların? 
Yüce Parlamento burada çalışırken, yasama çalışmalarını sürdürürken, bugün sendikal 

haklarını talep eden, böylesine masumane, demokratik bir taleple Ankara'ya gelen memurlar, 
Ankara'nın göbeğinde coplanmış, hamile kadınlar yerlerde sürüklenmiş, birçok memur arka
daşımız, birçok emekçi arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Şimdi, demokrasi bunun neresinde? 
Allah aşkına söyler misiniz; özgürlükler bunun neresinde? Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım, 

— 280 — 



T.B.M.M. B : 64 13 . 1 ; 1994 O : 6 

bana söyler misiniz; peki, biz niçin varız? Orada bizim seçmenlerimiz, orada bizim insanları
mız coplanıyor, dövülüyor; en masumane talepleri bile, ağır baskılarla, gözaltına almalarla, 
işkencelerle bastırılmaya çalışılıyor ve biz de burada milletvekilliği yapıyoruz. 

Burada, bu kürsüde açıkça ilan ediyorum : Orada benim memuruma, memur kardeşime, 
emekçi kardeşime, sendikal hakkını isteyen insanıma copunu sallayan, cop vuran onu yerlerde 
sürükleyen insan, en büyük darbeyi şahsen bana yapmıştır ve bütün bu baskıların, bütün bu 
şiddetin en baş sorumlularından birisi de, milletvekili olarak benim. Bilmiyorum, Yüce Heye
tin üyeleri bu işin sorumluluğunu ne kadar üstlenirler, ne kadar paylaşırlar? 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin de bildiği gibi -ki, bu, sosyal bir realitedir, siyasal bir 
realitedir- güçlü olan, daha çok hoşgörülüdür; hoşgörü güçlülüğün ifadesidir; baskıcılık ise, 
güçsüzlüğün ifadesidir. 

Şimdi, bakıyoruz, ben yedi yıldır bu Parlamentoda bulunan bir arkadaşınızım ve gerçek
ten de merak ediyorum, kanunlar ve kararlardan araştırmaya çalışıyorum, tutanaklardan araş
tırmaya çalışıyorum; demokratikleşmeyi esas alan, en önemlisi halkın çıkarlarını esas alan bir 
tek kanun -Allah rızası için bir tek kanun- ya da kararname çıkmış mıdır diye günlerce uğraş
tım; maalesef göremedim. Peki, ben buraya niye geldim; biz buraya niye geldik değerli arka
daşlarım? Biz, buraya, CMUK'u buradan geçirmek için mi geldik, antiterör yasasını daha da 
ağırlaştırmak için mi geldik ya da vergi yüzsüzlerini vergiden kaçırmak ya da onlara af yasası 
çıkarmak için mi buraya geldik? Hayır. Bizim aslî görevimiz, halka hizmettir, demokrasiye hiz
mettir ve demokratikleşmeyi gerçekleştirmektir. 

Şimdi, önümüze bir yasa tasarısı getirilmiştir. Bu yasa tasarısı, inanın ki, topluma giydi
rilmek istenen bilmem İcaçıncı deli gömleği... SHP Grup Başkanvekilı, çok saygı duyduğum 
Sayın Aydın Güven Gürkan, çok saygı duyduğum Sayın Ercan Karakaş; nasıl böyle bir yasanın 
altına imza koymuşlar, nasıl sahiplenmişler, nasıl buraya getirmişler; gerçekten çok hayret edi
yorum, üzülüyorum ve acı çekiyorum. Yasayı alıp inceliyoruz, yasa 12 Eylül kurumlaşmasının 
daha da ağırlaştırılmış halidir. Yasa... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Çok üzülüyorlar kendileri!.. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — önergelerle düzelteceğiz. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ben inanıyorum ki, Sayın Gürkan'ın ve Sayın Kara-

kaş'ın vicdanları, demokratik anlayışları buna fırsat vermeyecektir ve bu yasa tasarısını geri 
çekeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, alın, yasayı inceleyin lütfen. 12 Eylül kurumsallaşmasının daha da 
ağırlaştırılmış halidir. İnanın ki, 12 Eylül yasasındaki seferberlik halinin, Olağanüstü Hal Ya
sasının ve savaş halinin daha da ağırlaştırılmış halidir. Kasıt, bellidir; kasıt, halktır; kasıt, de
mokratik kuruluşlardır, sendikalardır, vakıflardır ve kasıt, özgürlüklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada ne yapılmalı peki? Bu baskı yasasını, halkı reddeden 
bu tasarıyı buradan geçirecek miyiz, yoksa, gerçekten özgürlükleri mi esas alacağız? 

Benim naçizane kanaatim şu : Türkiye, ciddî bir demokratikleşme sürecini yaşamalıdır 
-radikal bir demokratikleşme süreci- ve bunun için bir şok yapılanmaya ihtiyaç vardır. Bu yüz
den de, yeni bir idarî şekillenmeye ihtiyacımız vardır. Tarih itibariyle, 1920'ler esas alınan, o 
günün koşullarına göre düzenlenen bu idarî yapılanma terk edilmeli, yerine, halkı esas alan, 
çağdaşlaşmayı esas alan, demokratikleşmeyi esas alan yeni bir idarî şekillenme getirilmelidir. 
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Peki, neler yapılmalıdır?.. 
Köyün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak hale gelen köy muhtarlığı müessesesi kaldırılma

lı, yerine, halkın oylarıyla seçilen köy meclisi ve köy meclis başkanı müessesesi getirilmelidir; 
böylesine bir kurum oluşturulmalıdır. 

Kaymakamlık kurumu ile valilik kurumu kaldırılmalı, halkın oylarıyla seçilen ilçe meclis
lerinin başkanı, illerde ise il parlamentoların başkanı, vali ve kaymakamın görevlerini yerine 
getirmelidir, deruhte etmelidir. 

Bu da yetmez : tlçe meclisleri oluşturulmalıdır, il parlamentoları oluşturulmalıdır ve par
lamento üyeleri bu meclisin üyeleri, bizzat halkın kendisi tarafından seçilmelidir ve halk tara
fından da denetlenmelidir. . . _ • • ' 

Bu da yetmez : Türkiye, 7 ayrı coğrafî bölgeye bölünmüştür. Her bir bölgede bir bölge 
parlamentosu oluşturulmalı ve merkezî parlamentonun, savunma, genel ekonomik kararlar ve 
benzeri temel görevleri, bu parlamentolara devredilmelidir. 

Sevgili arkadaşlarım, bunun için de, bu bölge parlamentoları -illerde il parlamentoları, 
ilçelerde ilçe meclisleri ile köy meclisleri- iç güvenlikten sorumlu olmalıdırlar. Yani, köylerdeki 
iç güvenlik, köy gençleri tarafından sağlanmalıdır ve aynı şekilde ilçenin genel güvenliği, iç 
güvenliği, ilin aynı şekilde, genel anlamdaki iç güvenliği ile bölgenin genel anlamdaki iç gü
venliği, bu parlamentolara ve bu meclislere bırakılmalıdır. 

En önemlisi, bu meclislerin üyeleri, bu meclislerin başkanları, gerektiğinde halk tarafın
dan görevden alınabilmelidir; bu nedenle, halkın denetimi öne çıkarılmalıdır, esas alınmalıdır. 

Bu da yetmez : Sağlıktan konuta, trafikten ulaşıma, bayındırlıktan haberleşmeye, toprak 
ve tarım hizmetlerinin organizesine kadar, basın ve yayın politikalarının tespitine kadar, bölge
sel af çıkarmaya kadar, benzeri bütün hizmetler, bölge parlamentolarına bırakılmalıdır, tdarî 
yapılanma bu şekilde olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, buda yetmez : Bölge parlamentolarının hudutları içerisinde bula
nan insanların, daha doğrusu seçmenlerin belirli bir oranı, bölge parlamentosunca çıkarılan 
yasaları veto edebilmelidir ve yine bu seçmenlerin belirli bir oranı da kanun teklif edebilmelidir. 

Daha önceden de söyledim, bizim halkımız, İsviçre halkından hiç de geri bir halk değil
dir, hiç de değersiz bir halk değildir; ama, orada bir parke taşının rengini bile saptamak, yine 
halkın onayına bağlıdır. Bizde ise halk dışlanmıştır. Halkın iradesi yok sayılmıştır. 

En önemlisi, az önce de arz ettiğim gibi, Hükümet, yine, reformculuk adına ortaya çıka
rak, demokrasiye kastettiğini arz ettiğim bu tasarıyı geçirmek suretiyle, mevcut olağanüstü hal 
uygulamasını kaldıracak; ama, bir istanbul'u, bir Edirne'yi» bir Ardahan'ı, bir Kars'ı da, tıpkı 
güneydoğu illeri gibi, olağanüstü hal uygulamasının kapsamına alacaktır. 

Sayın Gürkan, Sayın Karakaş, sizlerin ve Yüce Kurulun saygıdeğer üyelerinin sağduyula
rına inanmak istiyorum, inanıyorum, ama gerçekten inanıyorum; lütfen, bu teklifi geri çeki
niz; lütfen, halka karşı işlenmek istenen bu suça ortak olmayınız. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum; çok teşekkür ediyorum. (DEP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
Muhterem milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylamadan önce, bir önerge vardır, onu okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 391 sıra sayılı kanun tasarısı, Türkiye'de idarenin aşırı merkeziyetçi 

bir yapıya sahip olduğuna inanıyoruz. Bu merkeziyetçi yapının, çelişen ve değişen ülke şartla
rına ayak uyduramadığı, her konuyu Ankara'da karara bağlamak ve uygulamaya geçirmek an
layışının, kamu hizmetlerinin yerinde ve zamanında görülmesine engel olduğu, pahalı ve ağır 
işleyen bir idarî yapı meydana getirdiği, bürokrasiyi artırdığı, ilmî araştırmalar ve tecrübelerle 
sabittir. Bu sebeple, idarî yapımızdaki bu merkeziyetçiliğin giderilmesi için; 

a) Merkezde toplanan yetki ve sorumlulukları, idarenin taşra birimlerine transfer etmek 
suretiyle merkeziyetçi idarî yapının değiştirilmesinde, 

b) Merkezî yönetimin yetki, kaynak ve sorumluluklarını yerel yönetimlere aktarmak sure
tiyle, ülkemizin idarî yapısının modern bir temele oturtulmasında fayda vardır. Ancak, 

Vali ve kaymakamlarla, idarenin taşra teşkilatlarına merkezdeki yetkilerin devredilmesini 
uygun mütalaa ederiz; ancak, söz konusu ti tdaresi Kanununda yapılması düşünülen değişik
liklerle, vali ve kaymakamlara verilmesi düşünülen yetkiler, Hükümetin ekonomik ve yatırım 
faaliyetleriyle ilgili yetkilerden ziyade can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin asayişin te
minine dair yetkilerdir. 

Tasarının 8 inci ve 11 inci maddeleriyle, ekonomik bunalım, doğal afet, genel güvenliğin 
veya genel sağlığın bozulması hallerinde valiye, özel şahısların taşınır, taşınmaz mallarına el 
koyma, özel eğitim kurumlarını, yurtları kapatma, fiyat tespit etme, tanzim satışı yapma, so
kağa çıkma yasağı koyma ile giriş çıkışları yasaklama vesaire gibi Sıkıyönetim veya Olağanüs
tü Hal yetkileri verilmektedir. Her ne kadar olağanüstü durumlarda bu ve benzeri yetkilerin 
idare tarafından kullanılması, modern dünyada rastlanan tatbikatlar arasında görülmekte ise 
de burada dikkat edilecek husus, bu yetkilerin kullanılmaya başlamasına kimin karar vereceği
dir. Normal olarak bu kararın, seçilmiş organ, yeni parlamenter sistemde Meclis veya başkan
lık sisteminde başkan tarafından verilmesidir. 

Ülkemizde de sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulunun verdiği karar, aynı 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin her defasın
da bunu uzatma veya uzatmama iradesi aranır. 

Nihai karar, Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Hükümetin sevk ettiği tasarının en sa
kıncalı tarafı, bu yasama denetimini kaldırmasıdır. Ekonomik bunalım, genel sağlığın bozul
ması vesaire gibi halleri vali tayin ve takdir edecektir. Millete veya seçtiği insanlara sorulma
dan, Meclisin kullandığı bir yetki, valilere verilmektedir. Hükümet, kendi yetkilerini devret
mek yerine, Meclisin yetkilerini valilere devretmekte ve Türkiye Büyük Millet Meclisini devre 
dışı bırakmaktadır. Valilere sıkıyönetim komutanı veya olağanüstü hal valisi yetkileri vermekte 
isabet yoktur. Türkiye'de can ve mal güvenliğini sağlamanın bedeli, temel hak ve hürriyetleri 
kısıtlamak olmamalıdır. Türkiye'nin temel hak ve hürriyetlerin kolayca kısıtlanabildiği, sıkı
yönetim ve olağanüstü yönetim şartlarının devamlı olduğu bir ülke konumuna getirilmesi, Ana
yasaya uygun değildir. 

Türkiye'nin demokratiktik seviyesinden fedakârlık ederek ülkeyi sıkıyönetim yetkileriyle 
ve yasaklarla yönetmeye heveslenmenin dışa açılan, medenî dünyanın saygın bir üyesi haline 
gelmek için çaba harcayan Türkiye'nin çok kötü bir imaja girmesine sebep olacaktır. 

Türkiye'de terörü bitirmeyi herkes arzu etmektedir. Ülkenin bir bölgesinde meydana ge
len olaylar sebebiyle bütün valilere olağanüstü hal yetkileri verilmez. 
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Bütün vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetleri, yargı veya yasama organının kararı ol
madan kısıtlanabilecek bu tasarı, Türkiye'nin demokratik performansına zarar verecek nite
likte olmanın yanında Anayasamıza aykırı hükümler ihtiva ettiğinden geri çekilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Hasan Çakır Mehmet Keçeciler Faruk Saydam 
Antalya Konya Manisa 

Halit Dumankaya Cengiz Bulut Rauf Ertekin 
İstanbul İzmir Kütahya 

Orhan Ergüder 
istanbul 

BAŞKAN — önergeye Sayın İlhan Kaya da katılıyor. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakır. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz önce de huzur

larınızda ifade ettim, olağanüstü hal yönetimi, 1982 Anayasasında belirtilen bir Anayasa mü
essesesidir. Anayasanın, 119 ve 120 nci maddelerinde, hangi hallerde olağanüstü hal ilan edile
bileceği izah edilirken, olağanüstü hali gerektiren şartların tespitinde "Bakanlar Kurulu, Cum
hurbaşkanının başkanlığında derhal toplanır." şeklinde hüküm vardır. 

Tekrar bilgilerinize sunuyorum, 119 ve 120 nci maddelerde olağanüstü hal ilanının tespiti 
için "Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu" denilmektedir, normal Ba
kanlar Kurulu toplantısı da kabul edilmemiştir burada. Anayasanın 121 inci maddesinde de, 
"...olağanüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır 
ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
tilde ise derhal toplantıya çağrılır" denilmektedir. 

Şimdi biz, Anayasanın 121 inci maddesine göre çıkarılmış bulunan Olağanüstü Hal Ka
nununda belirtilen yetkileri vali ve kaymakamlara vermek suretiyle yapacağımız düzenleme so
nucu, bundan sonra olağanüstü hal ilan etme yetkisi, tamamen vali ve kaymakamlara geçmiş 
oluyor ve Anayasanın 119, 120 ve 121 inci maddeleri ortadan kaldırılmış oluyor. Bakanlar Ku
rulunun kesin kararı olmadan ve Meclis onaylamadan ilan edilemeyen olağanüstü hali, vali 
ve kaymakamın takdirine bıraktığınız takdirde Türkiye'deki tatbikatının ne şekilde olabilece
ğini bilgi ve takdirinize sunuyorum. 

Onun için, bu tasarının geri çekilmesini ve Danışma Kurulunda grubu bulunan bütün par
tilerin grup başkanlarının, grup başkanvekillerinin kabulü neticesinde huzurunuza getirilmesi
ni teklif ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Çakır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN —• Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylamadan önce yoklama tale

biyle verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda çoğunluk bulunmadığından, İçtüzüğün 58 inci maddesi gereğince oylama

ya geçerken yoklama yapılmasını arz ederiz. 

Abdüllatif Şener Şinasi Yavuz Abdullah Gül 
Sivas Erzurum Kayseri 

Kâzım Ataoğlu Hüseyin Erdal Ahmet Arıkan 
Bingöl Yozgat Sivas 

tsmail Coşar Hasan Dikici Ahmet Remzi Hatip 
Çankırı Kahramanmaraş Konya 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

BAŞKAN — Şimdi, önergede imzası bulunan arkadaşlarımı arayacağım. 
Sayın Şener?.. Burada. 
Sayın Yavuz?.. Burada. 
Sayın Gül?.. Burada. 
Sayın Ataoğlu?.. Burada. 
Sayın Erdal?.. Burada. 
Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Coşar?.. Burada. 
Sayın Dikici?.. Burada. 
Sayın Hatip?.. Burada. 
Sayın Ayhan?.. Burada. 
BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı yoktur. 
Sözlü sorularla, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerini görüşmek için, 18 Ocak 

1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.22 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, yabancı devlet adamlarına uygulanan protokole 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/3160) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için de

laletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Gaffar Yakın 

Afyon 
1. Türkiye Cumhuriyetine resmî ziyaret amacı ile gelen yabancı devlet adamları genellik

le Esenboğa Havaalanında Cumhurbaşkanımız, Başbakan veya Bakanlarımız tarafından kar
şılanmaktadır. Bu protokol düzenini devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Misafir devlet büyüklerini Esenboğa'da karşılamak, Sayın Başbakan ve Sayın Bakan
larımızın devlet işlerine ayırdıkları kıymetli zamanlarını azaltmaktadır. Devlet işlerimizde ak
saklığa meydan vermemek için yabancı misafirleri Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Köşklerin
de veya Bakanlıklarda kabul etmek daha doğru olmaz mı? 

3. Başka ülkeleri ziyaret eden devlet büyüklerimizin yabancı havaalanlarında protokol 
memurları tarafından karşılanmaları kamu vicdanımızı yaralamaktadır. Bizim de kendi proto
kol düzenlemelerimizi yabancıların bize karşı uyguladıkları protokol düzeyi He eşitlememiz daha 
uygun değil midir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 10.1.1994 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-12-14 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Başbakanlığa muhatap 19.11.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3160-7387/29882 

sayılı yazıları. 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bulunduğu ve 

Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırılmasını uygun gördükleri yazılı soru önergesi
nin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın 
Yazılı Soru Önergesine Yanıt 

1. Son zamanlarda, uluslararası temaslardaki artış nedeniyle ve uluslararası uygulama
lar da dikkate alınarak, ülkemize resmî bir ziyaret çerçevesinde gelen Konuk Devlet Başkanla
rının, Sayın Cumhurbaşkanımızca karşılanma ve uğurlanma törenleri Çankaya'da, Cumhur
başkanlığı Köşkü önünde yapılmaya başlanmıştır. Bu uygulamaya Estonya Cumhurbaşkanı'nın 
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7-8 Aralık 1993 tarihleri arasında ülkemize gerçekleştirdiği resmî ziyaret sırasında geçilmiştir. 
Tabiatıyla, mütekabiliyetin gerekleri özenle gözönünde bulundurulmaktadır. \abancı ülke Baş
bakan ve Bakanlarının ise, Sayın Başbakanımız ve Bakanlarımız tarafından havaalanında kar
şılanıp, uğurlanmaları uygulaması sürdürülmektedir. 

2. Konuk Başbakan ve Bakanlar için, artan ziyaretler ve yoğun iş hacmi dikkate alına
rak, yapılabilecek yeni düzenlemeler üzerinde de çalışmalar sürmektedir. 

3. Yabancı üst düzey devlet adamlarının karşılanması ve ağırlanmasında uygulanan, te
amüle dayalı ulusal protokol düzenlememizde, günün koşullarına uygun olarak yapılabilecek 
değişikliklere ilişkin çalışmaları da ayrıca sürdürmekteyiz.' 

•JğS&tı 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/310) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Riadyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

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

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3-55 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) , 

6. — Ödünç Para Vörme İşleri Hakkında 90 Sayılı JCanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) : 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

'-KOMİSYONLARDAN'GELEN'DİĞER ÎŞLER 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bıazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamd'i Üçpıoaıiar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis. Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Karnin Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) ' 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

14. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 515 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma. tarihi : 10.1.1994) 

X 15. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları İşın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullaih Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı -.Şükrü Yürür ve Enerji ve Taibiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi: 10.1,1994) 
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16. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1993) . . ' . . ; 

X 17. — İl İdaıresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

18. — İstanbul Milletvekili Orhan Brgüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi 
ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) 

X 19. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yallara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 
1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 
3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) 
(S. Sayısı .: 217) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 20. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe. Komisyonu Raporu (1/218, 219, 220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/467, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 
3/137, 3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 21. — Diyarbakır (Dicle) Üniversitesinin 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253, 1/254, 1/255, 1/256, 
1/257, 3/943, 3/944, 3/945, 3/946, 3/947, 3/948, 3/949, 3/950, 3/951) (S/'Sayısı : 371) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

22. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve 9 Arkadaşının, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Uluslararası Sekreteryası ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parla
menter Asamblesi Uluslararası Sekreteryası'nın Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, 
Bağışıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/853) 
(S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993) 
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23. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair. Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

24. — Doğru Yol Partisi Grup Biaşfcanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazt Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

25. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

26. — .Muhafazasına "Lüzum. Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)" 

27. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

28,— Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

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

30. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

31. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin, Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
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Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) . 

X 323 — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi: 9,4.1993) 

X 33. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tecsili Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun ıBulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S< Sayısı: 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 34. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi ': 12.4.1993) -

33. — İskân Kanununun BIT Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe JComisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

X 36, —, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek 
ve Bu Sözleşme ile İlk Ek Protokol Kapsamında Bulunanlardan Başka Diğer Bazı Hak 
ve Özgürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/485) (S. Sayısı : 374) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) , 

37. —• Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 • üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı: 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

38. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanveikillerii Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Halkkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstcmihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 

39. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarisı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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40. — Vakıflar' Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

41. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun. Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftü oğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

42.'— Konya 'Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan Ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

43. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı': 
151),(Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

I • 

X 44. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) , 

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

46. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi: 30.6.1992) 

47. — Çorum Milletvekili Cemal Şahlin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 

X 49. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

— 8 — 



7 
KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE . .' 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 50.; — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 51. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

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

53. — Kars Milletvekili Zeki Naditarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 F.ıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

54. _ Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 55. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çailış'anlaır Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek» ye Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra-
porlar,ı (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

X 56. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) , 

57. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

58. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanunurmn 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 
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59. — Çeşitli Kanun -ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) • . - • • • • 

' 60. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.Lİ992) 

61. —İzmir Milletvekili İşılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

62. -1- Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) , 

63. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini KorumaHakkmda Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan ; 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

64. — Manisa .Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 -Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 1İ6 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

65. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

66.— Doğru Yol Partisi Grup Başkan vekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No, lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
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Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

68. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayıh 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine. İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

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

70. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayıh 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

71. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayıh 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma, tarihi : 21.9.1992); 

72. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

73. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : .21.9.1992) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayıh 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

75. — Edime Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahh Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

76. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayıh Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 
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77. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7,2.1972 Tarih ve 
' 1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula

rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi' ve 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

78. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.:1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddeslinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

.79. — Çorum Milletvekili Cemal Şabin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

80. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 fici Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

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

82. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

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

84. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp, Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklk Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Mallı Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

85. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı, 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 
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86. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu '(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

87. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

88. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

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

90. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

91. • _ Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

92. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo-
ruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem §emsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millej; Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 8.1.1993) 

93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 
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94. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

95j — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

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

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren. Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) ' 

98.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

99. _ §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Ituvvet-
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

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

101. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayıh Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İlki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

102. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayıh Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisi-
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

103. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) '(Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 
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104. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve °/0 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

105. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Halckmda 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1. Fıkra Eklenmesi Hakkında 

. Kanım Teklifi ve Millî Eğitim, Komisyonu Raporu (2/260) .(S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

106. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Efelenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarih- : 
4.3.1993) 

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

108. — İki II ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine ,Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

109. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişlcri Komisyo
nu'Raporu (1/352) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

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

111. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

112. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

113. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 
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114. — Samsun Milletvekili îlyas Afctaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

115.— Manisa Milletvekili Tevfik Diıker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

116. — Denizli Milletvekili Naibi Salbuneu'ııun, 5434 Sayılı T. C. Emeldi Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna .Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı: 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

117. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun. Bazı Maddelerintile Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

118. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılamasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

119. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı •: 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) j 

120. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

121. — Şırrialk Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, Ü Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421} (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

X 122. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine ilişkin Ka
radeniz Sözleşmesiınin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

123L — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

124. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1 /538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 
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125. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'm, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) 

126. — Konyla Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

1127. — Sivas Milletvekili Abdullafcif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

128. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha-
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

X 129. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ekonomik ve Sınaî 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/405) (S. Sayısı : 
376) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 
X 130. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 

ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 131. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 132. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

133. — Gümrük Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1.1993) 

— 17 — 
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X .134. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenfkleştirilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ye Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993) 

135* — Giresun Milletvekili' Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S.-Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) ' 

136. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirümetsi Hakkında Kanun Teklifi ye Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

137. —. Manisa Milletvekili Tevfik Dikerim,' lilll Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

' " ' 
138. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı, Kaçakçılığın Men 

ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fılkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) ' -., 

139. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına llişlk'in Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe. 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

140. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi - 31.12.1993) 

X 141. — İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu- > 
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis-< 
yonları raporları (1/535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 142.— Türksoy'un Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1 /624) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993 

X 143. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kânun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
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X 144. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve - Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/451) (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 145. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 146. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

147. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanım Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

148. —• Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/632) (S. Sa
yısı : 408) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) . 

149. — İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

150. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve -Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (§, Sayısı: 508) 

Yükseköğretim'Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Da
ir 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 515 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporlan (1/602) 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/101-1/264/06111 14.9.1993 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Konunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Ânayasa'nın 91 inci mad-
ded uyarınca bir sureti ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Df. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Ülkeler varlıklarını sürdürebilmek amacıyla eğitim sistemlerini sürekli geliştirmek ve her 
düzeydeki öğretim kurumlarını yaygınlaştırmak ve böylece daha çok insana okuma fırsatı sağ
lamak için büyük bir yarış içerisinde bulunmaktadır. • , 

Çağdaş uygarlık hedefine ulaşmamızın tek yolu bilim ve teknolojide, bunları üreten ülke
lerle yarış edebilmektir. Çağı yaratanlar ise, yükseköğretimde okullaşma oranları yüzde 40'lann 
üzerine çıkmış ülkelerdir. 21 inci yüzyıla uyum sağlayacak ülkeler de bunlar olacaktır. Bizim 
ise bütün çabalarımıza İcarsın yükseköğretimde okullaşma oranımızın dünya ortalamasının al
tında ve komşularımızın hepsinin gerisindedir. . 

Yalnız Devlet imkânlarıyla yükseköğretimde okullaşma oranının istenilen düzeye çıkarıla
mayacağı düşüncesiyle Anayasamız kazanç aman gütmemek suretiyle vakıfların da yükseköğ
retim kurumu kurabilmelerine izin vermiştir. 

Bu nedenle kurulması düşünülen Başkent Vakıf Üniversitesinin yükseköğretimde belirli 
bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde ile Ankara'da Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Ha-

beral Eğitim Vakfı tarafından yeni bir üniversite kurulması amaçlanmıştır. 
Madde 2. — Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 3. — Bu madde yürütme maddesidir. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 25.11.1993 

Esas No : 1/602 
Karar No : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

"Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname" Komisyonumuzun 24.11.1993 tarihli 3 üncü Birleşiminde YÖK Baş
kanı ile Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Kanun Hükmünde Kararname ile Ankara'da Başkent Üniversitesi adıyla bir Vakıf Üni
versitesi kurulmuştur. 

Komisyonumuzca; Yükseköğretimdeki okullaşma oranının istenilen düzeye çıkarılabilmesi 
için Vakıflarca kurulacak olan üniversitelere destek vermek ve bu yöndeki çalışmaların da müm
kün olduğunca teşvik edilmesinin gereği özellikle vurgulanmıştır. 

Komisyonumuzca Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü üzerinde görüşmelerden sonra 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile Başkent Üniversitesinin ilgili fakülte
leri düzenlenmektedir. 

Komisyonumuzca; 1 inci maddedeki mevcut fakültelere ilaveten, üniversitenin kapasitesi 
ve öğrenci talepleri de gözönüne alınarak, "İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik 
Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yük
sek Okulu, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu" 1 inci madde kapsamına dahil edilmiş; Sağlık Bi
limleri Fakültesinin adı ise diğer üniversite fakülteleriyle uyum sağlaması açısından "Tip 
Fakültesi" olarak değiştirilmiş olup; . 

1 inci madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 
Kanun Hükmünde Kararname'nin başlığı usulüne uygun düzenlenerek Komisyonumuzca 

kabul edilmiştir. 
Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 inci ve 3 üncü maddele

ri usulüne uygun düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. ~ 
Raporumuz, havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere, Başkanlığa 

saygı ile sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 508) 



Başkan 
Nurettin Tbkdemir 

Hatay 
Sözcü 

Halil Demir 
Aksaray 

Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 
Üye 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Üye 
Mustafa Bas 

İstanbul 
Üye 

M. Tugay Haşefe 
İstanbul 

Üye 
İsmail Kalkandelen 

Kocaeli 
Üye 

Hasan Kılıç 
Ordu 

Başkanvekili 
Ahmet Kabil 

Rize 
Kâtip 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Üye 
Ethem Kelekçi 

Afyon 
Üye 

Mustafa Doğan 
, Gaziantep 

Üye 
Halit Dumankaya 

İstanbul . 
Üye ' 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Üye 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

Niğde 
Üye 

Ural Köklü 
Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 508) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 7.1.1994 

Esas No : 1/602 , 
Karar No. : 19 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MEGLİSt BAŞKANLIĞINA 

24.6.1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve 14.9.1993 
tarihinde Bakanlar Kurulunca Resmî Gazetede yayımı ile aynı gün Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunularak yürürlüğe giren ve önhavalesi gereği Millî Eğitim Komisyonunda 
görüşüldükten sonra, Başkanlıkça 26.11.1993 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 515 sa
yılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname", Komisyonumuzun 6.1.1994 tarihinde yaptığı 32 nci birleşimde Hü
kümeti temsilen Millî Eğitim Bakanı Başkanlığında Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve YÖK Başkanlığı ile Başkanet Üniversitesi Rektörü
nün de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; çağdaş uygarlık hedefine ulaşmamızın tek yolu, bilim ve teknolojide, bun
ları üreten ülkelerle yarış edebilmektir. Gelişmiş ülkelerin yükseköğretimdeki okullaşma oran
ları % 40'ların üzerine çıkmış olduğu halde, ülkemizde tüm çalışmalara rağmen, yükseköğre
timdeki okullaşma oranımız % 23.2 ile dünya ortalamasının ve komşumuz olan ülkelerin bir
çoğunun altında kalmıştır. 

Ülkeler, varlıklarını sürdürebilmek ve 21 inci yüzyıla uyum sağlayabilmek amacıyla, eği
tim sistemlerini sürekli geliştirmek ve her düzeydeki öğretim kurumlarını yaygınlaştırmak ve 
böylece daha çok insana okuma fırsatı sağlamak için büyük bir yarış içerisinde bulunmakta
dır. Sadece Devlet imkânlarıyla yükseköğretimde okullaşma oranının istenilen düzeye çıkarıla
mayacağı düşüncesiyle, Anayasamız kazanç amacı gütmemek kaydıyla, vakıfların da yükse
köğretim kurumu kurabilmelerine izin vermiştir. Son yıllarda eğitime gönül veren çeşitli kişi 
ve kurumlar yanında, vakıflarca kurulup desteklenen üniversitelerimizin başarılı çalışmalar yü
rütmekte oldukları memnuniyetle müşahade edilmektedir. Bunlardan birisi de 515 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile, Ankara'da, Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Ha-
beral Eğitim Vakfı tarafından kurulan Başkent üniversitesidir. 

Ancak, 24.6.1993 tarihli ve 3911 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında 
Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunun"na da
yanılarak çıkarılan, 515 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname"; anılan yetki Kanununun Anayasa Mahkemesinin 16.9.1993 
tarihli ve Esas 1993/26, Karar ,1993/28 Sayılı Kararıyla iptal edilmiş bulunması nedeniyle yasal 
dayanaktan yoksun kaldığından, dava dilekçesinde ileri sürülen değer aykırılık nedenlerinin 
Üzerinde durulmaksızın, Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 tarihli ve Esas 1993/43, Karar 
1993/46 sayılı kararı ile Anayasaya aykırı olduğuna karar verilerek iptal edilmiştir, tptal nede
niyle oluşan hukukî boşluğun doldurulması için Anayasanın 153 ve 2949 sayılı Anayasa 
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Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 53 üncü maddeleri gere
ğince, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı 14.12.1993 tarihinden başlayarak altı ay sonra 
yürürlüğe girmesi kararlaştırılmış, böylece bu süre içerisinde, Yasama Organına yeni bir dü
zenleme yapma imkânı ve zamanı verilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yukarıda arz olunan safhaları dikkate alınarak Komis
yonumuzda yapılan görüşmelerde; üniversitelerimizde eğitim kalitesinde düşme meydana gel
diği, eğitimin kalitesinin yükseltilerek dünya standartlarına çıkartılması gerektiği, bu nedenle 
yeni ve eğitim standardı yüksek üniversitelerin kurulmasında yarar görüldüğü, Devletin bu tür 
girişimleri desteklemesi gerektiği gibi görüşler dile getirilmiş, Başkent Üniversitesi Rektörünce 
yapılan" açıklamada ise; yükseköğretimde çağı yakalamanın bir zorunluluk olduğu, kendileri
nin de bunu amaçladıkları, halen Ankara, İstanbul ve Adana illerinde eğitim çalışmalarının 
yanında sağlık hizmetlerinin de yürütülmekte olduğu, en kısa zamanda tzmir ve İskenderun'
da bu hizmetlere yenilerinin eklenebilmesi için yoğun çalışmaların sürdürüldüğü, mevcut im
kânlara ilaveten döner sermaye uygulamalarıyla üniversitenin ihtiyaçlarının karşılanmaya çalı
şıldığı, diğer faaliyetlerle de kaynak temin etme imkânlarının bulunduğu, kaldı ki gerekli şart
lar yerine getirildiğinde, Devlet yardımından da yararlanılabileceği hususları belirtilmiştir. 

Yapılan görüşmeleri takiben, Kanun Hükmünde Kararname ve gerekçesi Komisyonumuz
ca da benimsenerek Millî Eğitim Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görü
şülmesine geçilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu metninin Çerçeve 1 inci maddesi; madde ile 28.3.1983 tarihli ve 
2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 33 üncü maddenin ikinci fıkrasının (0 bendinin sonunda yer 
alan "... Sağlık İdaresi Yüksek Okulu...'* ibaresinin, idareci kadar işletmeciye de ihtiyaç bu
lunduğu görüşünden hareketle "... Sağlık İdaresi ve İşletmesi Yüksek Okulu ..." şeklinde de
ğiştirilmesi suretiyle, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3.üncü maddeleri ise aynen, 
kabul edilmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili 
llyas Aktaş Mehmet Dönen 

Samsun Hatay 
Bu rapor sözcüsü Kâtip 

Mehmet Ali Yavuz Hayri Doğan 
Konya Antalya 

Üye Üye 
Gaffar Yakın Bilal Güngör 

Afyon Ankara 
Üye Üye 

M. Nedim Budak , Süleyman Hatinoğlu 
Ankara Artvin 

İmzada bulunamadı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 508) 



— 6 — 

• - Üye 
BahattinŞekir 

Bilecik 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
İbrahim Yaşar Dedelek 

Eskişehir 
Üye 

Nami Çağan 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Alp 

Kars 
Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
Üye 

Doğan Baran 
Niğde 

MUHALEFET ŞERHİ 

Yasa Tasarısına iki yönden muhalifim : 
1. Üniversiteleşme ihtiyacı hakkındaki görüşlere katılıyorum, bu ihtiyacın giderilmesi ge

reğine şiddetle taraftarım; ancak, siyasî değerlendirmelere göre bir vakıf üniversitesi kurulmakta 
olduğu endişesi taşıyorum. Bu üniversitenin ilerideki günlerde vereceği diplomaların nasıl kontrol 
edileceği hakkında sağlam kriterler ortaya koymadan, ilgili vakıfların mal varlığının bu yükün 
altından kalkıp kalkamayacağı hususuna bir açıklık getirmeden böyle bir üniversiteleşmenin 
sakıncalı olabileceği hakkındaki endeşilerin giderilmesi gerektiği kanaatiyle, 

2. Görüşmeler sırasında verilmiş bulunan Ahi Evran Üniversitesi kurulması ile ilgili öner
genin geri çekilmediği halde oylamaya konulmamasmı da usul bakımından önemli bir yanlış 
olarak değerlendirdiğimden, muhalifim. 

Prof. Dr Mustafa ÜNALDI 
Konya 
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Üye 
Edip Safder Gaydalı 

Bitlis 
Üye; 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

Üye '... 
Abdullah Aykon Doğan 

İsparta 
Üye 

Z Selçuk Mariiflu 
İstanbul 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 
Üye 

Musatfa Ünaldı 
Konya 

Muhalefet şerhi eklidir. 
Üye 

Nevşat özer 
Muğla 
Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 





HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişildik Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 sayılı Kanunda değişiklik yapılması; 24.6.1993 tarihli ve 3911 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 23.8.1993 tarihinde kararlaş
tırılmıştır. 

MADDE 1. — 28.3.1993 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir'. 
"EK MADDE 33. — Ankara'da Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Haberal 

Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumla
rına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Başkent Üniversitesi adıyla 
yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. 

Bu üniversite; 
a) Fcn-Edebiyat Fakültesinden, 
b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden, 
c) Rektörlüğe bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilim

ler Enstitüsü ile Hemşirelik Yüksekokulundan 
oluşur. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkın* 
da 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamc-

v niıı Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 
Tarihli ve 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Başkent Üniversitesi 

EK MADDE 33. — Ankara'da Türkiye 
Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Habe-
ral Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim 
kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak 
üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Başkent Üni
versitesi adıyla yeni bir Vakıf Üniversitesi ku
rulmuştur. 

Bu üniversite; 

a) Tıp Fakültesi 
b) Fen-Edebiyat Fakültesi 
c) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi 
d; Mühendislik Fakültesi 
e) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 
f) Rektörlüğe Bağlı Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ye Sosyal 
Bilimler Enstitüsü ile Hemşirelik Yüksek Oku
lu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek 
Okulu ve Sağlık İdaresi Yüksek Okulundan 
oluşur. 

Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkın
da 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 
Tarihli ve 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Başkent Üniversitesi 

EK MADDE 33. —Ankara'da Türkiye 
Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Habe-
ral Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim 
kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak 
üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Başkent Üni
versitesi adıyla yeni bir Vakıf Üniversitesi ku
rulmuştur. • 

Bu üniversite; 

a) Tıp Fakültesi 
b) Fen-Edebiyat Fakültesi 
c) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi 
d) Mühendislik Fakültesi 
e) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 
f) Rektörlüğe Bağlı Sağlık Bilimleri Ç 

Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü ile Hemşirelik Yüksek Oku
lu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek 
Okulu ve Sağlık tdaresi ve İşletmesi Yüksek 
Okulundan oluşur. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3.— Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof Dr, T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
E. inönü 

Devlet Bakanı 
X Aktuna 

Devlet Bakanı 
7. Tez 

Devlet Bakanı 
T. Akyol 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
C, Erlıan 

Devlet Bakanı 
E, Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakam 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Menteşe 

Sağlık Bakam 
R, Serdaroğlu 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M, T Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Süleyman Demire] 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
M. Göllıan 

Devlet Bakam 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
G. Müftüoğlu 

Devlet Bakam 
M. Kahraman 
Devlet Bakam 

M. Çiloğlu ' 
Devlet Bakanı 

A. Sanal 
Adalet Bakanı 
Af. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
M. Gazioğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
/ Attila 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşt 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakam 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
V Atasoy 

Turizm Bakam 
A. Ateş 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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(Millî Eğitim Komisyonunun (Plan ve Bütçe Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) Kabul Ettiği Metin) 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihin- MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonu 

de yürürlüğe girer. metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonu 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil-
Bakanlar Kurulu yürütür. mistir. , 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. U. M. (S. Sayısı: 391) 

İl İdaresi Kanununun Bası Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/553) 

T. C 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 8.6.1993 

Sayı: B.02.0.KKG/101-545/04204 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17.5.1993 ta
rihinde kararlaştırılan "ti İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
• ' • Erdal İnönü 

Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 

1949 yılında yürürlüğe giren 5442 sayılı îl îdaresi Kanunu, mülkî idare bölümlerinin ku
rulmasına ve merkezi idarenin yurt düzeyinde örgütlenmesine ilişkin ana ilkeleri koyan; mülkî 
idare amirlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen; bunların diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenleyen; bu haliyle, taşra örgütlerinin tümü için "görev, yetki, ilişki 
düzeni" oluşturan temel bir kanundur. 

Sözkonusu kanun, dayalı olduğu 1924 Anayasasına paralel şekilde merkezî idarenin yurt 
düzeyinde "il sistemi"ne göre örgütlenmesini ve illerin "yetki genişliği" ilkesine göre yönetil
mesini öngören bir düzen kurmuştur. 

İdare hukukunda yetki genişliği (tevsii mezuniyet-deconcentration), merkezî idareye ait 
bazı görev ve yetkilerin, taşrada merkezî idareyi temsil eden ajana devri anlamına gelmektedir. 

Kanunda "devletin ve hükümetin temsilcisi, ayrı ayrı her bakanın mümessili, idarî ve si
yasî yürütme vasıtası" diye tanımlanan vali, yetki genişliği ilkesinin gereği olarak ilde kamu 
düzen ve güvenliğinin sağlanmasından, diğer kamu hizmetlerinin koordineli bir şekilde etkin 
ve verimli olarak yürütülmesinden sorumlu tutulmuş; bunun karşılığında adlî ve askerî örgüt
lerle yüksek öğretim kurumları dışında kalan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını denetleme
ye, teftiş etmeye, bunların amirlerine emir ve talimat vermeye, bazı memurlarını atamaya, gö
revden uzaklaştırmaya, kendilerine sicil vermeye v.b. yetkili kılınmıştır. 

Kanunun ilçe idaresi bölümünde "ilçede hükümetin temsilcisi, ilçe idaresinin başı ve mercii" 
diye tanımlanan kaymakama valininkine benzer görev, yetki ve sorumluluklar verilmiştir. 
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İçeriğini kısaca belirttiğimiz kanun, başlangıçta güçlü disiplinli ve verimli bir il yönetimi
nin oluşturulmasına imkân vermiş, ancak zaman içerisinde ortaya çıkan çeşitli nedenlerle bazı 
konularda ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiştir. 

Bu durumun başlıca nedenleri şu şekilde özetlenebilir. 
1. Bazı bakanlıkların kuruluş kanunlarına ya da çıkardıkları tüzük ve yönetmeliklere vali 

ve kaymakamların yetkilerini kısıtlayan ya da kaldıran hükümler koymaları, yetki genişliği il
kesinin önemli derecede zedelenmesine yol açmıştır. 

2. 1961 Anayasasının 115 inci maddesinde yer alan ve belli kamu hizmetleri için yetki 
genişliğine sahip bölge teşkilatı kurulmasını öngören hükmün anayasal amaca ayları şekilde 
yorumlanması sonunda çok sayıda bölge teşkilatı kurulmuş; bu uygulama, il sisteminin ve yet
ki genşiliği ilkesinin bir başka yönden zedelenmesine neden olmuştur. 

Temel sistem dışında oluşan bu örgütlenme sonunda idarede bütünlük bozulmuş, ortaya 
çıkan yetki ve görev karışıklıkları hizmetlerin denetimini, kuruluşlar arasında işbirliği ve koor
dinasyon sağlanmasını son derece güçleştirmiştir. 

3. Bu durum 1961 yılında girilen planlı kalkınma döneminde daha da ağırlaşmış, beş 
yıllık kalkınma planlarının ve yıllık programların önemli görev ve sorumluluk yüklediği mülkî 
idare amirleri, bunların gerektirdiği yasal yetki ve imkânların tanınmayışı yüzünden özellikle 
bölgesel kuruluşlar açısından gereğince etkili olamamışlardır. 

4. Kamu düzen ve güvenliğini bozan geleneksel suçların yanında 1970'li yıllarda "anarşi 
ve terör olayları", 1980 ve 1990'lı yıllarda "bölücü hareketler" diye adlandırılan örgütlü suçlar 
ortaya çıkmış, bunlar devleti ve rejimi tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. 

Bu yeni suç tipine karşı girişilen mücadelede, mevzuatta yetki boşluklarının ve yetersizlik
lerinin bulunduğu gözlenmiştir. Olağan yönetimin bu yetersizliği, sakıncaları herkesçe bilinen, 
bu nedenle son çare olarak başvurulması gereken sıkı yönetim ve olağanüstü hal yönetiminin 
bazı bölgelerde normal yönetim haline gelmesine neden olmuştur. 

5. Bu arada ülkemizin politik hayatında da sonuçları mülkî idare amirliği müessesesini 
olumsuz yönde etkileyen bazı gelişmeler ortaya çıkmıştır. 

Çok partili rejim dönemine girildikten sonra, özellikle vali atamalarında, ehliyet ve liya
kati tespite imkân veren objektif yöntem ve ölçütlerin olmayışı, daha ziyade politik ağırlıklı 
hatalı atamalara neden olmuş; bu tutum, valilik müessesesinin gücünden ve itibarından çok 
şeyler kaybetmesine sebebiyet vermiştir. * 

Sağlıklı olmayan bu çeşit atamalar, iktidarların değiştiği dönemlerde kitle halinde görev
den almalara yol açarak, idarede esas olan süreklilik ilkesini zedelemiş, merkezde dikkatleri 
çeker hale gelen yığılmalara neden olmuştur. 

Bu değişiklik tasarısı, yukarıda değinilen hususlar dikkate alınarak, devletin ve hüküme
tin taşrada uzantısı olan mülkî idare amirliği müessesesinin yeniden güçlendirilmesi; böylece 
kamu hizmetleriyle kalkınma faaliyetlerinin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun olarak daha et
kin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanmış, bu nedenle, taşradaki tüm kamu ku
rum ve kuruluşları için yeni bir "görev, yetki, ilişki düzeni" oluşturulmasına çaba gösterilmiştir. 

Tasarı ile getirilmek istenen yenilikler aşağıda kısaca belirtilmiştir. 
1. Bucaklar kaldırılmıştır. 
2. Valiliğe ilk defa atamada uygulanacak, kıdem ve liyakat esasına dayalı bir yöntem oluş

turulmaya çalışılmıştır. 
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3. Bölge kuruluşlarının mülkî idare ile ilişkilerini düzenleyen hükümler getirilmiştir. 
4. Vali ve kaymakamların, sosyo-ekonomik kalkınmaya ilişkin faaliyetleri açısından il

deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkileri düzenlenmiş, görev, yetki ve sorumlulukları 
saptanmıştır. 

5. Mülkî idare amirlerinin önleyici kolluk görev ve yetkileri günümüzün şart ve ihtiyaç
larına göre yeniden düzenlenmiş, somutlaştırılmıştır. 

6. Vali ve kaymakamlar gerektiğinde ana ihtiyaç maddelerinin tüketicilere ulaştırılması, 
iş yerlerinin çalışır durumda bulundurulması ve ulaşımda sürekliliğin sağlanması konularında 
zorunlu gördükleri karar ve önlemleri alıp uygulamaya yetkili kılınmıştır. 

7. Vali yardımcılığı kurumu etkinleştirilmiş, etkili ve verimli çalışan güçlü bir il yöneti
minin ana öğelerinden birisi haline getirilmiştir. 

8. İl ve ilçe idare kurullarının üyeleri, bakanlıkların kurulma ve kaldırılmasında meyda-
. na gelen değişiklikler dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

9. İl ve ilçe yönetiminde bürokratik işlemlerin azaltılması, yetki devrinin kolaylaştırıl
ması için gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

s 

10. İl İdaresi Kanununun uygulanmasında çeşitli konularda farklı yorum ve uygulama
ların oluşmasını Önleyecek düzenlemeler getirilmiştir. 

11. Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarındaki hizmetlerin yürütülmesi hak-
* kındaki 2677 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ile meydana gelen otorite boşluğu gide

rilmiş, buralarda mülkî idare amiri görevlendirilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Ulaşım ve haberleşme alanlarında meydana gelen hızlı gelişme sonunda hal
ka en yakın hizmet birimi olma niteliğini yitiren "bucak", örgüt ve personel yokluğu yüzün
den işlevini yitirmiş bulunmaktadır. Bu nedenle mülkî idare bölümü oİarak sadece il ve ilçelere 
yer verilmek suretiyle bucaklar kaldırılmıştır. 

Madde 2. — Bucakların kaldırılması nedeniyle madde yeniden düzenlenmiş, il ve ilçe sı
nırlarının değiştirilmesi, bir köyün veya kasabanın başka il veya ilçeye bağlanması, önemli mevki 
ve doğal arazi adlarının değiştirilmesinin ortak kararname yerine İçişleri Bakanının teklifi ve 
Başbakanın onayı ile yapılması, ilçe ad değişikliklerinde il yetkili kurullarının görüşünün alın
ması öngörülmüştür. Ayrıca yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi durumlarında 
görüşleri alınacak bakanlıklar arasına Tarım ve Köyişleri, Orman ve Çevre Bakanlıkları da da
hil edilmiştir. Karışıklık ve yanlış anlamalara meydan veren köy adlarının değiştirileceği de be
lirtilmiştir. 

Madde 3. — Anayasanın 126 ncı maddesine paralel şekilde, merkezî idarenin yurt düze
yinde il sistemine göre örgütlenmesinin esas olduğu ifade edilmiş, kamu hizmetlerinde verim 
ve uyum sağlanması amacıyla istisnai olarak bölge teşkilatı kurulurken İçişleri Bakanlığının 
görüşünün alınması şartı getirilmiştir. Geçmiş yıllarda merkezî idarenin kanun, tüzük, yönet
melik ya da basit bir onayla bölge teşkilatı kurabildiği; anayasal amaca uyulup uyulmadığını 
kontrole imkân verecek belli bir yöntemin olmayışının kurulmaları kolaylaştırıp hızlandırdığı 
gözlenmiş; bu'durumda il sisteminin işleyişinde önemli sorunlara yol açmıştır. 
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Bu nedenle, mülkî idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması, sınırlarının değiştirilmesi 
v.s. gibi konularda yasal görevler üstlenmiş olan İçişleri Bakanlığının il sistemine istisna teşkil 
eden bölge teşkilatlarının kurulmasında görüşünün alınması yararlı görülmüştür. 

Madde 4. — Zaman içinde olması gereken etkinlik düzeyinden uzaklaştığı saptanan vali 
yardımcılığı, günümüzün koşulları gözönünde tutularak, halkımızın beklediği çok yönlü hiz
metleri gerçekleştirecek, etkin ve verimli çalışan bir il yönetiminin ana öğelerinden birisi ola
rak çeşitli yetkilerle güçlendirilmiş, ilişkileri düzenlenmiş ve valilerin temel yönetim işlevlerine 
daha çok zaman ayırmasını sağlayabilecek şekilde çalışabilmelerine yardımcı olabilecek bir ni
teliğe kavuşturulmuştur. 

Madde 5. — Vali atamalarında hükümetlerin takdir yetkisi esas kabul edilmekle beraber, 
valiliğin belli bir bilgi ve deneyim birikimi ile birlikte çalışkanlık, temsil kabiliyeti, önsezi, hız
la karar alıp uygulama gibi bazı nitelikleri de gerektirdiği dikkate alınmış; bu nedenlerle, ilk 
defa valiliğe atanacaklar için 15 yıllık hizmet süresi ve değerlendirme kurulunca düzenlenecek 
vali adayları listesine girebilme şartı getirilmiştir. 

Değerlendirme kurulunun, mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında görev yapan bütün 
grupların temsilcilerinden oluşturulması, demokratik bir yöntem olarak benimsenmiş; ayrıca 
gerekli objektifliği sağlayacak nitelikte düşünülmüştür. 

Bu durum hükümetlerin çalışmaları açısından da önemli rahatlıklar sağlayacak, bir yan-
• dan bu atamalarla ilgili baskıların azalmasını, öte yandan de nitelik yükselmesi sonucu hükü

met programlarının uygulanmasında, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde etkinlik ve başarı 
düzeyini artıracaktır. 

Mülkiye müfettişi kökenli valilerin arzu ettikleri takdirde müfettiş olarak çalışmalarına 
olanak sağlanmış; bu yolla adı geçenlerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaya çalışılmıştır. 

Madde 6. — Bu madde ile, il'e atanacak bazı üst düzey yöneticilerin atanmasından önce 
valilerin görüşünün alınması hükmü getirilmektedir. Bu düzenleme ilin üst yönetiminin uyum 
içinde çalışmasını sağlamak açısından yararlı görülmüştür. 

Madde 7. — Bu madde ile 5442 Sayılı ti İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin J fıkrası 
bucak sözcüğü çıkarılarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Il İdaresi Kanununda değişikliğe gitmenin temel nedenini bu maddedeki dü
zenlemeler oluşturmaktadır. Güçlü il ve güçlü vali kavramı yapılması düşünülen değişikliklerle 

' gerçekleşecektir. 
Bilindiği gibi, il sınırları içerisinde kamu düzen ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, 

tasarrufa ilişkin emniyetin, çalışma ve öğrenim özgürlüğünün sağlanması ve önleyici kolluk, 
valinin başta gelen ödev ve görevlerindendir. 

Bunları sağlamak için, İl İdaresi Kanununun 11 (C) maddesinde "gereken karar ve tedbir
leri almaya" yetkili kılınmıştır. 

Görüldüğü gibi "gereken karar ve tedbirleri alma" deyimi genel nitelikte, soyut bir ifade
dir. Valiler başlangıçta bu deyimi geniş şekilde yorumlayarak uygulama yapmışlar ise de çok 
partili döneme girildikten sonra yapılan bazı tasarruflar farklı yorumlara, duraksamalara, hatta 
itirazlara yol açmış, idarenin ve kolluk güçlerinin zor durumda kalmalarına neden olmuştur. 

öte yandan 1970 ve 1980'li yıllarda ortaya çıkan örgütlü suçlara karşı girişilen mücadele
de, mevzuatta yetki boşluklarının ve yetersizliklerinin mevcut olduğu gözlenmiştir. 
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Bu durumlar dikkate alınarak valinin önleyici kolluk yetkileri bu defa somutlaştırılarak 
sayılmış; yeni suçlarda gözönünde tutularak yeniden belirlenmiştir. 

Bu yetkilerin, günümüz şartları içerisinde ve değişen suç ve suçlu tipi karşısında, madde
de belirtilen durumlarla sınırlı olarak ve olağanüstü hal ilen edilmesi ihtimaline yol açabilecek 
koşullarda, olağan yönetimin önleyici kolluk yetkileri olduğu düşünülmüş, olağanüstü hal ila
nına yol açacak ortamın doğmaması, sık sık olağanüstü hal uygulamasına başvurmamak için 
bunların, olağan yönetimin temel yasası olan İl İdaresi Kanununa konulması uygun mütalaa 
edilmiştir. 

Ayrıca getirilen bu düzenlemeler, uzunca bir süredir devam etmekte olan mevcut olağa
nüstü hal uygulamasının kaldırılması için uygun ortamı da yaratmış olacaktır. 

Yine bu madde ile ilin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına, ulusal kalkınma planı 
ve yıllık programlarına ve yeni bir yaklaşım olarak il planlamasına yönelik, planlı döneme ge
çildiğinden beri ihtiyaca duyulan hususlar düzenlenmektedir. 

tideki kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yatırımların öncelik sıralarının saptan
masında, bu kuruluşlar arasında kaynak, personel v.b. konularda dayanışmanın gerçekleştiri
lerek, her türlü kaynak kaybını önlemeye yönelik işbirliği ve koordinasyon sağlanmasında, ça
lışmalarının etkin bir gözetim ve denetime tabi tutulmasındaki hukukî boşluk giderilmektedir. 

Planlı kalkınma dönemine girildikten sonra bu görev ve yetkiler yıllık programları uygu
lamaya koyan Bakanlar Kurulu Kararları ile valinin başkanlığında oluşturulan il koordinasyon 
kurullarına verilmiştir. Ancak yetkilerin kollektif olarak kurullara tanınmış olması, yatırımcı 
kuruluş amirlerinin kurullara bizzat katılmaması; sorunlarını bu kalabalık kurullara getirmek 
istememeleri v.b. nedenlerle koordinasyon kurulları yeterince başarılı olamamış; bu nedenle 
yetki ve görevler şahsileştirilerek, merkezî idarenin tümünü temsil eden ve tümüne karşı so
rumlu olan valiye intikal ettirilmiş ve yasal dayanağa kavuşturulmuştur. 

Mülkî idare amirlerinin bu tür görevlerini gereği gibi yerine getirebilmeleri için il ve ilçe
lerdeki planlama birimleri içinde mevcut il planlama uzmanları ve yardımcılarına ek olarak 
ekonomist, çeşitli branşlardan mühendis, istatistikçi v.b. gibi uzmanların hem bu birimlerde 
hem de valinin uygun göreceği diğer birimlerde görevlendirilmesi ve kaliteli personelin istih
dam edilebilmesi için de sözleşmeli olarak çalıştırılmaları olanağı sağlanmıştır. 

Planlama, işbirliği ve koordinasyon konularının görüşülmesi, bu konularda karar alınma
sı ve uygulamanın izlenmesi amacıyla, valinin bölge müdürlükleri ve diğer kuruluşlarla olan 
ilişkilerine açıklık getirilmiştir. 

Valiye, fıkrada öngörülen görev ve sorumluluğun karşılığı olarak, yatırımlarla ilgili çalış
malardan dolayı, maddede belirtilen bölge kuruluşlarının yöneticileri hakkında değerlendir
me raporu düzenleme, yatırımlarla ilgili bilgi ve belge isteme, toplantıya çağırma v.b. gibi yet
kiler tanınmıştır. 

Madde 9. — Bu madde ile, il yönetiminin iş yükünü azaltmaya yönelik önlemler alınmak
ta, valinin sicil vereceği personel sayısının azalltlması öngörülmekte, ancak buna karşılık vali
ye gerek gördüğünde değerlendirme raporu düzenleme yetkisi verilmektedir. Ayrıca sicil konu
sunda vali yardımcılarına da yeni görev ve yetkiler verilmektedir. 

Madde 10. — Bu maddede bucak sözcüğü çıkarılarak gerekli düzenleme yapılmış, ayrıca 
valinin ilçe ve köyleri teftiş görevinin, kendisi uygun gördüğü takdirde vali yardımcıları tarafın
dan da yapılabilmesi sağlanmıştır. 
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Madde 11. — Sekizinci maddede il için sayılan nedenlerle, ilçe düzeyine göre sınırlandırıl
mış şekilde kaymakama da yeni görev, yetki ve sorumluluklar verilmektedir. 

Madde 12. — Dokuzuncu maddedeki gibi, sicil konusunda ilçe yönetimine ilişkin düzen
leme yapılmıştır. 

Madde 13. — Bu madde ile bucak sözcüğü eski maddeden çıkarılmakta, ulaşım olanakla-' 
rındaki gelişmeler de gözönünde tutularak kaymakamların ilçelerindeki köylerin en az yarısını 
değil, bütün köylerini yılda bir kez teftiş etmeleri hükmü getirilmekte, ayrıca koşulların değiş
mesi nedeniyle devir ve teftişe çıkmadan önce valiye haber verme hususu kaldırılmaktadır. 

Madde 14. —Kamu yönetimindeki gelişmeler ve ihtiyaçlar ışığında il idare kurulu üyeleri, 
ve unvanları yeniden belirlenmiştir. 

Madde 15. —Aynı düzenleme ilçe idare kurulu için de yapılmıştır. 
Madde 16. — Bu kanunla çıkarılması öngörülen yönetmeliklerin yürürlüğe konulma sü

resi belirlenmektedir. 
Madde 17. — Bu madde ile getirilen Ek Madde l, ti İdaresi Kanunundaki hükümlerin 

uygulanmasında birlik sağlanması, farklı yorumların önlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. * 
Ek Madde 2'nin gerekçesi ise şu şekilde özetlenebilir : Sivil hava meydanları, limanlar ve 

sınır kapılarındaki hizmetlerin yürütülmesi hakkındaki 2677 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılması ile bu konuda bir otorite boşluğu meydana gelmiş ve her kuruluş ayrı tedbirler alma
ya çalıştığından karışıklıklar doğmuştur. 

Buralarda, mülkî idare amirlerinin bulunduğu süre içerisinde herhangi bir sorun çıkma
dığından, hizmet bütünlüğünün ve etkinliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilebilmesi için, 
konunun açıkça kanunla düzenlenmesi ve sürekliliğin sağlanması bakımından da mülkî idare 
amirlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirten ÎI idaresi Kanununda yer alması faydalı 
görülmüştür. 

Ek Madde 3 ile, Mülkî İdare Amirliği mesleğinin temelini oluşturan kaymakamların, bu 
sıfat ve unvanı, valiler gibi başka görevlere atandıklarında da kullanabilmelerine olanak veril
mektedir. 

Ek Madde 4 ile de, bu kanunun 8 ve 11 inci maddeleriyle vali ve kaymakamlara tanınan 
yetkilerin kullanılması sırasında ortaya çıkacak giderler konusunda yapılacak uygulamaya açıklık 
getirilmiştir. 

Madde 18. — Yapılan düzenlemeler sonucuna göre İl İdaresi Kanununun ve diğer kanun
lardaki bucaklarla ilgili hükümlerin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir. 

Madde 19. — Geçici madde 5 ile, kaldırılan bucaklardan halen işler durumda olanların 
tasfiyesi düzenlenmektedir." 

Madde 20. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 21.— Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 391) 



İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/553 
Karar No. : 43 , 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı İçişleri Bakanı başkanlığında Adalet, Millî Savunma, Mali
ye ve Gümrük Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katıl
dığı toplantıda incelenip görüşülmüştür. 

Tasarıyla; 
— Bucaklar kaldırılmış, 
— Valiliğe ilk defa atamada uygulanacak kıdem ve liyakat esasına dayalı bir yöntem oluş

turulmuş, 
— Bölge kuruluşlarının mülkî idare ile ilişkilerini düzenleyen hükümler getirilmiş, 
— Vali ve kaymakamların, sösyo ekonomik kalkınmaya ilişkin faaliyetleri açısından ilde

ki tüm kamu kurum ile kuruluşlarıyla ilişkileri düzenlenmiş, görev, yetki ve sorumlulukları 
saptanmış, 

— Mülkî İdare amirlerinin önleyici kolluk görev ve.yetkileri günümüzün şart ve ihtiyaçla
rına göre yeniden düzenlenmiş, 

—- Vali ve kaymakamlar gerektiğinde ana ihtiyaç maddelerinin tüketicilere ulaştırılması, 
iş yerlerinin çalışır durumda bulundurulması ve ulaşımda sürekliliğin sağlanması konularında 
zorunlu gördükleri karar ve önlemleri alıp uygulamaya yetkili kılınmış, 

— Vali yardımcılığı kurumu etkinleştirilmiş, etkili ve verimli çalışan güçlü bir il yönetimi
nin ana öğelerinden birisi haline getirilmiş, 

—r İl ve İlçe İdare kurullarının üyeleri, bakanlıkların kurulma ve kaldırılmasında meyda
na gelen değişiklikler dikkate alınarak yeniden belirlenmiş, 

— İl ve İlçe yönetiminde bürokratik işlemlerin azaltılması, yetki devrinin kolaylaştırılma
sı .için gerekli değişiklikler yapılmış, 

— İl İdaresi Kanununun uygulanmasında çeşitli konularda farklı yorum ve uygulamala
rın oluşmasını önleyecek düzenlemeler getirilmiş, 

— Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarındaki hizmetlerin yürütülmesi hakkın
daki 2677 Sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ile meydana gelen otorite boşluğu gideril
miş, buralarda mülkî idare amiri görevlendirilmiştir. 

Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş ve maddelerinin görüşülmesi
ne geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle düzenlenen îl İdaresi Kanununun 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle düzenlenen 5442 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin bi
rinci fıkrasıyla (A), (B) bendleri aynen; (C) ile (D) bendleri ise anlaşılır bir sekile getirilerek 
yeniden düzenlenmiş; aynı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ise aynen kabul edil
miştir. 
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Ttisannın çerçeve 3 üncü maddesiyle değiştirilen 5442 sayılı Kanunun birinci ve ikinci fık
raları aynen; üçüncü fıkrasında ise İçişleri Bakanlığının "olumlu" görüşünün alınacağı belir
tilmiş ve fıkra yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesiyle değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 5 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

.•:' Tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ti "e ata-
canak Vali atamalarını düzenlemektedir. 

Valilik, 657 sayılı Kanunda istisnaî memurluk olarak düzenlenmiştir. Ayrıca vali atamala
rında hükümetlerin takdir yetkisi esas kabul edilmelidir. Bu nedenlerle Komisyonumuz hükü
metlere vali atamalarında tercih yapma hakkı vermek ve valilik kurumuna genç, dinamik ve 
yetenekli ve uyumlu atamaların yapılmasını sağlamak için tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle 
değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Ayrıca verilen bir önerge ile tasarıya çerçeve 5 inci madde olarak yeni bir madde ilave edil
miştir. Bu madde ile 5442 sayılı Kanunun 6 inci maddesine son'fıkra olarak yeni bir fıkra ek
lenmiştir. Bu fıkra ile merkeze alınan valilerden mülkiye müfettişi kökenli olanlar gerektiğinde 

. Bakan onayı ile mülkiye müfettişi olarak çalıştırılacaklardır. 
Tasarının çerçeve 6 ncı maddesiyle değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 7 nci maddesi Komis

yonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 

(j) fıkrası Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 8 inci maddesiyle değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 

(D) fıkrası yeniden düzenlenerek ilave edilmiştir. Bu fıkra ile valilere, tl'de çıkması muhtemel 
olaylar ile vuku bulan ani ve olağanüstü olaylar için gerek diğer il valiliklerinden İçişleri Ba
kanlığı kanalıyla ve gerekse en yakın askerî birliğin komutanından yardım isteme yetkisi tanın
maktadır. 

Komisyonumuz tasarının çerçeve 8 inci maddesiyle değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 11 in
ci maddesine eklenen (G) fıkrasının ve.(H) fıkrasının (1) inci bendini yeniden düzenlemiş; aynı 
maddenin, (H) fıkrasına 5 inci bent olarak yeni bir bent eklemiş ve sonraki bent numaralarını 
buna göre teselsül ettirmiştir. Madde yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 9 uncu maddesiyle değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ka
nun tekniği açısından yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının çerçeve 10 uncu maddesiyle değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 
birinci fıkrası Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 11 inci maddesiyle değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
eklenen (G) fıkrası aynen kabul edilmiş, (G) fıkrasının 1 inci bendi yeniden düzenlenmiştir. 
Komisyonumuz bentten "askerî kurum ve kuruluşlar dışındaki" ibaresini çıkarmıştır. Çünkü 
bu tür bir sınırlama getirildiğinde, fıkradaki durumlar ortaya çıktığı zaman araç, gereç, heli
kopter gibi konulanda askerî kuruluşlardan istekte bulunulmayacaktır. Oysa bu tür bir sınırla
ma fıkranın öngördüğü tedbirlerin amacına ulaşmasını engelleyici niteliktedir. Bu nedenle söz 
konusu ibarenin çıkarılması zorunlu görülmüştür. 

Tasarının 11 inci maddesiyle 5442 sayılı Kanunun 32 nci maddesine eklenen (G) fıkrasına 
yeni bir bend 3 üncü bir bent olarak eklenmiş ve sonraki bent numaralarının buna göre tesel
sülü sağlanmıştır. 
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Yeni eklenen bent ile derneklere, kamu kuruluşu niteliğindeki meslekî kuruluşlara, sendi
ka ve vakıflara ait lokal, kulüp ve benzerî yerler aratılabilecek, açık kalma zamanlan belirlene-
bilecek ve üç aya kadar kapatılabilecektir. Bentte sözü edilen bu yerler, (G) fıkrasında öngörü
len durumlarda Özel bir önem taşımaktadır. Halkın ya da ilgililerin toplu olarak bir arada bu
lunduktan bu gibi yerlerde özellikle kamu düzenini bozucu nitelikte faaliyetlerde bulunulduğu 
saptandığı zaman mülkî idare amirlerinin gereken önlemleri ivedilikle ve etkin bir biçimde ala
bilmeleri için aratma, açık kalma zamanlarını belirleme ve gerektiğinde üç aya kadar kapatma 
yetkilerine sahip kılınması zorunlu görülmüştür. 

Komisyonumuz aynca aynı maddeye eklenen (H) fıkrasını ise aynen kabul etmiştir. 
Tasannın çerçeve 12 nci maddesiyle değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ka

nun tekniği açısından yeniden düzenlenmiştir. 
.Tasannın çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 36, çerçeve 14 üncü 

maddesiyle değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 57, çerçeve 15 inci maddesiyle değiştirilen 5442 
sayılı Kanunun 58 inci maddeleri ile tasannın 16 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Komisyonumuz, tasarının 17 nci maddesini kanun tekniği açısından yeniden düzenlemiş 
ve tasarının 17 nci maddesiyle 5442 sayılı Kanuna eklenen Ek 1 inci, Ek 2 nci ve Ek 3 üncü 
maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Tasannın 17 nci maddesiyle 5442 sayılı Kanuna eklenen Ek 4 üncü maddesi yeniden dü
zenlenmiştir. 

Bu düzenlemeyle ekonomik bunalım, doğal, afet, genel güvenliğin veya sağlığın bozulma
sı hallerinde, mal ve can güvenliğini, kişi dokunulmazlığım, anayasal hak ve özgürlükleri ko
rumak, kamu düzen ve esenliğini sağlamak veya valilerin isteği üzerine-yardıma gelen askerî ' 
birliklerin kullanılmasının gerektirdiği giderlerin karşılanması İçin İçişleri Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekten harcama yapılması, yine aynı amaçlara yönelik olarak harcanmak üzere 
Geliştirme ve Destekleme Fonundan Bakanlık bütçesine yeterli miktarda para aktanlması ve 
bu paralann 2886, 1050 ve 832 sayılı Kanunlardaki hükümlere tabi olmaksızın ilgili yerlere sarf 
edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. . . ' , ' • 

Tasannın 18 inci maddesi ile 19 uncu maddesinin çerçevesi Kanun tekniği açısından yeni
den düzenlenmiştir. . . , ' 

Tasannın yürürlük ve yürütmeye ilişkin 20 nci ve 21 inci maddeleri ise Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Sözcü 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 
Üye 

Mustafa Dursun Yangın 
Ankara 

Başkan 
îsmail Köse 

Erzurum 
Üye 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 
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Üye 
Hasan Çakır 

Antalya 
Vfuhalif olduğum maddeler vardır 

Üye 
Hasan Basri Eler 

Edirne 
Muhalif olduğum maddeler var 

örneğin 8. madde 
Üye 

Hannan özttberk 
Gaziantep 

Üye 
Bahri Kibar 

Ordu 

Üye 
Nazmi Çiîoğtu 

Bolu 

Üye 
Mehmet özkaya 

Gaziantep 

Üye 
Ahmet Bilyeli 

îçel 

Muhalifim Muholefet Şerhim eklidir 
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5442 SAYILI ÎL İDARESİ KANUNUNUN H ÎNCl MADDESİNE EKLENMEK İSTENEN 
H VE I FIKRASINA MUHALEFET GEREKÇEM 

1. • H - Bu fıkra ile il valisine verilmek istenen yetkiler Anayasamızın 119 ve 120 nci mad
delerinde belirtilen olağanüstü hâl yönetimi şartlarını gerektiren hususlardır. 

Olağanüstü haller yönetimi şartları ve bu yönetim şeklinin İlanı Anayasanın 119 ve Î20 
nci maddelerinde açıklanmıştır. 

Anayasanın 121 inci maddesinde de olağanüstü hallerle ilgili düzenlemenin nasıl yapıla
cağı belirtilmiş ve bu maddenin 2 nci paragrafında da ... Halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl 
ve ne şekilde olacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durum
larında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usullerinin Olağanüstü Hal Ka
nununda düzenleneceği belirtilmiştir. 

Anayasanın 121 inci maddesine göre 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 25.10.1993 tari
hinde kabul edilmiştir. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesine eklenmek istenen H fıkrasındaki hu
suslar 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 9, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen hüküm
lerdir. 

Olağanüstü Hal Kanununun 9, 10 ve 11 inci maddesindeki hükümlerin (H) fıkrası olarak 
aynen İl İdaresi Kanununa eklenmesi Anayasamızın 121 inci maddesine aykırıdır. 

Tatbikatta il valilerinin pek çok imkânsızlıklar sebebi ile bu hükümleri uygulamaları müm
kün değildir. Hiçbir fayda sağlamayacağı gibi demokratik düzenin işletilmesinde telafisi müm
kün olmayan zararlar meydana getirir. 

2. İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesine eklenmek istenen (I) fıkrası ile vali ve kayma
kamlara verilmek istenen yetkilerle, özelleştirme, devletin görev sahasının küçültülmesi ve li
beral ekonomi sistem prensipleri ile bağdaşması mümkün değildir. 

Bir taraftan KİT'lerin elden çıkarılması, diğer taraftan serbest pazar ekonomi sistemini 
gerçekleştirmek istenirken sınırlı ekonomik gücü olan valilere ve hiç ekonomik gücü ve yetkisi 
olmayan kaymakamlara bu yetkilerin verilmesinin pratikte hiçbir faydası olmaz. Buna karşı 
teşebbüs hürriyetini zedeler ve müteşebbislerin şevkine, cesaretine engel olur kanaatindeyim. 

30.6.1993 
Hasan Çakır 

Antalya 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
1. 23.6.1993 günü Komisyonunuzda görüşülen "İl İdaresi Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"na Cum
huriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili olarak muhalefet şerhi vermiş bulunuyorum. 

2. 5442 sayılı bu Kanunun görüşülen tüm maddelerine ve özellikle 8 inci maddesine ve 
ayrıca bu Kanunun görüşülmesi sırasında iktidar partilerine mensup komisyon üyelerince im
zalanarak sonradan kanun değişikliği metnine ilave edilen ek önergelere de katılmıyorum. 

3. Muhalefet ve katılmama gerekçelerim; kanun tasarısı ve ek önergelerin Anayasamızın 
temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen 12,13, 14, 15 ve ilgili diğer maddeleri ile Anayasamızın 
ruhuna aykırı oluşudur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 24.6.1993 
Hasan Basri Eler 

Edirne 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Anayasanın ruhuna ve metnine aykırı, tatbikatta fevkalade sıkıntılar doğuracak olan, bü

yük bir reform gibi takdim edilen, mevcut siyasî iktidarın yakın bir gelecekte sahnelemeye ha
zırlandığı siyasî bir senaryonun bir parçası olan tamamen siyasî amaçlı, tüm vali ve kayma
kamlara olağanüstü hal bölge valilerine tanınan yetkileri veren ve tüm ülkenin olağanüstü hal
le yönetilmesine sebep olacak tamamen iç politika malzemesi yapılmak istenen faydadan çok 
zararı olacağına inandığım bu kanun tasarısına karşıyım. -

28.6.1993 
M. Bahri Kibar 

Ordu 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 29.11.1993 

Esas No. : 1/553 
Karar No. : 9 * 
TÜRKtYE BÜYÜIC MİLLET MECLİSİ BAŞICANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8.6.1993 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "ti İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" önhavalesi gereği sevke-
dildiği tçişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra 24.6.1993 tarihinde Komisyonumuza hava
le edilmiş ve Komisyonumuzun 27.11.1993 tarihinde yaptığı 24 üncü birleşiminde, Hükümeti 
temsilen İçişleri Bakanının Başkanlığında, tçişleri ve Maliye bakanlıkları ile Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 10 Haziran 1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, mülkî idare bölüm
lerinin kurulmasına ve merkezî idarenin yurt düzeyinde örgütlenmesine ilişkin anailkeler ile 
mülki idare amirlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen, bunların diğer kamu ku
rum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenleyen, bu haliyle, taşra örgütlerinin tümü için "görev, 
yetki, ilişki düzeni" oluşturan temel bir kanundur. 

Ancak, başlangıçta güçlü, disiplinli ve verimli bir il yönetiminin oluşturulmasına imkân. 
veren sözkonusu kanun, zaman içerisinde ortaya çıkan çeşitli nedenlerle bazı konularda ihtiya
cı karşılayamaz hale gelmiştir. 

Tasan ile; Devletin taşrada uzantısı olan mülkî idare amirliği müessesesinin güçlendiril
mesi suretiyle yeni bir "görev, yetki, ilişki düzen"nin oluşturulmasının, amaçlandığı anlaşıl
maktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
— Kanunun genel muhtevasının olumlu bulunduğu ve desteklendiği, 
— İlçe kurulması ve kaldırılması, bir ilçenin başka bir il'e bağlanması, adının değiştiril

mesi ve merkezinin belirtilmesi ile sınırlarının değiştirilmesi sırasında ilgili illerin idare kurul
larıyla il genel meclislerinin görüşlerine başvurulmasının bazı hallerde mahzurlu olacağı, 

— Birden çok ili kapsamına alan "merkezî idare teşkilatları"nın oluşturulmasının bürok
ratik ve malî sıkıntıları da beraberinde getireceği, 
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— Tasarı ile mülkî idare amirlerine verilen geniş yetkilerin ülke düzeyinde uygulanması
nın sıkıntı yaratacağı, bu düzenlemelerin, ancak olağanüstü hal bölgelerinde uygulanabilecek 
hükümleri içerdiği, yetkilerin iyi niyet dışında kullanılması endişesinin duyulduğn, . 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; 
— Ulaşım ve haberleşme alanlarında meydana gelen hızlı gelişme sonucunda halka en ya

kın hizmet birimi olma niteliğini yitiren "bucak" sisteminin işlevini yitirmiş olması nedeniyle, 
mülkî idare bölümleri arasından çıkarılmasının gerekli olduğu, 

— Yeni kurulacak ilçeler için ilgili it genel meclisinin görüşünün alınmasında fayda bu
lunduğu ve bu şekildeki uygulamanın demokrasinin gereği olduğu, 

— Merkezî idarenin yurt düzeyinde il sistemine göre örgütlenmesinin esas olduğu, ancak 
kamu hizmetlerinde verim ve uyum sağlanması amacıyla istisnai olarak bölge teşkilatı kurula
bileceği, bu teşkilatlanmanın yapılması sırasında İçişleri Bakanlığının olumlu görüşünün alın
masının gerekliliği, 

— Vali ve kaymakamların ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmaya ilişkin faaliyetleri açısın
dan ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerinin yeniden düzenlenmesinin ve görev 
yetki ve sorumluluklarının bu düzenlemeye paralel hale getirilmesinde zorunluluk bulunduğu, 

— Günümüzde ülkenin içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak, değişen suç ve suçlu 
tipi karşısında, olağanüstü hal ilanına yol açacak ortamın doğmaması ve sık sık olağanüstü 
hal uygulamasına başvurmamak için, olağan yönetimin temel yasası olan tiİdaresi Kanunun
da. gereken hallerde gereken karar ve tedbirleri alma imkânının getirilmesi zarureti doğduğu, 
ifade edilmiştir. 

Bu açıklamalardan sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek İçişleri 
Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

İçişleri Komisyonu metninin; 
— Çerçeve 1 inci maddesi ile düzenlenen 10.6.1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

nun 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
— Çerçeve 2 nci maddesi ile düzenlenen 5442 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 6 ncı fıkra

sı, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya sem
tin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi hallerinde de ilgili illerin idare kurullarıyla 
il genel meclislerinin görüşlerinin alınmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve mad
de bu değişiklikle Çerçeve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
— Çerçeve 4 üncü maddesinde, vali yardımcılığına atama şartları ile vali yardımcılarının 

görev sınırları yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişikliklerle çerçeve 4 üncü madde olarak • 
kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 5, 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
— Çerçeve 8 inci maddesi ile değiştirilen 5442 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (D) fık

rasının 2 nci bendine "ve görevde kalış süresi" ile 4 üncü bendinin son cümlesine, "ya da polis" 
ibareleri eklenmek suretiyle maddeye daha da açıklık kazandırılmış, 5 inci bendine, İçişleri Ba
kanlığının, birden fazla ili ilgilendiren olaylarda, ilgili valinin isteği üzerine askerî birlik tahsisi 
durumlarında iller veya kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırılması, 
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emir-komuta ilişkileri konularında uygulanacak esasları belirlerken "Genelkurmay Başkanlığı 
ile" koordinasyon içinde bulunması hususu eklenmiş, 6 ncı bentte ise, askerî birlik mensupla
rının görevleri sırasında, işledikleri suçlardan dolayı tabiî oldukları kanun hükümlerine göre 
işlem yapılmasına ilişkin hükme yer verilmiş, aynı maddenin (G) ve (H) fıkralarına, çeşitli uy
gulamalarda doğacak bazı sorunları önlemek amacıyla, askerî kurum ve kuruluşların hariç 
tutulmasına ait birer ibare eklenmiş, (H) fıkrasının 1 inci bendinde yer alan "... özel kişi ve 
kuruluşlardan temin edilebilir" ifadesinin başına açıklık getirmek amacıyla, "bedeli 
mukabilinde" ibaresi eklenmiş, yine aynı maddenin (I) fıkrasının 2, 3 ve 4 üncü bentleri ise, 
sözleşmeli personel konusuna açıklık getirmek ve uygulamada doğabilecek bazı sorunları ön
lemek amacıyla yeniden düzenlenmiş ve aynı fıkranın 7 nci bendinde yer alan"... ilgililerin" 
ibaresi yerine "Kamu yönetici ve uzmanlarının" ibaresi eklenmiş, ayrıca Komisyonun Başkan
lığa verdiği redaksiyon yetkisi ile aynı bentte yer alan "özel İhtisas Komiteleri" ifadesi "özel 
İhtisas Komisyonları" şeklinde değiştirilmiş ve madde bu değişikliklerle çerçeve 8 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. . 

— Çerçeve 9 uncu maddesi, uygulamada yeni sorunların yaratılmaması amacıyla vali yar
dımcılarının değerlendirme raporu düzenlemesi hususunun metinden çıkarılması suretiyle ye
niden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle çerçeve 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
— Çerçeve 11 inci maddesinin (G) fıkrasına, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları ön

lemek amacıyla "askerî kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere" ifadesi eklenmek, aynı fıkra
nın 1 inci bendinde yer alan... "özel kişi ve kuruluşlardan ister." ibaresinin başına "bedeli 
mukabilinde" ifadesi ilave edilmek, (H) fıkrasının 5 inci bendinde yer alan "İlgililerin" ibaresi 
yerine ise "Kamu yönetici ve uzmanlarının" ibaresi ilave edilmek suretiyle madde yeniden dü
zenlenmiş ve çerçeve 11 inci madde olarak kabul edilmiştir, 

— Çerçeve 12 ve 13 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
— Çerçeve 14 üncü maddesi, il idare kurulu üyelerinin yeniden oluşturulması suretiyle 

değiştirilmiş ve madde bu değişiklikle çerçeve 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 15 inci madde ise, çerçeve 14 üncü maddedeki değişikliğe paralel olarak yeni
den düzenlenmiş ve çerçeve İ5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 16 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
— Çerçeve 17 nci maddesiyle 5442 sayılı Kanuna ilave edilen ek 1 inci madde aynen, Ek 

2 nci madde ise Komisyonun Başkanlığa verdiği redaksiyon yetkisi ile 5 inci fıkrada yer alan 
"Maliye ve Gümrük" ifadesinin söz konusu Bakanlığın adının değişmiş olması nedeniyle "Ma
liye", olarak düzenlenmesi "ve Gümrük" ibaresinin ise, metinden çıkarılması, "Turizm 
Bakanlıklarının" ibaresinin "nın" ekinin kaldırılmasından sonra "ile Gümrük Müsteşarlığı
nın, bağlı olduğu Bakanın" ifadesinin eklenmesi suretiyle, Ek 3 ve 4 üncü maddeleri aynen, 
madde ise bu değişikliklerle Çerçeve 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 18, 19 uncu maddeler ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 20 ve 21 inci maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca; 1994 Malî Yılı Bütçe Kanun ihsanlarının Genel Kurulda kesintisiz 
olarak görüşüleceğini dikkate alarak, İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca tasarının Genel Ku
rulda öncelikle görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır. 

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

Samsun 

Sözcü 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Gaffar Yakın 

Afyon 
(Muhalefet Şerhim Ektedir) 

Üye 
M. Nedim Budak 

Ankara 
Üye 

Melih Pabuçcuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
(Muhalefet Şerhim Ektedir) 

Üye 
Nevfel Şahin 

Çanakkale 
Üye 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 
Üye 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Üye 
Nami Çağan 

İstanbul 
(Ayrışık oyum eklidir) 

Üye 
Güneş Taner 

İstanbul 
(İmzada Bulunamadı) 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
(Muhalefet Şerhim Ekli) 

Kâtip 
Hayri Doğan 

Antalya 
Üye 

Timurçin Savaş 
Adana 

Üye 
Bilal Güngör 

Ankara 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Üye 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 

Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 
Üye 

Mehmet Gözliikaya 
Denizli 

Üye 
Abdullah Ay kon Doğan 

İsparta 
Üye 

Z. Selçuk Maruftu 
İstanbul 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
(Muhalefet Şerhim Ektedir) 
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Üye 
Mehmet Alp 

Kars 
(Muhalefet Şerhim Ektedir) 

Üye 
Osman Develiöğlu 

Kayseri 
(Muhalefet Şerhi Ekli) 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Üye 

Mustafa Ünaldi 
Konya 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 
Üye 

Münir Doğan ölmeztoprak 
Malatya 

Üye 
Doğan Baran 

Niğde 

Üye 
Hasan Pekcr 

Tekirdağ 

\ Y y • 

Üye 

Üye 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 

... Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
(Muhafelet Şerhi Ektedir) 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

. (Bazı Maddelerine Karşıyım) 
Üye 

Nevşat özer 
Muğla 

(imzada Bulunamadı) 
Üye 

AYaşar Topçu 
Sinop 

(imzada Bulunamadı) 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

Vahdet Sinan Yer likaya 
Tunceli 
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/ MUHALEFET ŞERHİ 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzda görüşülmekte olan 5442 Sayılı Yasanın 11 inci maddesinin h fıkrasının' 
4 ve 5 inci bentlerine muhalefet ediyorum. 

GEREKÇE 
4 ve 5 inci bentlerde Valilere verilen yetkiler olağanüstü Hal Bölgelerinde uygulanan ola

ğanüstü yetkilerdir. Bu yetkilerin bütün valilere verilmesiyle bütün yurtta otomatikman olağan
üstü hal uygulanmış olacaktır. Bu gerekçeyle bu bentlere muhalefet ediyorum. 

Mehmet Dönem 
• ' . ; ' • • • ' H a t a y 

MUHALEFET ŞERHİ 

ti İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasansı'nın yasalaşmasına : 

1. Tasarının 3 üncü maddesinde "birden çok ili içine alan..." ifadesinden sonra "... hiz
met bakanlıktan ile ilgili olarak..." ifadesinin getirilmesine ihtiyaç olduğu, aksi halde yorum
lara ve uygulamalarda sakıncalar ortaya çıkacağı kanaatiyle, 

2. Tasarının 8 inci maddesinde verilen yetkilerin hangi şartlarda, nasıl kullanılacağı hak
kında açıklık getirilmesi gerektiği kanaatiyle, 

3. \asa Tasarısının birçok yönden fert ve Devlet'le ilgili belirlemelerinde Anayasa ile uyum
suzluk içinde olduğu İcanaatiyle muhalif olduğumuzu beyan eden muhalefet şerhidir. 27.11.1993 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Doç. Dr. Abdullah Gül Zeki Ergezen 
Konya Kayseri , ./ Bitlis 

MUHALEFET ŞERHt 
Valilerimizin yetkilerinin artırılmasını, bürokrasinin azaltılmasını, yatırımların planlama 

ve kontrolünün Valilere verilmesini, gerektiğinde Valilerin silahlı kuvvetlerimizden direk yarar
lanabilmesini yararlı görmekteyim. Fakat Valilere, kişilerle ve demokratik kuruluşlarla ilgili yeni 
verilmesi düşünülen hakların topluma faydalı olmak yerine zararlı olacağı kanaatini taşı
maktayım. 

Gaffar Yakın 
Afyon 

MUHALEFET ŞERHt 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzca görüşülmekte olan 5442 Sayılı Yasanın yapılan değişikliklerle ve ekle
melerle İl ve İlçe idarelerini güçlendime ve muhtemel olaylarda güvenlik güçlerinden seri ya
rarlanmayı amaçladığı görülmektedir. 
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Ancak; seçilmiş ti Meclislerinin yetki ve kararlarda güçlendirilmediği sadece atamalı gö
revlerde bulunan Vali, Kaymakam ve îl İdare kollarının yetki düzenlemeleri yapılmıştır. 

Tasarının, madde 2 de îl Genel Meclislerin yeterince etkin ve yer almadığı görüşü, madde 
11 de Valilere Olağanüstü Hal Yasasında verilmiş bulunan yetkilere benzer yetkiler verilmekte
dir. Bu maddenin olağan yönetime uygun yetkilerle donatılması görüşümle, Yasa taslağına mu
halefet ettiğimi arz ederim. 27.11.1993 

Mehmet Alp 
Kars 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

"ti idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Konuda Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında" Kanun tasarısının aşağıdaki gerekçelerle muhalefet ediyorum. Gereğini 
rica ederim. Saygılarımla, 

Algan Hacalöğlu 
istanbul 

MUHALEFET ŞERHt 

a) 8 inci madde Valilere, olağan rejimlerde olmaması gereken, keyfi kullanabileceği, te
mel hakları sınırlayıcı, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını engelliyici, "Olağanüstü Hal 
Valiliği" kurumu çağrışımı yapan yetkiler vermektedir. Hukuk Devleti anlayışı ile bağdaştıra
bilmek olası değildir, özellikle H fıkrasının 4 ve 5 inci maddeleri ile verilen yetkileri sivil top
lum anlayışı ile bağdaştırmak mümkün değildir. 

b) 11 inci madde ile Kaymakama verilen yetkiler, aşırıdır, olağan rejimlerde verilmemesi 
gereken, 8 inci maddede olduğu gibi "Olağan Üstü Hal" çağrışımı yapan, Hukuk Devleti ve 
sivil toplum anlayışı ile bağdaşmayan yetkilerdir. Artık kamu yönetiminde merkezî erki güç
lendirmek yerine yerel yönetimlerin gücünü ve yetkilerini artırmalı; yerinden yönetim anlayışı 
ile demokrasimize derinlik kazandırmalıyız. 

c) Maddeler, birbirleri ile ilişkili olmayan birden fazla konuyu kapsamaktadır. Bu ne
denle tasarı yasa tekniğine uygun değildir. 

KARŞI OY 

5442 Sayılı ti idaresi Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yasaya Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Tasarısı 27,11.1993 tarihinde Komisyonumuzda görüşülere-
ke kabul edilmiştir. 

Tasarıda yapılan değişiklik ve eklemeler; îl ve ilçelerde idareyi güçlendirme, muhtemel bir 
olayda askerî birliklerden ve çevre illerdeki güvenlik görevlilerinden en seri biçimde yararlan
mayı amaçlamaktadır. 

tike olarak güvenlik görevlileri ve askerî birliklerden Valilerin yararlanmasına olanak ve
rilmesi yerindedir. Ancak yapılmak istenen değişiklik ve eklemelerle Valiler ve Kaymakamlara 
sınırsız denebilecek yetkiler verilmiş olması sakıncalı, demokrasimizin geleceği açısından teh
likelidir. 
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Anılan tehlike ve sakınca tasarının 8 inci maddesi, 11 inci maddesi, 17 inci madde Ek : 
2/3 ve Ek : 4 son fıkralarında açıkça kendini göstermektedir. 

Gerçekten tasarının 8 ve 11 inci maddeleri incelendiğinde 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Ya
sasındaki hükümlerin aynen iller idaresi yasasına taşındığı görülecektir. Tasarı Yüce Meclisçe 
benimsendiği takdirde 11 tide yürürlükte olan Olağanüstü Hal Uygulaması -adı konmadan-
bütün illere yaygınlaştırılmış olacaktır. Her ilde bir Olağanüstü Hal Valisi, her ilçede bir Ola
ğanüstü Hal Kaymakamı demokratik düzen açısından hoş olmayan görüntü sergileyecektir. 

Programında; "Çağdaş değerlerin önünde duran Yasa ve engellerin tek tek ayıklanması
nı, çoğulcu demokrasi içinde demokratik katılımı güçlendirmeyi, kişi hak ve özgürlüklerini 
güvence altına almayı, her anlamda tam demokratik rejimi" öngören Hükümetimiz açısından 
tam bir çelişki olacaktır. 

5442 sayılı Yasadaki yeni düzenlemelerle; Vali ve Kaymakamlara verilen "Sivil Toplum 
örgütlerini" kapatma, belirli yerlere giriş ve çıkışları sınırlama veya yasaklama, gecikmesinde 
sakınca olan hallerde arama yaptırma, özel kişi ve kuruluşların araç-gereci ile eşyalarına el koyma 
vs. gibi oldukça geniş yetkiler verilmesi idarenin yargıya müdahalesine neden olacak, Yargıç 
güvencesinin ortadan kaldırılması, gibi bir sakınca gündeme gelecektir. 

Ayrıca tasarının 17 inci maddesi Ek : 4/son fıkrasında getirilen hükümle Vali ve Kayma
kamların harcamaları denetim dışı tutulmaktadır. Harcamalar, 2886 Sayılı Devlet thale Yasa
sı, 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Yasası, 832 Sayılı Sayıştay Yasasının hükümlerine tabi ol
maktan çıkarılmaktadır. Bu ise bütçe denetimini önlemekte, bütçe rejimine aykırı bir yöntemi 
getirmektedir. Getirilen yeni yöntem ve denetimsizlik yeni haksızlıkları, usulsüzükleri günde
me getirecektir. 

Öte yandan 3 üncü maddenin 2 inci fıkrası ile getirilen "Kamu hizmetlerinin yürütülme
sinde verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan Merkezî tdare Teşkilatı kuru
lurken İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınır, hükmü de gerçekçi bir düzenleme değildir. 
Çünkü böyle bir örgütlenme yasal düzenleme ile olmaktadır. Böylesi tasarılar Bakanlar Kuru
lundan geçtiğine ve bütün bakanların imzasını taşıdığına göre önceden "Olumlu görüş" alın
masının gereksizliği ortadadır. 

5442 sayılı Yasada değişiklik ve eklemeyi öngören tasarının 8-11-3/2-17 Ek : 2/3 ve Ek : 
4/son madde ve fıkralarını Hukuk tekniğine, inandığım ve yıllardır savunduğum demokratik 
değerlere, Anayasaya bütçelerin denetimi ilkesine program ve protokol hükümlerine aykırı gör
düğümden kabulüne karşıyım. 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

MUHALEFET ŞERHt 

tiler tdaresi Kanununda değişiklik yapılması, bazı yeni maddeler eklenmesiyle ilgili Yasa 
tasarısında : 

1. Tasarı T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonundan, gerekli ve yeterli inceleme, görüşme 
ve mütala imkânı olmadan, tasarı olgunlaştırılmadan geçirilmiştir. 

2. Kanun tasarısı; genel olarak ülkemizdeki olağanüstü şartlar dikkate alınarak hazır
lanmış, yürürlükteki diğer Kanunların ve Anayasamızın hükümleri titizlikle incelenerek, çeliş
ki teşkil edecek hükümlerinin yeterince düzeltilmediği inancını taşıyoruz. 
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3. Tasarının 3 üncü maddesi, kaleme alınış biçimiyle yanlış anlamalara meydan verebile
cek durumundadır. Âdeta, İçişleri Bakanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle birden fazla ili içine 
alan yeni merkezî idare sistemleri (Eyalet sistemi, Federatif sistemler v.b. nin) kuruluşlarına 
müsaade eden bir madde gibi, yorumlanmaya ve istismara müsait bir maddedir. Bu haliyle 
Komisyonumuzdan, tüm itiraz ve düzeltme çabalarımıza rağmen geçirilmiştir. Her ne kadar 
Sayın Bakanımız, bu tabirden yatırımcı Devlet kuruluşlarının bölge müdürlükleri anlamında 
bir mana çıkarılmasını izaha çalışmışlarsa da; metin incelendiği taktirde bu iyi niyeti net orta
ya koyan bir ifade yoktur. İstenildiği şekilde yorumlanması mümkün olup, yorumlayanın inisi
yatifine bırakılmaktadır. 

4. Eklenen ve düzenlenen bütün maddeler olağanüstü hale göre düzenlenmiş olup, ola
ğan şartlar için istisnalar getirilmesinde demokrasimiz açısından zaruret görmekteyiz. 

Bu görüşlerimizle tasarıya muhalefet şerhimizi arz ediyoruz. 

Osman Develioğlu . Muharrem Şemsek 
Kayseri Çorum 

AYRIŞIK OY 

İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, bütünüyle illerde valilere, ilçelerde kaymakamlara "Olağan 
Hal" ile bağdaşmayan yetkiler vermektedir. Bu yetkilerin Hukuk Devleti ilkesi ile bağdaşma
dığı kanısını taşımaktayım. Konu, Türkiye'nin "Yeniden, idarî yapılandırılması" çerçevesinde 
ve daha geniş bir tartışma zemininde ele alınmalıdır. 

Tasarının 17 inci maddesi ite getirilen ek 4 üncü madde, malî hukuk İlkeleri ve ülkemizde 
geçerli olan malî denetim esasları ile bağdaşmamaktadır. 

Bu nedenlerle tasarının yasalaşmasına karşıyım. 

Nami Çağan 
İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTtĞİ METİN 

İl İdaresi Kanununun Baza Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Külten Uûm MesMdca* Eîdca-
~ mes'i Hakkında Kanım Tasarısı 

MADDE 1. — 10.6.1949 Tarihli ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun değişik 1 itici madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . 

"Madde 1. — Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekono
mik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de ilçelere ayrılır." 

MADDE 2. — 5442 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti, 
"Madde 2. — İl ve ilçe kurutması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, merkez ve sı

nırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesi aşağıda gösterilen şekilde yapılır. 
A) il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi ve adlarının değiştiril

mesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile, 
B) İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesi, bir köyün veya kasabanın başka il veya ilçeye bağ

lanması, önemli mevki ve doğal arazi adlarının değiştirilmesi, içişleri Bakanının teklifi ve Baş
bakanın onayı ile, 

C) Yeniden köy kurutması veya yerinin değiştirilmesi Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Tarım 
ve Köyişleri, Orman ve Çevre Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle; 

D) Köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya 
semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi valinin önerisi üzerine İçişleri Bakanlı
ğının onayı ile yapılır. 

İlçe kurulmasında ve kaldırılmasında, bir ilçenin başka bir il'e bağlanmasında, adının de-
fcğiştirilmesi ye merkezinin belirtilmesinde, sınırlarının değiştirilmesinde B ve C fıkralarında ya
zılı hallerde, ilgili illerin idare kurullarıyla il genel meclislerinin görüşleri alınır. 

Ancak; karışıklıklara ve yanlış anlamalara meydan veren köy adları, il daimî encümeninin 
görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca değiştirilir. 

İllere ilçelere merkez yapılan şehir, kasaba veya köyün adı verilir. Bunların coğrafi veya 
tarihi bir sanı varsa o da isim olarak verilebilir.'• 

MADDE 3. — 5442 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 3. — İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
İllerde genel idare teşkilatı il ilçe bölümlerine uygun olarak düzenlenir. 
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içi

ne alan merkezi idare teşkilatı kurulurken İçişleri Bakanlığının görüşü alınır. 

MADDE 4. — 5442 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 5. — İllerde valilerin tayin ve tesbit ettiği işlerde yardımcılığını yapmak üzere 

vali yardımcıları bulunur. Vali bulunmadığı zaman, vali adına tüm görev ve yetkileri, vali veki
li olarak vali yardımcılarından biri tarafından yürütülür. 

Vali Yardımcısı, en az altı yıl kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin iki yılını mahrumi
yet ilçelerinde geçirmiş olanlardan tayin edilir. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İl İdaresi Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — 5442 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 2. — İl ve tlçe kurulması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, merkez ve sı

nırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesi aşağıda gösterilen şekilde yapılır. 
A) İl ve tlçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi ve adlarının değiştiril

mesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile, 
B) İl ve İlçe sınırlarının değiştirilmesi, bir köyün veya kasabanın başka İl veya İlçeye bağ

lanması, önemli mevki ve doğal arazi adlarının değiştirilmesi, İçişleri Bakanının teklifi ve Baş
bakanın onayı ile, 

C) Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Tarım 
ve Köyişleri, Orman ve Çevre Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının 
onayı ile, 

D) Köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya 
semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi Valinin önerisi üzerine İçişleri Bakanı
nın onayı ile, 

Yapılır. 
İlçe kurulmasında ve kaldırılmasında, bir ilçenin başka bir İle bağlanmasında, adının de

ğiştirilmesi ve merkezinin belirtilmesinde, sınırlarının değiştirilmesinde B ve C fıkralarında ya
zılı hallerde, ilgili illerin idare kurullarıyla il genel meclislerinin görüşleri alınır. 

Ancak; karışıklıklara ve yanlış anlamalara meydan veren köy adları, il daimi encümeninin 
görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca değiştirilir. 

İllere ve İlçelere merkez yapılan şehir, kasaba veya köyün adı verilir. Bunların coğrafî veya 
tarihî bir sanı varsa o da isim olarak verilebilir." 

MADDE 3. — 5442 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 3. — İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
İllerde genel idare teşkilatı il ve ilçe bölümlerine uygun olarak düzenlenir. 
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde verim ve uyuriı sağlamak amacıyla, birden çok ili içi

ne alan merkezi idare teşkilatı kurulurken İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınır. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Vali, vali yardımcılarının sayısını ve işin ağırlığını dikkate alarak, vali yardımcıları arasın
da dengeli bir şekilde görev dağılımı yapar. 

Vali, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kıs
mını vali yardımcılarına devredebilir. Ancak yetki devri valilerin devredilen yetkilerine ilişkin 
sorumluluğunu kaldırmaz. 

Vali yardımcıları, vali tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesinde vali yetkisine sa
hiptirler. Kendilerine bağlı olan birimlerin çalışmalarını gözetir, yönlendirir, denetler ve gerek
li eşgüdümü sağlar. Görevlendirildiği kurul toplantılarına başkanlık eder. Birim amirleri, vali 
yardımcılarına karşı da sorumludurlar. 

Vali yardımcıları, ilgili birimlere kanun, tüzük, yönetmelik, Hükümet ve vali emirlerine 
uygun olarak emir ve talimat verme yetkisine sahiptirler. 

Vali yardımcıları, görevlerinden dolayı valiye karşı sorumludurlar." 

MADDE 5. — 5442 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 6. — Valiler, içişleri Bakanının önerisi, bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhur

başkanının onayı ile atanırlar. 
ilk defa valiliğe atanacakların, Mülki İdare Amiri Hizmetleri Sınıfındaki kadrolarda, en 

az onbeş yıl görev yapmış olması ve vali aday listesine girmesi şarttır. 
Vali aday listesi, Bakanlık müsteşarının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Personel 

Genel Müdürü, il ve merkez valilerince seçilecek birer temsilci, valiler dışında kalan ve Mülki 
idare Amiri Hizmetleri Sınıfındaki Kadrolarda onbeş yıl hizmet yapmış mülki idare amirlerin
ce seçilecek iki temsilciden oluşan Değerlendirme Kurulunca hazırlanır. 

Onbeş yıllık sürenin hesabında 1 Ocak tarihi esas alınır. Her yıl Ocak ayı içinde toplana
cak Değerlendirme Kurulunca sicil ve özlük dosyaları incelenip, gerektiğinde araştırma yaptı
rılarak personel Değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonunda bilgi, çalışkanlık, hiz
met içindeki ve dışındaki tutum ve davranışlar, temsil kabiliyeti gibi hususlar bakımından vali
lik yapma nitelik ve liyakatına sahip olduğu tespit edilenler aldıkları not sırasına göre vali adayları 
listesine dahil edilirler. Liste bir yıl için geçerlidir. 

Değerlendirme Kurulunun çalışma, değerlendirme, seçme usul ve esasları içişleri Bakanlı
ğınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Valiler atanmalarındaki usule göre, gerektiğinde kadro aylığı ile merkez emrine alınarak, 
içişleri Bakanının uygun göreceği işlerde, vali sıfatı ile görevlendirilebilirler. 

Bunlardan mülkiye müfettişi kökenli olanlar, istedikleri takdirde Bakan onayı ile mülkiye 
müfettişi olarak çalıştırılabilirler. Bu şekilde çalıştırılanlar, mülkiye müfettişlerinin bütün hak 
ve yetkilerine sahiptirler. > 

MADDE 6. — 5442 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 7. — Vali yardımcılarıyla hukuk işleri müdürleri, il idare şube başkanları ve bu

lunan yerlerde il ve bölge muhakemat müdürleri, valilerin görüşü alınarak atanırlar," 
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MADDE 5. •— 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine son fıkra olarak aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"Bunlardan mülkiye müfettişi kökenli olanlar, gerektiğinde bakan onayı ile Mülkiye Mü
fettişi olarak çalıştırılabilirler. Bu şekilde çalıştırılanlar, mülkiye müfettişlerinin bütün hak ve 
yetkilerine sahiptirler." 

MADDE 6. — 5442 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 7. — Vali Yardımcılarıyla hukuk işleri müdürleri, il idare şube başkanları ve bu

lunan yerlerde il ve bölge muhakemat müdürleri, valilerin olumlu görüşü alınarak atanırlar." 
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MADDE 7. — 5442 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin J fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. , 

"J) Vali, il ve ilçe merkezlerinde ve çevrelerinde kiralı ve kirasız binalarda vazife gören 
devlet dairelerini, mahallin Hizmet şartlarına ve hazine menfaatine en uygun şekilde, bir veya 
birkaç binada toplamak üzere gereken tedbirleri aldırır ve uygulamasını denetler." 

MADDE 8, •— 5442 Sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki G, H ye I fıkraları eklen
miştir. _ ; . . , ' . . . - • ' . . . -

' 'G) tide ve bölgede bulunan, askeri kuruluşlar dışındaki kamu haber alma kuruluşları, 
ilin genel güvenliğine ilişkin bilgileri derhal Valiye vermek zorundadır." 

MH) Vali, ekonomik bunalım, doğal afet, genel güvenliğin veya genel sağlığın bozulması 
hallerinde, alınmış olan tedbirlerin yetersiz kaldığının anlaşılması üzerine, mal ve can güvenli-1 

ğini, kişi dokunulmazlığını, anayasal hak ve özgürlükleri korumak ve kamu düzen ve esenliği
ni sağlamak amacıyla; 

1. Haberleşme araçları dahil ihtiyaç duyulan her türlü araç-gereç iş makinesi, bina, te
sis, yiyecek, giyecek, yakacak, ilaç ve tıbbî malzemeleri, askerî kurum ve kuruluşlar dışındaki 
ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile onlara bağlı müesseselerden, yetersiz kalması halin
de özel kişi ve kuruluşlardan temin edebilir, zarurî ihtiyaç maddelerinin, ilaç ve tıbbî malzeme
lerin, hayvan, hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin il dışına çıkarılmasını kısıtlayabilir veya ya
saklayabilir, fazla fiyatla satılmasını ve satıştan kaçırılmasını önleyici tedbirleri alabilir, gerek
tiğinde tanzim satışları yaptırabilir. 

2. Kamu kuruluşlarında görevli personelin çalışma saatleri ve yıllık izinlerini ihtiyaca 
göre düzenleyebilir. 

3. Geçici olarak belirli yerlere giriş ve çıkışları sınırlayabilir Veya yasaklayabilir,, gecikil
mesinde sakınca olabilecek hallerde arama yaptırabilir, belirli yerlerde kişilerin toplanmaları
nı, dolaşmalarını menedebilir, sokağa çıkmayı sınırlayabilir ve üç günü geçmemek üzere tama
men yasaklayabilir. Bu gibi hallerde halkın gıda, yakacak ye sağlık gibi ihtiyaçlarıyla ilgili ön
lemleri alır ve halka duyurur. 

4. Her derecedeki resmî ve özel eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenime ora verebilir, 
öğrenci yurtlanm geçici olarak kapatabilir ve İhtiyaca göre başka hizmette kullanılmmasına 
karar verebilir. 

5. tle giren çıkan ve il içinde seyreden her türlü taşıt araçları ile ilgili trafiği düzenleyebi
lir, kısıtlayabilir, belirli güzergâhlar için kısa süreli yasaklamalar getirebilir it sakinleri ile il'e 
dışardan gelecekler için kimlik belirleyici belge taşıma zorunluğu koyabilir. 

6. %nıa, patlayıcı, kesici ve yaralayıcı, tecavüz ve savunmada kullanılan maddeler ile bun
ların yapımı için gerekli malzemelerin bulundurulmasını, depolanmasını, nakil ve satışlanm izne 
bağlayabilir veya yasaklayabilir, ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin belirli yerlerde ve 
zamanda taşınmasını yasaklayabilir, kamu veya kişilere ait özelliği bulunan kuruluşlar, fabrika, 
banka ve benzeri yerlede iç güvenliği sağlamak amacıyla süreli veya süresiz özel koruma önlem
lerinin alınmasını ilgililerden isteyebilir. Bu isteklerin yerine getirilmesi zorunludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 391) 



— 27 — 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 5442 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin D fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki G, H ye I fıkraları eklenmiştir. 

D) Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini müm
kün görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin, bu kuvvetlerle uygulanmasını müm
kün görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için 
tahsis edilen diğer kuvvetlerden yararlanmak amacıyla İçişleri Bakanlığından ve gerekirse en 
yakın askerî (Kara, Deniz ve Hava) kuvvet komutanından mümkün olan en hızlı vasıtalarla 
müracaat ederek yardım isterler. 

Bu durumlarda ihtiyaç duyulan kuvvetlerin, İçişleri Bakanlığından veya askerî birlikler
den veya her iki makamdan talep edilmesi hususu, yardım talebinde bulunan Vali tarafından 
takdir edilir, Valinin yaptığı yardım istemi geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

Vali tarafından askeri birliklerden yardım istenmesi halinde; 
1. Acil durumlarda bu istek, sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak 

yapılabilir. , 
2. Muhtemel olaylar için istenen askeri kuvvet Valinin görüşü alınarak, olaylara hızla 

el koymaya uygun yerde, cereyan eden olaylar için ise olay yerinde hazır bulundurulur. İstenen 
askeri kuvvetin çapı, olayların niteliğine göre kuvvet isteminde bulunan Vali ile yardım istemi 
yapılan askeri birliğin komutanı tarafından müştereken belirlenir. 

3. Askeri kuvvetin, Vali tarafından müstakilen görevlendirilmesi durumunda; verilen görev 
askeri kuvvet tarafından kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatları
na göre, Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetleri
nin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkiler kullanılarak yerine getirilir. 

4. Güvenlik Kuvvetleriyle yardıma gelen askeri kuvvet arasındaki işbirliği ve koordinas
yon emir ve komutaya ilişkin esaslar, yardıma gelen askeri birliğin komutanının da görüşü alı
narak Vali tarafından tesbit edilir. Ancak yardıma gelen askeri birliğin, belirli görevleri jandar
mayla beraber yapması halinde; komuta, sevk ve idare, askeri birliklerin en kıdemli komutanı 
tarafından üstlenilir. 

5. Birden fazla iPi içine alan olaylarda, ilgili Valilerin isteği üzerine aynı veya farklı aske
ri birlik komutanlarından kuvvet tahsis edilmesi durumunda, iller arasında işbirliği, koordi
nasyon, kuvvet kaydırılması, emir komuta ilişkileri, İçişleri Bakanı tarafından belirlenecek esas
lara göre yürütülür. 

Bu esasların uygulanmasında, işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla, gerekli görü
len hallerde İçişleri Bakanı ilgili valilerden birisini görevlendirebilir. 

6. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen askeri birlik mensupları hakkında, bu görevlerin ifa
sında işledikleri suçlardan dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre işlem yapılır, 
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7. Doğal afetlerde, toplumsal olaylarda veya yetkililerin istem ile kamu görevlilerine yar
dımcı olurken yaralananların tedavilerini kamu ve özel sağlık kuruluşlarında devlet memurları 
gibi yaptırabilir. 

Bu fıkra ile ilgili olarak Vali tarafından verilen sözlü emirler derhal yazılı hale getirilir, 
alman kararlar gerekçeli olarak yazılır, ilgililere duyurulur, halkı ilgilendirenler alışılmış araç
larla ilan edilir. 

Bu fıkrada öngörülen tedbirler, alınmasını gerektiren sebeplerin devamı halinde yeni bir 
kararla en çok iki kez uzatılabilir veya tekrarlanabilir. 

Bu fıkranın uygulanmasında birden fazla ili ilgilendiren konularda iller arasındaki koor
dinasyon İçişleri Bakanı tarafından sağlanır. Bakan bu yetkisini ilgili valilerden birisine devre
debilin" < 

"I) Vali, ilin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamak ve ulusal kalkınma 
planları ve yıllık programlara ilişkin çalışmaları etkin bir biçimde yürütmek amacıyla; 

1. ilin ekonomik ve sosyal yapısına yönelik araştırmalar yaptırır, kalkınma planı dönem
lerine uygun şekilde ti Envanterini, İl Gelişme Planını ve yıllık dilimlerini hazırlatır. 

2. Ulusal Kalkınma planları ve yıllık pogramlar hazırlanırken bölge kuruluşları ile Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı valinin görüş ve önerilerini alırlar. 

3. Merkezi ve mahallî idareler arasında, yatırımların planlanma ve uygulanma aşamala
rında gerekli koordinasyonu sağlar. Mahallî idarelerce genel bütçe ve ilgili fonlardan yardım 
alarak gerçekleştirilecek yatırımlar hakkında görüş bildirir. 

4. Ulusal Kalkınma planları ve yıllık programlarda Öngörülen ilke, tedbir ve politikalara 
uygun olarak kamu hizmet ve yatırımlarının gerçekleşmesini ve teşvik tedbirleri devlet yardım
ları ve fonlardan yararlanan özel sektör yatırımlarını izler, belirlediği gecikme ve aksaklıkları 
önerisiyle birlikte ilgili merkezi idare kuruluşuna ve ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığına bildirilir. 

Merkezi idare kuruluşları, yatırım teşvik belgesi ve yatırım fonlarından yararlandırılan kamu 
ve özel yatırımları, izlemesi için valiliklere bildirir. 

. 5. Yatırımların zamanında, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kuru
luşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlar. Kuruluşların asıl görevlerini aksatmayacak şe
kilde, aralarında geçici olarak personel, araç, gereç, bina, tesis ve benzeri malzeme kullanımı 
gibi karşılıklı yardımlaşmaya olanak veren karar ve tedbirleri alır ve uygulatır. Kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki mevcut atıl durumdaki makine ve ekipmandan, ilin kalkınmasını ve eko
nomik gelişmesini sağlamak için yararlanabilir. Bu gibi hallerde durum, ilgili merkezi idare 
kuruluşlarına duyurulur. 

6. Bölge kuruluşlarının kendi ilindeki çalışmalarını gözetim ve denetim altında bulun
durur. tide yatırımı bulunan bölge kuruluşlarının yetkililerinden bilgi ve görüş isteyebilir. Bu 
bilgi ve görüşlerin tam ve zamanında verilmesi zorunludur. Yukarıda yazılı haller dışında böl
ge kuruluşları ildeki hizmet ve yatırımlarıyla ilgili olarak üç ayda bir valiye rapor verirler. 
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G) îl'de ve bölgede bulunan tüm kamu haber alma kuruluşları tl'in genel güvenliğine 
ilişkin bilgileri derhal valiye vermek zorundadırlar. 

H) Vali, ekonomik bunalım, doğal afet, genel güvenliğin veya genel sağlığın bozulması 
hallerinde, alınmış olan tedbirlerin yetersiz kaldığının anlaşılması Üzerine, mal ve can güvenli
ğini, kişi dokunulmazlığını, anayasal hak ve özgürlükleri korumak ve kamu düzen ve esenliği
ni sağlamak amacıyla; 

1. Haberleşme araçları dahil ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç, iş makinası, bina, te
sis, yiyecek, giyecek, yakacak, ilaç ve tıbbî malzemeleri tFdeki tüm kamu kurum ve kuruluşla
rıyla onlara bağlı müesseselerden, yetersiz kalması halinde, özet kişi ve kuruluşlardan temin 
edebilir, zaruri ihtiyaç maddelerinin, İlaç ve tıbbî malzemelerin, hayvan, hayvan yemi ve hay
van ürünlerinin il dışına çıkarılmasını kısıtlayabilir veya yasaklayabilir, fazla fiyatla satılmasını 
ve satıştan kaçırılmasını önleyici tedbirleri alabilir gerektiğinde tanzim satışları yaptırabilir. 

2. Kamu kuruluşlarında görevli personelin çalışma saatleri ve yıllık izinlerini ihtiyaca 
göre düzenleyebilir. 

3. Geçici olarak belirli yerlere giriş ve çıkıştan sınırlayabilir veya yasaklayabilir, gecikil
mesinde sakınca olabilecek hallerde arama yaptırabilir, belirli yerlerde kişilerin toplanmaları
nı, dolaşmalarını menedebilir, sokağa çıkmayı sınırlayabilir ve üç günü geçmemek üzere tama
men yasaklayabilir. Bu gibi hallerde halkın gıda, yakacak ve sağlık gibi ihtiyaçlarıyla itglili ön
lemleri alır ve halka duyurur. 

4. Her derecedeki resmî ve özel eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenime ara verebilir, 
öğrenci yurtlarını geçici olarak kapatabilir ve ihtiyaca göre başka hizmette kullanılmasına ka
rar verebilir. 

5. Derneklere, kamu kuruluşu niteliğindeki meslekî kuruluşlara, sendika ve vakıflara ait 
lokal, kulüp ve benzeri tesisleri, umuma açık sinema, tiyatro, gazino, otel, motel ve benzeri 
yerleri aratabilir, açık kalma zamanlarını belirleyebilir ve Üç aya kadar kapatabilir. 

6. tl'e giren çıkan ve il içinde seyreden her türlü taşıt araçları ile ilgili trafiği düzenleyebi
lir, kısıtlayabilir, belirli güzergahlar için kısa süreli yasaklamalar getirebilir, il sakinleri ile il'e 
dışardan gelecekler için kimlik belirleyici belge taşıma zorunluğu koyabilir. 

7. tanıcı, patlayıcı, kesici ve yaralayıcı, tecavüz ve savunmada kullanılan maddeler ile bun
ların yapımı için gerekli malzemelerin bulundurulmasını, depolanmasını, nakil ve satışlarını izne 
bağlayabilir veya yasaldayabilir, ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin belirli yerlerde ve 
zamanda taşınmasını yasaklayabilir, kamu veya kişilere ait özelliği bulunan kuruluşlar, fabrika, 
banka ve benzeri yerlerde iç güvenliği sağlamak amacıyla süreli veya süresiz özel koruma önlem
lerinin alınmasını ilgililerden isteyebilir. Bu isteklerin yerine getirilmesi zorunludur. 

8. Doğal afetlerde, toplumsal olaylarda veya yetkililerin istemi ile kamu görevlerine yar
dıma olurken yaralananların tedavilerini kamu ve özel sağlık kuruluşlarında devlet memurları 
gibi yaptırabilir. 

Bu fıkra ile ilgili olarak vali tarafından verilen sözlü emirler derhal yazılı hale getirilir, 
alınan kararlar gerekçeli olarak yazılır, ilgililere duyurulur, halkı ilgilendirenler alışılmış araç
larla ilan edilir, 
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7. tlin kalkınması ile plan ve program uygulamalarına ilişkin olarak gerekli gördügl za
manlarda, kamu ve özel kuruluş yöneticileri ile uzman kişileri toplantıya çağırabilir, özeı ihti
sas komiteleri oluşturabilir. İlgililerin toplantılara katılması zorunludur. 

8. Bölge kuruluşlarının yöneticileri hakkında plan ve program uygulamalarıyla ilgili olarak 
her yıl değerlendirme raporu düzenler. Bu raporlar yükselme, atama ve yer değiştirmelerde dik
kate alınır. 

Bu fıkradaki görevlerin yerine getirilmesinde, il ve ilçe planlama birimlerinde, Bakanlık
larca çeşitli uzmanlık dallarından personel görevlendirilebilir. Bü birimlerde ve valinin gerekli 
göreceği birimlerde müdür, uzman ve uzman yardımcıları ile ekonomist ve avukatlar sözleşme
li olarak çalıştırılabilir. 

Gerekli durumlarda özel danışmanlık kuruluşlarından hizmet satın alınabilir. 
Bu fıkrada belirtilen çalışmalara ilişkin planlama ve koordinasyon düzeni ile kurulların 

ve özel ihtisas komitelerinin kuruluş, görev ve çalışma usul ve esasları, ti planlama uzmanları 
ve yardımcıları dışındaki uzmanların nitelikleri, illere göre sayıları, atanma, görev ve çalışma 
ilkeleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili diğer bakanlıkların görüşleri alınarak 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetme
likle düzenlenir." 
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Bu fıkrada öngörülen tedbirler, alınmasını gerektiren sebeplerin devamı halinde yeni bir 
kararla en çok iki kez uzatılabilir veya tekrarlanabilir. 

Bu fıkranın uygulanmasında birden fazla iPi ilgilendiren konularda iller arasındaki koor
dinasyon İçişleri Bakanı tarafından sağlanır. Bakan bu yetkisini ilgili valilerden birisine devre
debilir." 

I) Vali il'in ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamak ve ulusal kalkınma plan
ları ve yıllık programlara ilişkin çalışmaları etkin bir biçimde yürütmek amacıyla; 

1. İl'in ekonomik ve sosyal yapısına yönelik araştırmalar yaptırır, kalkınma planı dö
nemlerine uygun şekilde il envanterini, il gelişme planını ve yıllık dilimlerini hazırlatır. 

2. Ulusal kalkınma planları ve yıllık programlar hazırlanırken bölge kuruluşları ile Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı valinin görüş ve önerilerini alırlar. 

3. Merkezi ve mahallî idareler arasında, yatırımların planlanma ve uygulanma aşamala
rında gerekli koordinasyonu sağlar. Mahallî idarelerce genel bütçe ve ilgili fonlardan yardım 
alarak gerçekleştirilecek yatırımlar hakkında görüş bildirir. 

4. Ulusal kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, tedbir ve politikalara 
uygun olarak kamu hizmet ve yatırımlarının gerçekleşmesini ve teşvik tedbirleri devlet yardım
ları ve fonlardan yararlanan özel sektör yatırımlarını izler, belirlediği gecikme ve aksaklıkları 
önerisiyle birlikte ilgili merkezi idare kuruluşuna ve ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığına bildirir. 

Merkezi idare kuruluşları, yatırım, teşvik belgesi ve yatırım fonlarından yararlandırılan 
kamu ve özel yatırımları, izlemesi için valiliklere bildirir. 

5. Yatırımların zamanında, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kuru
luşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlar. Kuruluşların asıl görevlerini aksatmayacak şe
kilde, aralarında geçici olarak personel, araç gereç, bina, tesis ve benzeri malzeme kullanımı 
gibi karşılıklı yardımlaşmaya olanak veren karar ve tedbirleri alır ve uygulatır, Kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki mevcut atıl durumdaki makina ve ekipmandan, ilin kalkınmasını ve eko
nomik gelişmesini sağlamak için yararlanabilir. Bu gibi hallerde durum, ilgili merkezi idare 
kuruluşlarına duyurulur. 

6. Bölge kuruluşlarının kendi ilindeki çalışmalarını gözetim ve denetim altında bulun
durur. İlde yatırımı bulunan bölge kuruluşlarının yetkililerinden bilgi ve görüş isteyebilir. Bu 
bilgi ve görüşlerin tam ve zamanında verilmesi zorunludur. Yukarıda yazılı haller dışında böl
ge kuruluşları ildeki hizmet ve yatırımlarıyla ilgili olarak üç ayda bir valiye rapor verirler. 

7. İlin kalkınması ile plan ve program uygulamalarına ilişkin olarak gerekli gördüğü za
manlarda, kamu ve özel kuruluş yöneticileri ile uzman kişileri toplantıya çağırabilir, özel ihti
sas komiteleri oluşturabilir. İlgililerin toplantılara katılması zorunludur. 

8. Bölge kuruluşlarının yöneticileri hakkında plan ve program uygulamalarıyla ilgili olarak 
her yıl değerlendirme raporu düzenler. Bu raporlar yükselme, atama ve yer değiştirmelerde dik
kate alınır. 
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MADDE 9. — 5442 Sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 18. — Vali; vali yardımcısı, hukuk işleri müdürü, kaymakamlar, il planlama ve 

koordinasyon müdürü, il idare şube başkanları ile genel ve özel kolluk amirlerinin birinci, bun
ların yardımcıları ve şube müdürlerinin ikinci sicil amiridir. Vali gerektiğinde ikinci sicil amir
liği yetkisini vali yardımcılarına devredebilir. 

Diğer görevlilerle ilgili hususlar Özel kanun veya yönetmeliklerle belirlenir. 
Vali, gerek gördüğünde, 4 üncü maddede sayılanlar hariç, ildeki tüm kamu görevlileri için 

değerlendirme raporu düzenleyebilir. Bu raporlar ilgilinin yükselme ve atanmalarında dikkate 
alınır. 

Vali yardımcıları, iş ve işlemlerinden sorumlu oldukları il idare şube başkan ve yardımcı
ları, genel ve özel kolluk amirleri ve yardımcıları ve şube müdürleri hakkında değerlendirme 
raporu düzenler ve bu raporları her yıl aralık ayında valiye verirler. Vali, bu raporları ilgililerin 
sicil, yükselme, atama ve yer değiştirmelerinde dikkate alır." 

MADDE 10. — 5442 Sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

' 'Valiler, her yıl münasip gördükleri zamanlarda ilin bütün ilçelerini ve sırasıyla programa 
alınan köylerini ve il içindeki teşkilatı teftiş ederler. Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde 
gözden geçirerek gereğini yaparlar. Vali uygun gördüğü takdirde bu görev vali yardımcıları ta
rafından.da yapılabilir." 

MADDE 11. — 5442 Sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki G ve H fıkraları eklen
miştir. 

"G) Kaymakam, ekonomik bunalım, doğal afet, genel güvenliğin veya genel sağlığın bo
zulması hallerde, alınmış olan tedbirlerin yetersiz kaldığının anlaşılması üzerine, mal ve can 
güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, anayasal hak ve Özgürlükleri korumak ve kamu düzen ve 
esenliğini sağlamak amacıyla, aşağıdaki önlemleri almaya yetkilidir. 
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Bu fıkradaki görevlerin yerine getirilmesinde, il ve ilçe planlama birimlerinde, Bakanlık
larca çeşitli uzmanlık dallanndan personel görevlendirilebilir. Bu birimlerde ve valinin gerekli 
göreceği birimlerde müdür, uzman ve uzman yardımcıları ile ekonomist ve avukatlar sözleşme
li olarak çalıştırılabilir. 

Gerekli durumlarda özet danışmanlık kuruluşlarından hizmet satın alınabilir. 
Bu fıkrada belirtilen çalışmalara ilişkin planlama ve koordinasyon düzeni ile kurulların 

ve özel ihtisas komitelerinin kuruluş, görev ve çalışma usul ve esasları, il planlama uzmanları 
ve yardımcıları dışındaki uzmanların nitelikleri, illere göre sayıları, atanma, görev ve çalışma 
ilkelerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili diğer bakanlıkların görüşleri alınarak 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetme
likle düzenlenir." 

MADDE 9. — 5442 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 18. — Vali; vali yardımcısı, hukuk işleri müdürü,, kaymakamlar, il planlama ve 

koordinasyon müdürü, il idare şube başkanları ile genel ve özel kolluk amirlerinin birinci, bun
ların yardımcıları ve şube müdürlerinin ikinci sicil amiridir. Vali gerektiğinde ikinci sicil amir
liği yetkisini vali yardımcılarına devredebilir. 

Diğer görevlilerle ilgili hususlar özel kanun veya yönetmeliklerle belirlenir. 
Vali, gerek gördüğünde, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar hariç, ildeki tüm 

kamu görevlileri içinde değerlendirme raporu düzenleyebilir. Bu raporlar ilgilinin yükselme ve 
atanmalarında dikkate alınır. 

Vali yardımcıları, iş ve işlemlerinden sorumlu oldukları il idare şube başkan ve yardımcı
ları, genel ve özel kolluk amirleri ve yardımcıları ve şube müdürleri hakkında değerlendirme 
raporu düzenler ve bu raporları her yıl aralık ayında valiye verirler. Vali, bu raporları ilgililerin 
sicil, yükselme, atama ve yer değiştirmelerinde dikkate alır. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 5442 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki G ve H fıkraları eklen
miştir. 

G) Kaymakam, ekonomik bunalım, doğal afet, genel güvenliğin veya genel sağlığın bo
zulması hallerinde, alınmış olan tedbirlerin yetersiz kaldığının anlaşılması üzerine, mal ve can 
güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, anayasal hak ve özgürlükleri korumak ve kamu düzen ve 
esenliğini sağlamak amacıyla, aşağıdaki önlemleri almaya yetkilidir. 
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1. Haberleşme araçları dahil her türlü araç gereç, iş makinası, bina, tesis, yiyecek, giye
cek, yakacak, ilaç ve tıbbî malzemeleri, askeri kurum ve kuruluşlar dışındaki ilçedeki tüm ka
mu kurum ve kuruluşları ile onlara bağlı müesseselerden yetersiz kalması halinde özel kişi ve 
kuruluşlardan ister. Bu istek gecikmeksizin yerine getirilir. 

Zaruri ihtiyaç maddeleri, ilaç ve tıbbî malzemeler ile hayvatt, hayvan yemi ve Ürünlerinin 
ilçe dışına çıkarılmasını kısıtlayabilir veya yasaldayabılir. Fazla fiyatta satılmasını ve satıştan 
kaçırılmasını önleyici tedbirleri alır, gerektiğinde tanzim satışları yaptırabilir. 

2. Geçici olarak belirli yerlere giriş ve çıkaşlan sınırlayabilir veya yasaklayabilir, gecikil
mesinde sakınca olabilecek lıallerde arama yaptırabilir. Valinin muvafakati ile belirli yerlerde 
kişilerin toplanmalarını, dolaşmalarını, sokağa çıkmayı sınırlayabilir ve üç günü geçmemek 
üzere tamamen yasaklayabilir. Bu gibi hallerde halkın gıdö, yakacak ve sağlık gibi ihtiyaçlarıy
la ilgili önlemler alınır ve halim duyurulur. 

3. İlçeye giren çıkan ve ilçe içinde seyreden her türlü taşıt araçları ile ilgili trafiği düzen
leyebilir, kısıtlayabilir, belirli güzergâhlar için kısa süreli yasaklamalar getirebilir, tlçe sakinleri 
ve ilçeye dışardan gelecekler için kimlik belirleyici belge taşıma zortıntüğu koyabilir. 

Bu fıkranın kapsadığı yetkilerle ilgili olarak kaymakam tarafından verilen sözlü emirler 
derhal yazılı hale getirilir, alınan kararlar gerekçeli olarak yazılır, İlgililere duyurulur, halkı il
gilendirenler alışılmış araçlarla ilan edilir." " 

"H) Kaymakam, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmastm sağlamak, ulusal kal
kınma planları ve yıllık programlara ilişkin çalışmaları etkin bir biçimde yürütmek amacıyla; 

1. İlçe düzeyinde envanter çalışmalarını yürütür. 
2. Plan ve programlarda ilçede yapılması düşünülen yatırımlar hakkında valiye öneri

lerde bulunur. 
3. tî Gelişme Planının ve diğer yatırımların zamaninda etkin ve verimli bir biçimde ger

çekleştirilmesi için ilgili birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlar. • 
4. Teşvik tedbirleri, devlet yardımları ve fonlardan yararlanan özel sektör yatırımlarını 

izler ve belirlediği gecikme ve aksaklıkları valiye bildirir. 
5. İlçenin kalkınması ile plan ve program uygulamalarına ilişkin olarak gerekli gördüğü 

zamanlarda kamu ve özel kuruluş yöneticilerini ve uzman kişileri toplantıya çağırabilir. İlgili
lerin toplantılara katılması zorunludur. 

Bu toplantılarda, ilçe program tekliflerinin hazırlanması ve uygulamada ortaya çıkan so
runlar ile teşvik tedbirleri, devlet yardımları ve fonlardan yararlanan kamu ve özel sektör yau-
rımlarının durumu, kuruluşlar arasında araç, gereç, malzeme, personel, bina ve benzeri kay
nak aktarımı ve kullanımı, yeni ekonomik girişimlerin oluşturulması gibi konular görüşülür. 
Bu görüşler doğrultusunda valiye önerilerde bulunur." j 
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1.' Haberleşme araçları dahil ihtiyaç duyulan her türlü araç-gereç, iş makinesi, bina, te
sis, yiyecek, giyecek, yakacak, ilaç ve tibbî malzemeleri, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluş
ları ile onlara bağlı müesseselerden, yetersiz kalması halinde özel kişi ve kuruluşlardan ister. 
Bu istek gecikmeksizin yerine getirilir. Zarurî ihtiyaç maddeleri, ilaç ve tıbbî malzemeler ile, 
hayvan, hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin ilçe dışına çıkarılmasını kısıtlayabilir veya yasakla
yabilir, fazla fiyatla satılmasını ve satıştan kaçırılmasını önleyici tedbirleri alır, gerektiğinde 
tanzim satışları yaptırabilir. 

2. Geçici olarak belirli yerlere giriş ve çıkışları sınırlayabilir veya yasaklayabilir, gecikil
mesinde sakınca olabilecek hallerde arama yaptırabilir. Valinin muvafakati ile belirli yerlere 
kişilerin toplanmalarını, dolaşmalarını, sokağa çıkmayı sınırlayabilir ve üç günü geçmemek 
üzere tamamen yasaklayabilir. Bu gibi hallerde halkın gıda, yakacak ve sağlık gibi ihtiyaçları 
ile ilgili önlemler alınır ve halka duyurulur. 

3. Derneklere, kamu kuruluşu niteliğindeki meslekî kuruluşlara, sendika ve vakıflara ait 
lokal, kulüp ve benzeri yerleri aratabilir, açık kalma zamanlarını belirleyebilir ve üç aya kadar 
kapatabilir. 

4. ilçeye giren çıkan ve ilçe içinde seyreden her türlü taşıt araçlarıyla ilgili trafiği düzen
leyebilir, kısıtlayabilir, belirli güzergâhlar için kısa süreli yasaklamalar getirebilir. İlçe sakinleri 
ve ilçeye dışardan gelecekler için kimlik belirleyici belge taşınma zorunluluğu koyabilir. 

Bu fıkranın kapsadığı yetkilerle ilgili olarak kaymakam tarafından verilen sözlü emirler 
derhal yazılı hale getirilir, alınan kararlar gerekçeli olarak yazılır, ilgililere duyurulur, halkı il
gilendirenler alışılmış araçlarla ilan edilir. ' 

H) Kaymakam, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamak, ulusal kat
lanma planları ve yıllık programlara ilişkin çalışmaları etkin bir biçimde yürütmek amacıyla; 

1. tlçe düzeyinde envanter çalışmalarını yürütür. 
2. Plan ve programlarda ilçede yapılması düşünülen yatırımlar hakkında valiye öneri

lerde bulunur. 
3. il Gelişme Planının ve diğer yatırımların zamanında etkin ve verimli bir biçimde ger

çekleştirilmesi için ilgili birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlar. 
4. Teşvik tedbirleri, Devlet yardımları ve fonlardan yararlanan özel sektör yatırımlarını 

izler ve belirlediği gecikme ve aksaklıkları valiye bildirir. 
5. ilçenin kalkınması ile plan ve program uygulamalarına ilişkin olarak gerekli gördüğü 

zamanlarda kamu ve özel kuruluş yöneticilerini ve uzrrian kişileri toplantıya çağırabilir. İlgili
lerin toplantılara katılması zorunludur. 

Bu toplantılarda, ilçe program tekliflerinin hazırlanması ve uygulamada ortaya çıkan so
runlar ile teşvik tedbirleri, devlet yardımları ve fonlardan yararlanan kamu ve özel sektör yatı
rımlarının durumu, kuruluşlar arasında araç, gereç, malzeme, personel, bina ve benzeri kay
nak aktarımı ve kullanımı, yeni okonomik girişimlerin oluşturulması gibi konular görüşülür. 
Bu görüşler doğrultusunda valiye Önerilerde bulunur. 
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MADDE 12. — 5442 Sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 34. — Kaymakam, itçe idare şube başkanlarının, genel ve özel kolluk amirlerinin 

birinci, bunların yardımcısı ve şube müdürlerinin ikinci sicil amiridir, diğer görevlilerle ilgili 
hususlar özel kanun veya yönetmeliklerde gösterilir. 

Kaymakam gerek gördüğünde, 4 üncü maddede sayılanlar hariç, ilçedeki tüm kamu gö
revlileri için değerlendirme raporu düzenleyerek valiye gönderir. Bu raporlar ilgilinin yükselme 
ve atanmalarında dikkate alınır." 

MADDE 13..— 5442 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 36. — Kaymakam, her yıl ilçenin bütün köylerini ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş 

eder. Halkın dilek ye şikâyetlerini yerli yerinde gözden geçirir ve gereğini yapar. Devir ve teftiş 
sonucunu bir raporla valiye bildirir." 

MADDE 14. — 5442 Sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 57. — İl idare kurulu, valinin başkanlığında hukuk işleri müdürü, il idare kuru

lu müdürü.defterdar ile millî eğitim, sağlık bayındırlık ve iskân, tarım ve köyişleri-bakanlıkla
rının il düzeyindeki en üst yöneticlerinden oluşur. 

Vali il idare kuruluna başkanlık yapmak üzere bir vali yardımcısını görevlendirebilir. Ku
rulun raportörlüğünü hukuk işleri müdürü yapar." 

MADDE 15. — 5442 Sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 58. — tlçe idare kurulu, kaymakamın başkanlığında yazı işleri müdürü, mal mü

dür ile millî eğitim, sağlık, tarım ve köyişleri bakanlıklarının ilçe düzeyindeki en üst yöneticile
rinden oluşur. Kurulun raportörlüğünü yazı isteri müdürü yapar." 

MADDE 16. — Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen yönetmelikler kanunun yürürlük ta
rihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur. 

MADDE 17. — 5442 Sayılı Kanuna aşağıdaki dört ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1. — îl İdaresi Kanunundaki hükümlerin uygulanmasına ve açıklanması

na ilişkin genelgeler İçişleri Bakanlığınca, uyuşmazlık halinde ilgili merkezi idare kuruluşunun 
ve İçişleri Bakanlığının görüşleri alınarak Başbakanlıkça yayımlanır." 

"EK MADDE 2. — Vali; sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında, güvenliğin 
sağlanması, giriş çıkışlarla ilgili görev ve hizmetlerin düzenli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, 
görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri 
almaya ve uygulamaya, kuruluşların çalışmalarını denetlemeye yetkilidir. İçişleri Bakanlığının 
uygun göreceği bu yerlerde mülki idare amiri görevlendirilir. 

Vali yetkilerinin tamamını veya bir kısmını görevlendirilecek mülki idare amirine devre
debilir. > 
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MADDE 12. — 5442 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 34. — Kaymakam, ilçe idare şube başkanlarının, genel ve özel kolluk amirlerinin 
birinci, bunların yardımcısı ve şube müdürlerinin ikinci sicil amiridir. Diğer görevlilerle ilgili 
hususlar özel kanun veya yönetmeliklerde gösterilir. 

Kaymakam gerek gördüğünde, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar hariç, ilçede
ki tüm kamu görevlileri için değerlendirme raporu düzenleyerek valiye gönderir. Bu raporlar 
ilgilinin yükselme ve atamalarında dikkate alınır. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 5442 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — ti İdaresi Kanunundaki hükümlerin uygulanmasına ye açıklanmasına 

ilişkin genelgeler İçişleri Bakanlığınca, uyuşmazlık halinde ilgili merkezi idare kuruluşunun 
ve İçişleri Bakanlığının görüşleri alınarak Başbakanlıkça yayımlanır. 

EK MADDE 2. — Vali; Sivil hava meydanları, limanlar ve sinir kapılarında, güvenliğin 
sağlanması, giriş çıkışlarla ilgili görev ve hizmetlerin düzenli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, 
görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri 
almaya ve uygulamaya, kuruluşların çalışmalarını denetlemeye yetkilidir. İçişleri Bakanlığının 
uygun göreceği bu yerlerde Mülki idare amiri görevlendirilir. 

Vali yetkilerinin tamamı veya bir kısmını görevlendirilecek mülki idare amirine devredebilir. 
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Bu yerlerde hizmet veren kuruluşlar, görevli mülki idare amirine karşı sorumludur; Mülki 
idare amiri, genel güvenlik ve kamu düzeni balamandan gerekli gördüğü hallerde, uçakları, 
gemileri ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çıkan yolcular ile buralarda görevli kamu, 
kuruluştan ve özel kuruluşlar personelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aratabilir, kuru
luşların birbirine araç, gereç ve personel yardımı yapmasını isteyebilir. Personel hakkında de
ğerlendirme raporu düzenleyebilir, disiplin kovuşturması yaptırabilir ve gerekirse uyarma ve 
kınama cezası verebilir, diğer cezalar için öneride bulunabilir, mazeret izni verebilir, yıllık izin 
için görüş bildirir. T&zışmalara aracılık yapar. 

. Zamanında önlem alınması amacıyla, Emniyet, Jandarma, Jandarma Smır Birlikleri, Güm
rük, Gümrük Muhafaza ve diğer*kamu kuruluşları, elde ettikleri bilgileri mülki idare amirine 
iletirler. 

Mülki idare amirinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin uygulama düzeni, Maliye 
ve Gümrük, Sağlık, Ulaştırma, Turizm Bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Ba
kanlığınca hazırlanacak, Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle dü
zenlenir." 

"EK MADDE 3. -— Mülki tdare Hizmetleri sınıfında hizmet yapmakta olan, Imymatem 
sıfat ve unvanını kazanmış.^ancak vali yardımcılığı veya değişik unvanlı görev yerlerinde çalış
makta olanlar, bu unvanlarının yanısıra kaymakam unvanını da kullanabilirler." 

"EK MADDE 4. -— Bu Kanunun 11 inci maddesinin h ve 32 nci maddesinin (g) fıkraları 
uyarınca kuruluş ve kişilerden sağlanan malzeme, araç, gereç, kira ve kullanım bedelleri, işçi 
ücretleri ve benzeri giderler için ödeme emri beklenmez. Vali veya 4caymakamın onayı yeterli 
sayılır. Bu harcamalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 1050 Sayılı Genel Muhasebe Kanu
nu hükümlerine tabi değildir. Ödemelerin usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığının gö
rüşü alınarak tçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu harcamalar için İçişleri Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur." 

MADDE 18. — 5442 Sayılı Kanunun bucak idare ve teşkilatı ile ilgili 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, .54, 55, 56 ncı, il ve ilçe idare kurullarına ilişkin 62 ve 63 üncü 
maddeleri, geçici birinci maddesi ve diğer kanunların bucakla ilgili hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 19. — 5442 Sayılı Kanuna aşağıdaki beşinci geçici madde eklenmiştir. 

"Geçici Madde 5. — Mevcut bucak teşkilatı, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir prog
rama göre, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde aşamalı olarak tasfiye 
edilir. Bucaklardaki personel İçişleri Bakanlığınca uygun görülecek görevlere atanır." 
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Bu yerlerde hizmet veren kuruluşlar, görevli mülki idare amirine karşı sorumludur. Mülki 
idare amiri, genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde, uçakları, 
gemileri ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çıkan yolcular ile buralarda görevli kamu 
kuruluşları ve özel kuruluşlar personelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aratabilir. Kuru
luşların birbirine araç, gereç ve personel yardımı yapmasını isteyebilir. Personel hakkında de
ğerlendirme raporu düzenleyebilir, disiplin kovuşturması yaptırabilir ve gerekirse uyarma ve 
kınama cezası verebilir, diğer cezalar için öneride bulunabilir, mazeret izni verebilir, yıllık izin 
için görüş bildirir. Yazışmalara aracılık yapar. 

Zamanında önlem alınması amacıyla, Emniyet, Jandarma, Jandarma Sınır Birlikleri, Güm
rük, Gümrük Muhafaza ve diğer kamu kuruluşları, elde ettikleri bilgileri mülki idare amirine 
iletirler. 

Mülki idare amirinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin uygulama düzeni, Maliye 
ve Gümrük, Sağlık, Ulaştırma, Turizm Bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Ba
kanlığınca hazırlanacak, Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle dü
zenlenir. 

EK MADDE 3. — Mülki idare hizmetleri sınıfında hizmet yapmakta olan, Kaymakam 
sıfat ve'unvanı kazanmış, ancak vali yardımcılığı veya değişik unvanlı görev yerlerinde çalış
makta olanlar, bu unvanlarının yanı sıra kaymakam unvanını da kullanabilirler. 

EK MADDE 4. — Bu kanunun 11 inci maddesinin D, H ve 32 nci maddesinin G fıkraları 
uyarınca yapılacak harcamalar için İçişleri Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konur. 

Ayrıca il ve ilçelerin yukarıda belirtilen hususlar nedeni ile doğan acil ve zaruri ihtiyaçla
rını Icarşılamak amacıyla yapacakları harcamalar için Geliştirme ve Destekleme Fonundan da 
yeterli miktarda para verilir. Her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılacak olan paraların, il
lere dağıtımı ve kullanımı ile ilgili esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir. 

Bu madde uyarıca kuruluş ve kişilerden sağlanan ve satın alınan malzeme, araç ve gereçle
rin satınalma, kira ve kullanım bedelleri ile işçi ücretleri ve benzeri giderleri için ödeme emri 
beklenmez. Vali veya Kaymakamın onayı yeterli sayılır. Bu harcamalar 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine 
tabı değildir, ödemelerin usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri 
Bakanlığınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 18. — 5442 sayılı Kanunun 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 62, 63 üncü maddeleri ile geçici 1 inci maddesi ve diğer kanunların bucakla ilgili 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 19. -— 5442 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Geçici Madde 5. — Mevcut bucak teşkilatı, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir progra

ma göre, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde aşamalı olarak tasviye 
edilir. Bucaklardaki personel İçişleri Bakanlığınca uygun görülecek görevlere atanır. 
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MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulur yürütür. 

E. inönü 
Başbakan V. 

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

İ. Tez 
Devlet Bakanı 
Prof. T Akyol 
Devlet Bakanı „ 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Balallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

. Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakam < 
M. T Köse 

Kültür Bakam 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E, Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakdnı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 

- M. S. Oktay 
İçişleri Bakanı 

/. Sezgin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

S. Oral 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Prof. O. Kumbaracıbast 
Ulaştırma Bakanı 

Y Topçu 
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E. Faralyalı 
TUrizm Bakanı 
Prof A. Ateş 

Çevre Bakanı V. 
V. Tanır 
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MADDE 20. —Hisarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Hisarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞt METİN 

İl İdaresi Easıosıyncıa Mnm Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ban Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 10.6.1949 ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun değişik 1 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1. — Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekono
mik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de ilçelere ayrılır." 

MADDE 2. — 5442 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 2. — İl ve İlçe kurulması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, merkez ve sı

nırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesi aşağıda gösterilen şekilde yapılır. 
A) İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi ve adlarının değiştiril

mesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile, . 
B) İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesi, bir köyün veya kasabanın başka İl veya ilçeye bağ

lanması, önemli mevki ve doğal arazi adlarının değiştirilmesi, İçişleri Bakanının teklifi ve Baş
bakanın onayı ile, 

C) Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Tarım 
ve ÎCöyişIeri, Orman ve Çevre Balcanhklarımn görüşleri alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının 
onayı ile, 

D) Köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya 
semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi Valinin önerisi Üzerine İçişleri Bakanı
nın onayı ile, 

Yapılır. 
"İlçe kurulmasında ve kaldırılmasında bir ilçenin başka bir ile bağlanmasında, adının de

ğiştirilmesi ve merkezinin belirtilmesinde, sınırlarının değiştirilmesinde B, C ve D fıkralarında 
yazılı hallerde, ilgili illerin idare kurullarıyla il genel meclislerinin görüşleri alınır." 

Ancak; karışıklıklara ve yanlış anlamalara meydan veren köy adları, il daimi encümeninin 
görüşü alındıktan sonra İçişleri bakanlığınca değiştirilir. 

İllere ve*tlçelere merkez yapılan şehir, kasaba veya köyün adı verilir. Bunların coğrafî veya 
tarihî bir sanı varsa o da isim olarak verilebilir." 

MADDE 3. — 5442 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişitirihniştir. 
"Madde 3. — İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
İllerde genel idare teşkilatı il ve ilçe bölümlerine uygun olarak düzenlenir. 
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içi

ne alan merkezî idare teşkilatı kurulurken İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınır." 

MADDE 4. — 5442 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Madde 5. — İllerde valilerin tayin ve tespit ettiği işlerde yardımcılığını yapmak üzere 
vali yardımcıları bulunur. Vali bulunmadığı zaman, vali adına tüm görev ve yetkilileri, vali ve
kili olarak vali yardımcılarından biri tarafından yürütülür. 

Vali Yardımcısı, mahrumiyet hizmetini yapmış olan kaymakamlar arasından tayin edilir. 
Vali, vali yardımcılarının sayısını ve işin ağırlığını dikkate alarak, vali yardımcıları arasın

da dengeli bir şekilde görev dağılımı yapar. 
Vali, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kıs

mını vali yardımcılarına devredebilir. Ancak yetki devri valilerin devredilen yetkilerine ilişkin 
sorumluluğunu kaldırmaz. 

Vali yardımcısı, Vali tarafından yapılan görev dağılımına göre kendisine bağlanan birim
lerin çalışmalarını gözetir, yönlendirir, denetler ve gerekli eşgüdümü sağlar. Görevlendirildiği 
kurul toplantılarına başkanlık eder." 

MADDE 5. — 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine son fıkra olarak aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"Bunlardan mülkiye müfettişi kökenli olanlar, gerektiğinde Bakan onayı ile Mülkiye Mü
fettişi olarak çalıştırılabilirler. Bu şekilde çalıştırılanlar, mülkiye müfettişlerinin bütün hak ve 
yetkilerine sahiptirler." 

MADDE 6. — 5442 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 7. — Vali Yardımcılarıyla hukuk işleri müdürleri, il idare şube başkanları ve bu

lunan yerlerde il ve bölge muhakemat müdürleri, valilerin olumlu görüşü alınarak atanırlar." 

MADDE 7. — 5442 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin J fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"J) Vali, il ve ilçe merkezlerinde ve çevrelerinde kiralı ve kirasız binalarda vazife gören 
devlet dairelerini, mahallin hizmet şartlarına ve hazine menfaatine en uygun şekilde, bir veya 
birkaç binada toplamak üzere gereken tedbirleri aldırır ve uygulamasını denetler." 

MADDE 8. —5442 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin D fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki G, H ve I fıkraları eklenmiştir. 

"D) Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini müm
kün görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin, bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün 
görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için tahsis 
edilen diğer kuvvetlerden yararlanmak amacıyla İçişleri Bakanlığından ve gerekirse en yakın As
kerî (Kara, Deniz ve Hava) kuvvet komutanından mümkün olan en hızlı vasıtalarla müracaat 
ederek yardım isterler. Bu durumlarda ihtiyaç duyulan kuvvetlerin, İçişleri Bakanlığından veya 
askerî birliklerden veya her iki makamdan talep edilmesi hususu, yardım talebinde bulunan Vali 
tarafından takdir edilir. Valinin yaptığı yardım istemi geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

Vali tarafından askerî birliklerden yardım istenmesi halinde; 
1. Acil durumlarda bu istek, sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak 

yapılabilir. 
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2. Muhtemel olaylar içinastenen askerî kuvvet Valinin görüşü alınarak, olaylara hızla 
el koymaya uygun yerde, cereyan eden olaylar için ise olay yerinde hazır bulundurulur. îstenen 
askerî kuvvetin çapı ve görevde kalış süresi, Olayların niteliğine göre kuvvet isteminde bulunan 
Vali ile yardım istemi yapılan askerî birliğin komutanı tarafından müştereken belirlenir. 

3. Askerî kuvvetin, Vali tarafından müstakilen görevlendirilmesi durumunda; verilen görev 
askerî kuvvet tarafından kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatları-1 
na göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetleri
nin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkiler kullanılarak yerine getirilir. 

4. Güvenlik kuvvetleriyle yardıma gelen askerî kuvvet arasındaki işbirliği ve koordinas
yon, emir ve komutaya ilişkin esaslar, yardıma gelen, askerî birliğin komutanının da görüşü 
alınarak Vali tarafından tesbit edilir. Ancak yardıma gelen askerî birliğin, belirli görevleri jan
darma ya da polis ile birlikte yapması halinde; komuta, sevk ve idare, askerî birliklerin en kı
demli komutanı tarafından üstlenilir. 

5. Birden fazla ili içine alan olaylarda, ilgili Valilerin isteği üzerine, aynı veya farklı aske
rî birlik komutanlarından kuvvet tahsis edilmesi durumunda, iller veya kuvvetler arasında iş
birliği, koordinasyon, kuvvet kaydırılması, emir komuta ilişkileri Genelkurmay Başkanlığı ile 
koordine edilerek İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür. 

Bu esasların uygulanmasında, işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla, gerekli görü
len hallerde İçişleri Bakanı İlgili valilerden birisini görevlendirebilir. 

6. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen askerî birlik mensupları hakkında bu görevlerin ifa
sı sırasında işledikleri suçlardan dolayı tabi oldukları kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

G) İlde ve bölgede bulunan askerî kuruluşlar dışındaki'tüm kamu haber alma kuruluş
ları, İlin genel güvenliğine ilişkin bilgileri derhal Valiye yermek zorundadır. 

H) Vali, ekonomik bunalım, doğal afet, genel güvenliğin veya genel sağlığın bozulması 
hallerinde, alınmış olan tedbirlerin yetersiz kaldığının anlaşılması üzerine, mal ve can güvenli
ğini, kişi dokunulmazlığını, anayasal hak ve özgürlükleri korumak ve kamu düzen ve esenliği
ni sağlamak amacıyla, askerî kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere; 

1.' Haberleşme araçları dahil ihtiyaç duyulan her ;;ürlü araç, gereç iş makinesi, bina, tesis, 
yiyecek, giyecek, yakacak, ilaç ve tıbbî malzemeleri İldeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla on
lara bağlı müesseselerden, yetersiz kalması halinde, bedeli mukabilinde özel kişi ve kuruluşlardan 
temin edebilir, zaruri ihtiyaç maddelerinin, ilaç ve tıbbî malzemelerin, hayvan, hayvan yemi ve hayvan 
ürünlerinin il dışına çıkarılmasını kısıtlayabilir veya yasaklayabilir, fazla fiyatla satılmasını ve satış
tan kaçırılmasını önleyici tedbirleri alabilir gerektiğinde tanzim satışları yaptırabilir. 

2. Kamu kuruluşlarında görevli personelin çalışma saatleri ve yıllık izinlerini ihtiyaca 
göre düzenleyebilir. 

3. Geçici olarak belirli yerlere giriş ve çıkışları sınırlayabilir veya yasaklayabilir, gecikil
mesinde sakınca olabilecek hallerde arama yaptırabilir, belirli yerlerde kişilerin toplanmaları
nı, dolaşmalarını menedebilir, sokağa çıkmayı sınırlayabilir ve üç günü geçmemek üzere tama
men yasaklayabilir. Bu gibi hallerde halkın gıda, yakacak ve sağlık gibi ihtiyaçlarıyla ilgili ön
lemleri alır ve halka duyurur. 
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4. Her derecedeki resmî ve özel eğitim ve Öğretim kurumlarında öğrenime ara verebilir, 
öğrenci yurtlarını geçici olarak kapatabilir, ve ihtiyaca göre başka hizmette kullanılmasına ka
rar verebilir. 

5. Derneklere, kamu kuruluşu niteliğindeki meslekî kuruluşlara, sendika ve vakıflara ait 
lokal, kulüp ve benzeri tesisleri, umuma açık sinema, tiyatro gazino, otel, motel ve bönzeri 
yerleri aratabilir, açık kalma zamanlarını belirleyebilir ve üç aya kadar kapatabilir. 

6. İle giren çıkan ve il içinde seyreden her türlü taşıt araçları ile ilgili trafiği düzenleyebi
lir, kısıtlayabilir, belirli güzergahlar için kısa süreli yasaklamalar getirebilir, il saldnleri ile il'e 
dışardan gelecekler için kimlik belirleyici belge taşıma zorunluğu koyabilir. 

7. Yanıcı, patlayıcı, kesici ve yaralayıcı, tecavüz ve savunmada kullanılan maddeler ile 
bunların yapımı için gerekli malzemelerin bulundurulmasını, depolanmasını, nakil ve satışla
rını izne bağlayabilir veya yasaklayabilir, ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin belirli 
yerlerde ve zamanda taşınmasını yasaklayabilir, kamu veya kişilere ait özelliği bulunan kuru
luşlar, fabrika, banka ve benzeri yerlerde iç güvenliği sağlamak amacıyla süreli veya süresiz 
özel koruma önlemlerinin alınmasını ilgililerden isteyebilir. Bu isteklerin yerine getirilmesi zo
runludur. 

8. Doğal afetlerde, toplumsal olaylarda v eya yetkililerin istemi ile kamu görevlerine yar
dımcı olurken yaralananların tedavilerini kamu ve özel sağlık kuruluşlarında devlet memurlan 
gibi yaptırabilir. 

Bu fıkra ile ilgili olarak vali tarafından verilen sözlü emirler derhal yazılı hale getirilir, 
alınan kararlar gerekçeli olarak yazılır, ilgililere duyurulur, halkı ilgilendirenler alışılmış araç
larla ilan edilir. 

Bu fıkrada öngörülen tedbirler, alınmasını gerektiren sebeplerin devamı halinde yeni bir 
kararla en çok iki kez uzatılabilir Veya tekrarlanabilir. 

Bu fıkranın uygulanmasında birden fazla ili ilgilendiren konularda iller arasındaki koor
dinasyon İçişleri Bakanı tarafından sağlanır. Bakan bu yetkisini ilgili valilerden birisine devre
debilir. 

I) Vali İlin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamak ve ulusal kalkınma planlan 
ve yıllık programlara ilişkin çalışmaları etkin bir biçimde yürütmek amacıyla; 

1. ilin ekonomik ve sosyal yapısına yönelik araştırmalar yaptırır, kalkınma planı dönem
lerine uygun şekilde il envanterini, il gelişme planını ve yıllık dilimlerini hazırlatır. 

2. Ulusal kalkınma planlan ve yıllık programlar hazırlanırken bölge kuruluşları ile Dev
let Planlama Teşkilatı müsteşarlığı valinin görüş ve önerilerini alırlar. 

3. Merkezi ve mahallî idareler arasında, yatırımların, planlama ve uygulama aşamala-
nnda gerekli koordinasyonu sağlar, Mahallî idarelerce genel bütçe ve ilgili fonlardan yardım 
alarak gerçekleştirilecek yatırımlar hakkında görüş bildirir. 

4. Ulusal kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, tedbir ve politikalara 
uygun olarak kamu hizmet ve yatırımlarının gerçekleşmesini ve teşvik tedbirleri devlet yardım-
lan ve fonlardan yararlanan özel sektör yatırımlarını izler, belirlediği gecikme ve aksaklıkları 
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önerisiyle birlikte ilgili merkezi idare kuruluşuna ve ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığına bildirir. 

Merkezi idare kuruluşları, yatırım, teşvik belgesi ve yatırım fonlarından yararlandırılan 
kamu ve özel yatırımları, izlemesi için valiliklere bildirir. 

5. burunların zamanında, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kuru
luşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlar. Kuruluşların asıl görevlerini aksatmayacak şe
kilde, oralarında geçici olarak personel, araç, gereç, bina, tesis ve benzeri malzeme kullanımı 
gibi karşılıklı yardımlaşmaya olanak veren karar ve tedbirleri alır ve uygulatır. Kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki mevcut atıl durumdaki makine ve ekipmandan, ilin kalkınmasını ve eko
nomik gelişmesini sağlamak İçin yararlanabilir. Bu gibi hallerde durum, ilgili merkezi idare 
kuruluşlarına duyurulur. 

6. Bölge kuruluşlarının kendi ilindeki çalışmalarını gözetim ve denetim altında bulun
durur. tide yatırımı bulunan bölge kuruluşlarının yetkililerinden bilgi ve görüş isteyebilir. Bu 
bilgi ve görüşlerin tam ve zamanında verilmesi zorunludur. Yukarıda yazılı haller dışında böl
ge kuruluşları ildeki hizmet ve yatırımlarıyla ilgili olarak üç ayda bir valiye rapor verirler. 

7. İlin kalkınması ile plan ve program uygulamalarına İlişkin olarak gerekli gördüğü za
manlarda, kamu vs özel kuruluş yöneticileri ile uzman kişileri toplantıya çağırabilir, özel ihti-
ma komisyonları oluşturabilir. Kamu yönetici ve uzmanlarının toplantılara katılması zorunludur. 

0. Bölge kuruluşlarının yöneticileri hakkında plan ve program uygulamalarıyla ilgili olarak 
her yıl değerlendirme raporu düzenler. Bu raporlar yükselme, atama ve yer değiştirmelerde dik
kate alınır. 

Bu fıkradaki görevlerin yerine getirilmesinde, il ve ilçe planlama birimlerinde, Bakanlık
larca çeşitli uzmanlık dallarından personel görevlendirilebilir. 

Bu birimlerde müdür, uzman ve uzman yardımcıları ile valinin gerekli göreceği birimler
deki ekonomist ve avukatlar, kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalışta ilmesi hakkındaki hükümlerine bağk 
olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları 
ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bakanlıklarca bu bi
rimlerde görevlendirilecek uzmanlar da aynı şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. 

Bu fıkrada belirtilen çalışmalara ilişkin planlama ve koordinasyon düzeni ile kurulların 
ve özel ihtisas komisyonlarının çalışma usul ve esasları, il planlama uzmanları ve yardımcıları 
dışındaki, bakanlıklarca bu birimlerde görevlendirilecek uzmanların illere göre sayıları, görev
lendirilme ve çalışma usul ve esasları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili diğer ba
kanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yü
rürlüğe konulacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

MADDE 9. — 5442 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 18. — Vali; vali yardımcısı, hukuk işleri müdürü, kaymakamlar, il planlama ve 

koordinasyon müdürü, il idare şube başkanları ile genel ve özel kolluk amirlerinin birinci, 
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bunların yardımcıları ve şube müdürlerinin ikinci sicil amiridir. Vali gerektiğinde ikinci sicil 
amirliği yetkisini vali yardımcılarına devredebilir. 

Vali, gerek gördüğünde, 4 üncü maddede sayılanlar hariç, il'deki tüm kamu görevlileri için 
değerlendirme raporu düzenleyebilir. Bu raporlar ilgilinin yükselme ve atamalarında dikkate 
alınır." 

MADDE 10. — 5442 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Valiler, her yıl münasip gördükleri zamanlarda ilin bütün ilçelerini ve sırasıyla programa 
alınan köylerini ve il içindeki teşkilatı teftiş ederler. Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde 
gözden geçirerek gereğini yaparlar. Vali uygun gördüğü takdirde bu görev vali yardımcıları ta
rafından da yapılabilir." 

MADDE 11". — 5442 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki G ve H fıkraları eklen
miştir. ' 
"G) Kaymakam, ekonomik bunalım, doğal afet, genel güvenliğin veya genel sağlığın bozul
ması hallerinde, alınmış olan tedbirlerin yetersiz kaldığının anlaşılması üzerine, mal ve can gü
venliğini, kişi dokunulmazlığını, anayasal hak ve özgürlükleri korumak ve kamu düzen ve esen
liğini sağlamak amacıyla, askerî kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere aşağıdaki önlemleri 
almaya yetkilidir. • 

1. Haberleşme araçları dahil ihtiyaç duyulan her türlü araç-gereç, iş makinesi, bina, te
sis, yiyecek, giyecek, yakacak, ilaç ve tıbbî malzemeleri, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluş
ları ile onlara bağlı müesseselerden, yetersiz kalması halinde bedeli mukabilinde özel kişi ve 
kuruluşlardan ister. Bu istek gecikmeksizin yerine getirilir. Zaruri ihtiyaç maddeleri, ilaç ve 
tıbbî malzemeler ile hayvan, hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin ilçe dışına çıkarılmasını kısıt
layabilir veya yasaklayabilir, fazla fiyatla satılmasını ve satıştan kaçırılmasını önleyici tedbirle
ri alır, gerektiğinde tanzim satışları yaptırabilir, 

2. Geçici olarak belirli yerlere giriş ve çıkışları sınırlayabilir veya yasaklayabilir, gecikil
mesinde salanca olabilecek hallerde arama yaptırabilir. Valinin muvafakati ile belirli yerlerde 
kişilerin toplanmalarını, dolaşmalarını, sokağa çıkmayı sınırlayabilir ve üç günü geçmemek 
üzere tamamen yasaklayabilir. Bu gibi hallerde halkın gıda, yakacak ve sağlık gibi ihtiyaçları 
ile ilgili önlemler alınır ve halka duyurulur. 

3. Derneklere, kamu kuruluşu niteliğindeki meslekî kuruluşlara, sendika ve vakıflara ait 
lolcal, kulüp benzeri yerleri aratabilir, açık kalma zamanlarını belirleyebilir ve üç aya kadar 
kapatabilir. 

4. İlçeye giren çıkan ve ilçe içinde seyreden her türlü taşıt araçlarıyla ilgili trafiği düzen
leyebilir, kısıtlayabilir, belirli güzergâhlar için kısa süreli yasaklamalar getirebilir, tice sakinleri 
ve ilçeye dışardan gelecekler için kimlik belirleyici belge taşınma zorunluğu koyabilir. 

Bu fıkranın kapsadığı yetkilerle ilgili olarak kaymakam tarafından verilen sözlü emirler 
derhal yazılı hale getirilir, alınan kararlar gerekçeli olarak yazılır, ilgililere duyurulur, halkı il
gilendirenler alışılmış araçlarla ilan edilir. 
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H) Kaymakam, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamak ulusal kal
kınma planları ve yıllık programlara ilişkin çalışmaları etkin bir biçimde yürütmek amacıyla; 

1. tlçe düzeyinde envanter çalışmalarını yürütür. 
2. Plan ve programlarda ilçede yapılması düşünülen yatırımlar hakkında valiye öneri

lerde bulunur. . 
• y 

3. ti Gelişme Planının ve diğer yatırımların zamanında etkin ve verimli bir biçimde ger
çekleştirilmesi için ilgili birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlar. 

4. Teşvik tedbirleri, devlet yardımları ve fonlardan yararlanan Özel sektör yatırımlarını 
izler ve belirlediği gecikme ve aksaklıkları valiye bildirir. 

5. İlçenin kalkınması ile plan ve program uygulamalarına ilişkin olarak gerekli gördüğü 
zamanlarda kamu ve Özel kuruluş yöneticilerini ve uzman kişileri toplantıya çağırabilir. Kamu 
yönetici ve uzmanlarının toplantılara katılması zorunludur. . • -

Bu toplantılarda, ilçe program tekliflerinin hazırlanması ve uygulamada ortaya çıkan so
runlar ile teşvik tedbirleri, devlet yardımları ve fonlardan yararlanan kamu ve özel sektör yatı
rımlarının durumu, kuruluşlar arasında araç, gereç, malzeme, personel, bina ve benzeri kay
nak aktarımı ve kullanımı, yeni ekonomik girişimlerin oluşturulması gibi konular görüşülür. 
Bu görüşler doğrultusunda valiye önerilerde bulunur. 

MADDE 12. — 5442 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
' 'Madde 34. — Kaymakam, ilçe idare şube başkanlarının, genel ve özel kolluk amirlerinin 

birinci, bunların yardımcısı ve şube müdürlerinin ikinci sicil amiridir. Diğer görevlilerle ilgili 
hususlar özel kanun veya yönetmeliklerde gösterilir. 

Kaymakam gerek gördüğünde, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar hariç, ilçede
ki tüm kamu görevlileri için değerlendirme raporu düzenleyerek valiye gönderir. Bu raporlar 
ilgilinin yükselme ve atamalarında dikkate alınır." 

MADDE 13. — 5442 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 36. — Kaymakam, her yıl ilçenin bütün köylerini ve itçe içindeki teşkilatı teftiş 

eder. Halkın dilek ve şikayetlerini yerli yerinde gözden geçirir ve gereğini yapar. Devir ve teftiş 
sonucunu bir raporla valiye bildirir." 

MADDE 14. — 5442 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 57. — ti idare kurulu, valinin başkanlığında hukuk işleri müdürü, defterdar ile 

Millî Eğitim, Sağlık, Bayındırlık ve İskân, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarının il düzeyindeki 
en üst yöneticilerinden oluşur. 

Vali il idare kuruluna başkanlık yapmak üzere bir vali yardımcısını görevlendirebilir." 

MADDE 15. — 5442 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 58. — İlçe idare kurulu, kaymakamın başkanlığında yazı işleri müdürü, mal mü

dürü ile Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri bakanlıklarının ilçe düzeyindeki en üst yöneti
cilerinden oluşur." 
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MADDE 16. — Bu kanun ile çıkarılması öngörülen yönetmelikler kanunun yürürlük ta-, 
rihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur. , 

MADDE 17. — 5442 sayılı Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
'' "EK MADDE 1. — ti idaresi Kanunundaki hükümlerin uygulanmasına ve açıklanmasına 

ilişkin genelgeler İçişleri Bakanlığınca, uyuşmazlık halinde ilgili merkezi idare kuruluşunun 
ve tçişleri Bakanlığının görüşleri alınarak Başbakanlıkça yayımlanır. 

EK MADDE 2. — Vali; Sivil hava meydanları, Umanlar ve sınır kapılarında, güvenliğin 
sağlanması, giriş çıkışlarla ilgili görev ve hizmetlerin düzenli ve etkili bif biçimde yürütülmesi, 
görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri 
almaya ve uygulamaya kuruluşların çalışmalarım denetlemeye yetkilidir, tçişleri Bakanlığının 
uygun göreceği bu yerlerde Mülki idare amiri görevlendirilir. 

Vali yetkilerinin tamamını veya bir kısmını görevlendirilecek mülki idare amirine devre
debilir. 

Bu yerlerde hizmet veren kuruluşlar, görevli mülki idare amirine karşı sorumludur. Mülki -
idare amiri, genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde, uçakları, 
gemileri ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çıkan yolcular ile buralarda görevli kamu 
kuruluştan ve özel kuruluşlar personelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalannı aratabilir. Kuru
luşların birbirine araç, gereç ve personel yardımı yapmasını isteyebilir. Personel hakkında de
ğerlendirme raporu düzenleyebilir, disiplin kovuşturması yaptırabilir ve gerekirse uyarmd ve 
kınama cezası verebilir, diğer cezalar için öneride bulunabilir, mazeret izni verebilir, yıllık izin 
için görüş bildirir. \!azışmalara aracılık yapar. 

Zamanında önlem alınması amaayla, Emniyet, Jandarma, Jandarma sınır Birlikleri, Güm
rük, Gümrük Muhafaza ve diğer kamu kuruluştan, etde ettikleri bilgileri mülki idare amirine 

t iletirler. , 
Mülki idare amirinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin uygulama düzeni, Maliye, 

Sağlık, Ulaştırma, Turizm Bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın gö
rüşü alınmak suretiyle tçişleri Bakanlığınca hazırlanacak, Bakanlar Kurulu tarafından yürür
lüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

EK MADDE 3. — Mülki idare hizmetleri sınıfında hizmet yapmakta olan, Kaymakam 
sıfat ve unvanını kazanmış, ancak vali yardımcılığı veya değişik unvanlı görev yerlerinde çalış
makta olanlar, bu unvanlarının yanı sıra kaymakam unvanını da kullanabilirler. 

EK MADDE 4. — Bu kanunun 11 inci maddesinin D, H ve 32 nci maddesinin G fıkraları 
uyarınca yapılacak harcamalar için tçişleri Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konur. 

Ayrıca il ve ilçelerin yukarıda belirtilen hususlar nedeni ite doğan acil ve zaruri ihtiyaçla
rını karşılamak amaayla yapacaklan harcamalar İçin Geliştirme ve Destekleme Fonundan da 
yeterli miktarda para verilir. Her yıl tçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılacak olan paraların, il
lere dağıtımı ve kullanımı ile ilgili esaslar tçişleri Bakanlığınca belirlenir. 
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Bu madde uyarınca kuruluş ve kişilerden sağlanan ve satın alınan malzeme, araç ve gereç
lerin satınalma, kira ve kullanım bedelleri ile işçi ücretleri ve benzeri giderleri için ödeme emri 
beklenmez. Vali veya Kaymakamın onayı yeterli sayılır. Bu hacamalar 2886 sayılı Devlet İhale ' 
Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine 
tabi değildir, ödemelerin usul ve esasları Maliye ye Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri 
Bakanlığınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 18. — 5442 sayılı Kanunun 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 62, 63 üncü maddeleri ile geçici 1 inci maddesi ve diğer kanunların bucakla ilgili 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 19. — 5442 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 5. — Mevcut bucak teşkilatı, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir 

programa göre, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde aşamalı olarak 
tasfiye edilir. Bucaklardaki personel İçişleri Bakanlığınca uygun görülecek görevlere atanır." 

MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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