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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. — GELEN KAĞITLAR
III. — YOKLAMA
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI
A) Gündem Dışı Konuşmalar
1. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati
Geragiz'in, Türkiye Gumhıuriyeti Devlet Demirtyollarınidla çalışan personelin aldığı ücret
lerin djüışlülklüğii ve yetkililerce alınması gere
ken tedlbirlfer kıonuısıunida gündem dnşı konuş
ması
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147
148
149
149
149

149

2. — Sıviaıs Milletvekili Rıuşat Işın'ın, enflasiyonla mücadele ve Anıayasa değişikliği ko
nusunda gündem dışı konuşması
150:151
O) Tezkereler ve Önergeler
1. — Fransa'ya güdecek olan Enerji! ve Taibliî KJaynialklar Baklanı Südi Türerin dönüşlüne
İktidar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit
Aral'ın vefoifllik e'Umesinin uygun görüMüğjünıe
ilişkin Oumhurfblaişkanlığt tezkeresi (3/1313)

151

151

Sayfa
(V. — KANUN TASARI VE TEKLtfFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER tiŞLER
152
il'. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sasıyıal işler ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/826) (S. Sayısı :
544)
152:171,181,197:200
2. — Erzurum Milletvekili Sabahaıtlfiin
Atlas, Üstiaınbul MMltotiveküli Reşit Ülker, Kah
ramanmaraş Milletvekilli Rıfialt Bayazıt, Afyjon Milletvekili Metofin Balibey, Sivas Millet-'
velkili Muısltflıfiaı Kıemal Palaoğlu ve Balıkesir
'Milletvekili Fenni tslimyelifain, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tçtlüzlüğıü Teklifi ve Çonum
Milletvekili' thlsan Tomıbuış'un, Türkiye Büyük
iMilIeia Meclisli İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa
Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) (S. Slaiyısı : 344 ve 344'e 1 inoi Ek)
3. — İçel MillettvdkiLi Edip Özıgenç'in,
Aracılık Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve
Köyleri Komisyonu Raporu (2/348) (S. Sa
yısı : 514)
4. — İçel Milletvekili Edip. Özıgenç'in,
Ipekböcekçilü'ği Kanunu Teklifi ve Tarım Or-
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man ve Klöyilşleri Komisyonu Raporu (2/139)
(S. Sayısı : 515)
5. — Muş Milletıvetoili Aliaaitltin Fırat ve
İstanbul Milletvekili Bülent Afcaırcaılı'nım,
21.12.1959 tariilh ve 7397 sayılı Sigorta Şirket
lerinin Miurakialbeısi Hakkında Kanunun Biazı
Maddelerinin Değiştirilmesi, Balzı Majd|delerkıiın Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek ve
(4) Gleçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji.
ve Ticaret komisyonları raporları (2/317) (S.
Sayısı : 554)
6. — Isltanbul Milletvekili Doğafn Kasar ıoğlıu ve 13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Ka
nununun Bazı Maddelerine Fıkralar Eklen
mesi ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifi ite Adana Millertjvekili Nuri Korlkımıaız ve 2 Arkadaşının, 2954
Slaıyılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanunu
mun 20 mal Maddesinin Değişlllirillmesiiıne İliş
kin Kanuln Teklifi ve Anayasa Konrisyonu
Raporu (2/310, 2/374) (S. Sayısı : 556)
7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek
D.S.P. Kumcuları Arasında yer Allan Döıi
Milletiviekili ile Bilr Siyasî Partiden Kesitti İh
raç KdldıktteM Sonra D.S.P.'ye Giren Bir Millötivelk il'inifn, Anayasanın 84 üncü Mafddeısii
Muvacehe&inlde Hukukî Durumlarına Daifr
Blaşjkanlık Divanı Kanarı ile Başkanlık Tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyrferindlen Kurulu Karma Komisyon Rta'poru (3/1016) (S: Sayısı : 546)
8. — Bîr Siyasî Partiden İstifa Ederek
Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
duğu Siyasî Parf • Feshedilen ve Başka Bir
Siyasî Partiye Güren Milletvekillerinin, Ana
yasanın 84 ünoü Maddesi Muvacehesinde Hu
kukî Duruimüasrına Dair Başkanlık Divanı Ka*
riarı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyon Raporları (3/1158) (S. Sa
yısı : 547)
9. — Bir Siyasî Partiden İsitifa Eden ve
Dalha Sonra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurlucu
Üyeleri Arasımda Yer Alan; B:(r Siyasî Parti
den Mi/fa Edlen Ve Daha Sanna Başka Bir Si
yasî Partiye Giren; Mlensup Oldukları Siyasî
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Paırtî KapatıUdılktan Slanra Başka Bir Siyasî
Fantiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan M'İTletıvekilerink Anayasanın 84 üncü Maddesi Mu
vacehesinde Hukukî Durumlairma Dair Baş
kanlık Divanı Klararı ile Başkanlık Tezkeresi
vıe Amayaısa ve A|dalet Komisyonları üyelerimden Kurulu Kanma Komisyon Raporlariı
<3/1073) ı(S. Sayısı : 548)
10. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18
İncil Maddesinin Değişik (b) Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komıiisyotou Raporu (1/8316) (S. Slaynsi :
557)
'11'. — Ceza İşllerinde Karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa
Sözleşmesine Ek Protokolün
Onaylanmiaısının Uygum Bulunduğuna Dai*
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Kotaisıyonları Raporları (1/825) (S. Sayısı : 558)
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/l 2. — 13 Mart 1913 Tarihli İdariei Umumiyei Viüaya't Kanunu Muvakkatinin Adının
vle Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu*
Kanunıaı Bazı Ek ve Bk Gleçici Maddeler Ek<lletomessıine Dalfr Kanun Tasamsıı ile Yozgat
Milletvekili, Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa
Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Mitlfeiövfekili Ömıer Kuşhan ve 4 Arkadaşımın, İstanbul
Mllleiüviekiîı Hailil Orhan Erglüder'in, Aynı
Kamunun 116 ve 140 inci Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkımda Kanun Teklifleri ve
İçişleri; Plan ve -Bütçe kolm isyanları raporla«•ı (1/808, 2/23)1, 2/3Ö6, 2/3165), (S. Sayısı :
531, 531'e 1 ve 2 nci Ekler)
172:188
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) Yazılı Sorular ve Cevapları
il. — Edinme Milletvekili Türkân Tungufc
Arıkan'ın,' cumhuriyet rejimi ve A&aitürk
aleyhinde etkinliği olduğu İddia öd'ilen bilr ba
kandık görevllisine ilişlkin sorusu ve Kiültlür
ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı
cevabı (7/1765)
'2. — Istonlbul Milletvekili Yıtaıaz İhsan»
Haısltiülrk'üın, Et Ve Balık Kurumuna ait olan
Isitanlhul - Zeytinıbiurnu İlçesindeki bir taşın
mazın ihaleye çıkarılmasıyla ilgili işlemlere
, i%k'in sorusu ve Tanıta Orman ve Köyişleri
İBakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı
(7/1795)
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3. — Oridlu Milletvekili Bahriye Üçok\ın,
Diyanet Uşleıri Balkan Yardımcısı ile Hac
.Dairesi Başlkatıı haklarındaki iddialara ve
Halkiviın birliğini gerçekleştirmek amacıyla ya
pılantiopHamitıırariçin ne miktar piara harcan
dığına ilişkim siornlsıu ve Devlet Balkanı Kâzılm Ok&ay'ın yazılı cevabı (7/1808)
4. — Kahna,ma*ıimlaraş Milletlveikili M. Tu
ran Baıyezit'in 28.2.1987 tarihine kiadlanr aıçııliain
'tiefderi kurslarıma ve bu kurslara kayıt yıaipitı,nan ve diplolma alan kursiyerlere iliişkjin Baş
bakandan sorusu ve Devlet BaMalnı Mtuistöalfa»
Tınaz Titiz'in yazılı cevalbı (7/11854)
5. — Erzurmm Milletvekili Hilmi Nalbamtoğlutoıun, Sineima Filmi, Video, Plak, Ses KJaısöti tşletimecilerine B'elediyelence Veri'fecielk
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Üstelime Ruhsatı Hakkında Yönetmeliği 5 inci
maddesi uyarınca sinemacıların yenüden ruhısaıt almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin so
rusu ve Kültür ve Turizm Bakamı A. Meısaılt
Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/1882)
192
6. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'
in, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki te
lif baklanının gereği gibi uygulanmadığı iddîalsıma ilişkim sıoflûsu ve KJüUtiür ve Turiızm
IBalkanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevalbı
(7/1898)
193
7. — İçel MilllieitiveMlI Edip öagenç'im, Tür
kiye ıHülyiiilk Millet. Meclisine ait motorlu ta
şıtlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büıyük Mil
let MecliUi Başkanı Necmetltiin Karaduiman'ıo
yazılı cevabı (7/1977)
•
194:196
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.
Devlet Bakanı Ali Bozer, Avrupa Topluluğuna
tam Üyelik için müracaatımız konusunda gündem dı
şı bir konuşma yaptı; Çanakkale Milletvekili Cafer
Tayyar Sadıklar, Tokat Milletvekili Enver özcan ve
Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş da grupları
adına görüşlerini açıkladılar.
İzmir Milletvekili Vural Arıkan da, Bankalar Ka
nunundaki denetim hükümlerinin sistematiği konu
sunda gündem dışı bir konuşma yaptı.
Norveç'e gidecek olan Millî Savunma Bakanı Zeki
Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savunma Bakan
lığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'm,

Alptemoçin'in dönüşüne kadar Maliye ve Gümrük
Bakanlığına Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit
Aral'ın,
Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in,
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu.
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısının
(1/826) (S. Sayısı : 544) maddeleri üzerindeki görüş
melere devam olunarak; 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri
kabul edildi.
7 Mayıs 1987 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşime saat 19.02'de son verildi.

Portekiz ve Federal Almanya'ya gidecek olan Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem
Taşçıoğlu'nun dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına, Devlet Bakam M. Vehbi Dinçerler'in,
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek
olan Maliye ve Gümrük Bakam Ahmet Kurtcebe

-

Başkan
Başkanvekiü
Abdulhalim Araş
Kâtip Üye
Kayseri
Mehmet Üner
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Kâtip Üye
Kırklareli.
Cemal Özbilen
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II. — GELEN KÂĞITLAR
7.5.1987

Perşembe

2. — Samsun Milletvekilli Hasam Altay'ım, Saımisun İllinde bölge radyosu kurutması ve ikinci kanal
Mevfizyon yayınllarlnın bu bölgeye de götürülmesi
içim çalışımla yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sfözlü soru önergesi (6/1038) (Başkanlığa
geliş tarihi: 6,5.1987)

Yazılı Soru Önergeleri
1. — fçed Milletvekili Edip özgençıin Türküye
Büyük Milat Meclisline alit motorlkı taşıitfflara lilişfcin
Türkiye Büyük MtiHet Meclisli Başkanından yazıliı so-.
ru önergesi (7/1977) (Başkanlığa geliş tarihi :
14.4.1987)
2. — Ankara Milletvekili Sururi Bayka'l'ım, T.K.1.
Orita Anadolu Linyitleri işletmesi MÜessesesiiine bağ
lı Mengen Bölge Müdürlüğünün müstakil bir mües
sese yapılmasının1 nedenline ve bu müessesenin özel
şahıslara devredileceği dlddliaısına İllişlkiin Başbakandan
yazıdi soru önergesi (7/1978) (Başkanlığa gei'iş tarihi :
6.5.1987)
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince hangü bakanıllara kiralaıma suretiyle konut sağlandığına ve bu ko
numların kiralarına ilişiklin Başbakandan yazııh soru
önergesi (7/1979) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1987)

3. — Samısıuin Milletvekili Hasam Alltay'ın, Sam
sun İline yapıüian uçak seferleriiniin kaldırılmasının ne
denine İlişMin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1039) (Başkanlığa geliş tarihi : 6,5.1987)

4. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Turan
Baysaüfin, «Yazışma Difo hakkındaki genellgeye İliş
kin Başbakandan yazılı soru Önergesli (7/1980) (Baş
kanlığa geliş tarihli : 6.5.1987)

Tasarı
1. — 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinlin Değişltirifaesi ve Bu Kanıuma Bazı Hüküm
ler Eklenmesi Halkikınldıa Kanun Tasarısı (1/843) (Ta
nım, Orman ve Köyîişlerİ ve Plan ve Btötçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tartihü : 6.5.19*87)
Sözlü Soru önergeleri
1. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdorrezak Ceyflan'ın, üniversitelerdeki «çağıdaş kıyafet» uygulaımasııma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037)
(Başkanlüğa gelş tarihi: 6.5.1987)
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BİRİNCİ OTURUM
Açımıa Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekilİ Abdıühalim (Araş ,
KÂTtP ÜYELER : Cemâl Özbifen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri)

'BA'ŞKIAN — Türkliye Büyük Millet Mecİsin'in 100 üncü BMeşilmlîn'i açıyorum,
İÜ. — YOKLAMA
IHAIŞKIAJN — Ad okunmak sureliyle yoklama I
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, gö
rüşmelere
başlıyoruz.
yapılacaktır,,
I
ı(IAmasya M'illelüvekilü Kâzım îpek'e kadar yok
lama yapıldı),
I
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI {KONUŞMALAR
1. — İstanbul Milletvekili pmer Necati Cengiz'
in, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında ça
lışan personelin aldığı ücetlerin düşüklüğü ve yetkililerce alınması gereken iedbirler konusunda gündem
dışı konuşması
(BAŞKAN — Sayın Ömer Necati Cengiz, gündem dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz- veriyo
rum.
Sayın Cengiz buyurum. (SHP sıralarından alkışîar)
ÖMiBR NECATİ CENGİZ (tsban!bul) — Sayın
Başkan, sayın miiHetvekülleri; Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryollarıında çalışan 60-70 bin© yakın
personelin ücret ve maaş durumlarıyla illgil'i bir açık
lamakla bulunmak ve dolayısıyla yetkililerin djikkaliini çekmök isDiyor, adi önlem alınmasını diliyorum.
Sayın milletvekilleri, bordrolarında brüt aylık ma
aşları 35 970 Türk Lktası oton, yamödeme ve diğer
fazla mesai toplamılarıyla 90 bin lira ellerine geçen
Dövlet Demiryollarının personeli, maazallah hasta
olmasın yalhult da herhanıgîi bir kazada altı ay yaltak
tedavisine uğramasın; yandılar, aç kalldılar demektir.
ÇünMi, tüm yanödemeler kesilir, yalnız brüt 35 970
Türk Uirası olarak «İterine geçen maaş ite geçimmek
zomındalar. Yani, açlığa, dolayısıyla borca, sefalete
mahkûm edilmekteler.,
Takldlk edersiniz ki, 27 bin Türk Ukası, buıgün,
amansız hayat pahalılığı karşısında 'bir ailenin geçi
mine yetmez. Söz konusu aylık, 15 yılını aşımış per-

I sonelin aldığı aylıktır; yani atanmışların durumu da
I ha da vahimdir; 13,5 saat, 12,5 saat, 9,5 saat aman
sız ve aralıksız, yağmur, kar, gece, gündüz deme
I den uğraşı veren ve canları pahasına yolcuları rahat
I ektirmeye özen gösteren bu personelin hiçbir hayat
I ıgaranltisi de yoktur. Aksine, saat ücretleri çok .gülünç
'bir değerde tahakkuk etmektedir; brült 100 Türk Li
I
rası olarak ödenen ve 1,5 saat çalınarak ancak bir
ekmiek alabilen bu personelin, 1980'lerde saat ücret
leri 90 lira idi, fakat 3 ekmek alabiliyorlardı.
Toplu taşımacılığın en etkin vasıtası olan trenle
rimiz, düşük ücretli eleman çalıştırması nedeniyle,
'bakılmışız, p'is ve düzensiz 'bir şekilde, maalesef halkı
memnun edememekte, şikâyetlere sebep olmaktadır.
Cumhuriyet döneminde Devlet Demiryollarımız
(beklenen ilerlemeyi verememliş, Sayın Reisicumhuru
muzun da vurigulaldığı gli'bi, ihmal edilmiştir; ucuz
işçi ve personel Çalıştırma ği'bi yanlış bir yol taküp
demlidir.
Çok önemli ilerlemeler kaydeden dünya devletleri
yanında geri durumda bulunuyoruz. Yük ve insan
I taşımacılığında çok emniyetli ve 'tercihli olmasına
I rağmen, saıydığımız nedenlerle, bu nasıl yönetim, na
I sıl iktidar ve nasıl hükümettir ki, çalışanın hakikini
I vermez, hak arayışını cezalandırır, adalet ve hukuku
I hiçe sayar,
emekçinin emeği zenginlerin cebinde
eriyip gider? Fakir fukara seslini duyuramaz, zaten
I kimse dinlemez, igülenmez, perişan bir şekilde sağa
I sola yalpa yapar durur; sonunda intfihar mı eder,
kendini mi î'akar, yoksa çıldırıp cinnet mi getirir
I bilemeyiz..
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iSayın milletvekilleri, sözterümi albarilimadan, ger
çeklerden yalnız 'bir tanesüni dile getirmeye çali'şitım.
Soruyorum : Mademki. Türkiye'de asgarî geçim ücrdlji olarak bir değer kaibul edilmiştir -ıgerçi bu de
ğer şu anda ydtensîizd'ir ama- bu değerin altında ay
lık ödemek mevcut kanunlarıınıza uyar mı? Fazla
meslaJİ ve yaniödemeler arızî üoreMerdir, ödenmeyelbiJıir, kesilebilir. Bu düzünce ile aylık 3'5 970 Türk Li
rası olarak brüt ödenen bu rriMarm 4)1 400 Türk
Lirasına yülkseltülmes'i gerektiğine inanıyorunı.
Bu inançla yetkilileri, adil düşünmeye ve adi
önlem almaya çağırıyor, kanunların uygulanmasını
'bekliyor, bu ümitle yüce teyettnlizi saygıyla selamlı
yorum. (SHP sıralarından alkışlar)
2. — Sivas Milletvekili Ruşan Isın'ın, enflasyon
la mücadele ve Anayasa değişikliği konusunda gün
dem dışı konuşması
IHAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Ruşan Işın,
eniflasıyom ve Anayasa değişikliği üzerinde gündem
dışı söz istamişlerdlir.1
Buyurun efendim.
Sayın Işın, süreniz 5 dakikadır; gündemimizin
dolu oluşunu nazarı itibara alarak, bu süreyi aşma
manızı rica edeceğim.
Buyurun.
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; Anavatan PartMnlin iktidar olduğu,
Sayın özal'ın Başbakan olduğu günden bugüne kadar
(üçfouçuk yıldır) halkm ıstıraplarım bu kürsüden dile
getirmeye çalıştık; iktidarın, halkın sıkıntılarını çö
zümlemesi- gerektiğini anlattık; ama ne hükümet üye
leri, ne de iktidarın milletvekilleri, kulaklarında tıkalı
pamukları çıkarıp muhalefetin sözlerini dinlemediler.
Anavatan Partisi iktidara talip olurken, en önemli
meselenin enflasyonla mücadele ollduğunu belirtiyor
ve bir yıl gflbi kısa bir sürede enflasyonla mücadele
de başarı sağlayacaklarını iddia ediyordu, hatta, enf
lasyonu yüzde 1 Oların altına düşüreceklerini bildiri
yorlardı. Sayın özal, bu konuda çok ciddî konuşma
lar yapıyordu. Aradan üçfouçuk yıl geçtikten sonra,
Sayın özal, enflasyonun önemli olmadığını, kalkın
ma sürecinde olan ülkelerde enflasyonun yüksek sey
redeceğini bildiriyordu ve ülkemizdeki enflasyonu Ar
jantin, Meksika, İsrail gibi ülkelerle mukayese ede
rek, kalkınma hızımızı onlardan yüksek ve enflasyon
hızının bu ülkelerden düşük olduğunu rahat bir şe
kilde televizyondan açıklıyordu. Hayret ettim; bir
insan nasıl bu derece rahat olabilir ve rahat konu
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şabilir... Bravo Sayın ÖzaFa, Başarısız bir mücadele
nasıl olur da 'böyle basit geçiştfiritebilir.
Sayın Barbakan, uyguladığı ekonomik politikayla
halkın örf, âdet, gelenek ve göreneklerini değiştirme
ye kalkışacak, uğrunda kan dökülen namusunu soka
ğa, pazara düşürecek; açlık ve selafet ülkenin kapışım
çalacak, bir avuç zengin, gayri safî millî hâsılanın
yüzde 80'ini gasp edecek; serbest piyasa ekonomisi
adı altında fiyatlar serbest bırakılıp, halk bir 'kat da
ha sömürülecek; kamu iktisadî kuruluşları, köprü,
foaraj ve yolların hisse seentleri para balballarına peş
keş çekilecek; devletin kontrol gücü yok edilecek,
'böyle hisse satışlarıyla iç borçlanma trilyonları aşa
cak; 13 milyar dolar olan dış borçlanma bu hükümet
dönemlinde 30 milyar doların üzerine çikarılacak; dışa
bağımlılık perçinlenecek ve bunun adına Sayın Baş
bakanın tabiriyle «Büyük Yatırım Dönemi ve Hızlı
Kalkınma» denecek; Sayın Barbatanın bu kalkınma
sına 'bağlı enflasyon yüksekiiği normal iddia edile
cek... Olmaz böyle şey. Üstelik, aylarca Parlamento
ya gelmeyeceksin, uydu görüntülerle, tele yönetimle
Parlamentoyu yönlendirmeye kalkışacaksın, sonra da
yapılacak tenkitleri susturmaya, iktidarın başarısız
lığını kamufle edebilmek için halkın ve muhalefetin
dikkatlerini başka yönlere çekmeye çalışacaksın; bu
düşünceyle de Anayasa değişikliğini ortaya atıp dik
katleri bu yönde toplamaya çalışacaksın.
Ben, Sayın Başbakanın Anayasa değişikliği konu
sunda samimî olmadığını açıkça iddia ediyorum.
Anayasa değişikliği, 175 inci maddenin pazarlanmasıyla olmaz. Sayın özal, Anayasa değişikliğinde sa
mimî ise tüm siyasî partilerle diyalogu kurarak, Ana
yasanın sıkıntı yaratan, demokraıtlik olmayan, özgür
lükleri kısıtlayıcı tüm maddeleri teker teker tartışılır;
değişiklik önergesi taslak halinde ittifakla Meclis gün
demine getirilir. Yoksa, Anayasanın 175 inci madde
sini değiştirelim, iktidarın parmak sayısı kadar bir
sayıyla Anayasayı değiştirme yetkisini verelim, iktidar
parffisi Anayasanın diğer maddelerini istediği şekilde
parmak sayısı ile değiştirsin zihnliyeıöiyle işleyen bir
demokrasi anlayışı olmaz. Bana göre, böyle bir yet
ki şu andaki iktidara verildiğinde, Anayasada ilk ya
pacakları değişiklik, Anayasa Mahkemesini kaldır
maktır; çünkü bu hükümet Parlamentodan geçirdiği
kanunların yüzde 40^a yakını, Anayasaya aykırı ol
duğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine götürülmüş
ve büyük çoğunluğu da Anayasa Mahkemesince iptal
edilmiştür. Böyle bir iktidarın zihniyetinde, Parlamen
tonun üzerinde bir güç olmaz, Parîarnentodan çıkan
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kanunların Anayasaya aykırılığı tartışılmaz; işte
ANAP'ın zihniyeti bu. Çıkardıkları kanunları iptal
eden bu müesseseyi süratle yok ötmeye çalışacaklar
dır. Laikliğin ne okluğunu bilmeyen bu iktidar, Ana
yasada, Atatürk ilkeleriyle de uğraşarak kendi zihni
yetleri doğrultusunda bu ilkeleri de yozlaştırmaya ça
lışacaktır. Onun için, Sayın özal Anayasa değişikli
ğinde samimî değildir. Her ne kadar, halkın ve parla
mentonun dikkatini Anayasaya çemek suretiyle, ül
kede yaratılan ekonomik sıkıntıları gizleme politikası
balkın dikkatinden kaçırılmaya çalışıl'maktaysa da,
'kaçmayacaktır.
Sayın milletvekilleri, Sayın Özal'ın Anavatan Par
tisi Grubunda yaptığı ve televizyonda yayınlanan ko
nuşmasında, dış borç ödemelerinde 12 Eylül öncesi
hükümetlerin yüksek faizle bilinçsiz borçlanmaları
nın, buıgün taksitlerini ödemede sıkışıklık yarattığını
iddia etmesi, doğru bir davranış değildir. Sayın özal,
doların 70 Diradan 800 liraya fırlamasının da bu bilinç
siz borçlanmanın sonucu olduğunu iddia etmiştir. Do
ların 70 liradan 800 liraya yükseldiği dönem, ANAP
Hükümetinin dönemidir. Bu yükselmede (dış borçla
rın 13 milyar dolardan 30 milyar dolara geçmesinde)
enflasyonun katkısı vardır. Sayın Özal, devamlı, bor
cu borçla ödemeye çalışmaktadır. Elbette ki bunun
karşılığında dış borçlar devamlı büyüyecektir. Bu dış
bbrç büyümesini ve bu borcun emflasyonist baskısını
geçmiş dönemlerdeki hükümetlere yüklemek doğru
bir davranış değildir; haksızlıktır.
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ayrıca da stopaj vergisine tabidir. Bu yöndeki vergi
kayıpları 300 milyar lirayı bulmaz. Köylünün, çiftçi
nin malının tam değeri verilmeli, çalışanların ücret
leri yaşanabilir seviyeye getirilmelidir. Muhalefet ola
rak biz bunu derhal destekleriz. Bütçedeki yağmacı
lığın önlenmesiyle de kaynaklar rahatlıkla yaratıla
bilir.
Enflasyon endekslerini açıklayan kurumlar siyasî
şantajlarla susturulmak istendikçe, Anayasa değişik
liğinde siyasî pazarlıklar söz konusu edildikçe, bu
ülkede sıkıntılar devam edecektir. Hükümetin, artık,
aklını başına alması lazımdır.
Hükümet ve iktidarın milletvekilleri halkın çok
genişinde kalmışlardır. Halk gerçek temsilcilerini arar
hale gelmiştir. Anayasanın 84 üncü maddesi dahi hü
kümetçe ihlal edilmiştir. Anayasa suçu işleyenlerin
halkın başından ayrılması gerekir. Aksi takdirde bu
halk, kendisine bu işkenceyi reva gören hükümet ve
onun yandaşlarından hesap soracaktır.
Hükümetin, uyguladığı bu yanlış politikasından
süratle uzaklaşacağı ve emaneti gerçek sah/iplerine
(teslim edeceği inancı içerisinde, yüce Meclise saygı
lar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Işın.

Sayın Başbakanın «Fiyatların aşırı yükseldiğini
bugün mü fafkettiniz?» şeklinde basına yansıyan
alaylı sözleri; bir Başbakana yakışan ciddî davranış
larla bağdaşmamaktadır. Hükümet olarak, halkın bu
ekonomik ıstırabına çare arayacağı, üzüleceği yerde,
alaylı cevabı, halkımız tarafından zıamanı geldiğinde
cevaplandırılacaktır.

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Fransa'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi Türelin dönüşüne kadar Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret
Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/1313)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
Gündemin «Sunuşlar» kısmında, Cumhurbaşkanlı
ğının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunaca
ğım.

Sayın milletvekilleri, «destekleme» adı altında çift
çilere 300 milyar liralık ek yardım sağlanacağını, bu
nun da destekleme fiyatı, veteriner ilaçlarındaki ver
gi iadesi, düşük faizli kredi gibi kullandırılacağını
Sayın Başbakan açıklamıştır. Sayın Başbakan, 300
milyar liralık yardımın karşılığının da - memurlarda
vergi iadesi gibi - fatura ve müstahsil makbuzları
karşılığında çiftçilerden elde edilecek vergilerden sağ
lanacağını belirtmiştir. 300 milyar liralık ödeneğin,
çiftçinin müstahsil makbuzu ve veteriner ilaçlarıyla
karşılanacağını iddia etmek, maliye politikasındaki
bilgisizliğin bir ürünüdür. Çünkü, üretici köylünün
ürettiği tüm hububat müstahsil makbuzuna, bağlı,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
OECD Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Yöne
tici Kurulunun bakanlar düzeyinde yapılacak toplan
tısına katılmak üzere, 8 Mayıs 1987 tarihinde Fran
sa'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Sudi N. Türel'in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı
H. Cahit Aral'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (11826) (S. Sayısı: 544) (l)
BAŞKAN — Gündemlin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına
geçiyoruz.
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı üzerin
deki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Karriisyon ve Hükümet yerlerinli aldılar.
Dünkü birleşimde, tasarının 9 uncu maddesine gel
miştik; şimdi, tasarının 9 uncu maddesini okutuyo
rum :
Yönetmelikler
MADDE 9. — a) Sağlık istetmesinin yönetimi
ile çalışma usul ve esasları Bakanlar Kurulunca,
b) Hizmet ve ilaç alma, lilgiM kurum ve kuruluş
lara ait araç, gereç ve malzemelerin kiralanması, devri,
gayrimenkullerin kiralanması,- prim dağıtımının esas
ve usulleri ille personelin devrine ait usul ve esaslar, tifo
nu araç, gereç ve malzeme yönünden standardı lile tıb
bî araç ve gereçlerin alımında teknik şartnamelerin ha
zırlanmasındaki kıstasların belirlenmesi,- Maliye ve
Gümrük, ilgil Bakanlıklar ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığınca müştereken,
c) 'Bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarının tesis,
hizmet, personel, kıstaslarını 'belirlemeye, sağlık ku
rum ve kuruluşlarını sınıflandırmaya ve sınıflarının
değiştirilmesine, sağlık kuruluşlarının amaca uygun
olarak 'teşkilatlanmalarına, sağlık hizmet zinciri oluş
turulmasına, 'hizmet içi eğitim usul ve esasları ile
sağlık kurum ve kuruluşlarının koord'ineli çalışma ve
hizmet standartlarının tespiti ve denetimi ile bu Ka
nunla ilgil'i diğer hususlar Sağlık ve Sosyal Yardim
Bakanlığınca, çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.
PLAN VE BÜTÇE KOMİGYÖNU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER '(Kayseri) — Müsaade eder misi
niz Sayın Başkan?
BAŞKAN — Buyurun.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sayın Başkan, 9 un
cu maddenin, (c) fıkrasının sonunda, «Bu Kanunla
ilgili diğer hususlar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca çıkarılacak yönetmelikle tespit edlilir» der.
Buradaki yönetmelik üç fıkrayla ilgili olduğu için, son
(1) 544 S. Sayılı Basmayazı 22.4.1987 tarihli 93
üncü Birleşim tutanağına eklidir.

cümlenin «Çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir» iba
resinin, satırbaşı olarak alınması gerekir.
'BAŞKAN — Biz zaten o şekilde okuduk efen
dim,
Madde üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubu
adına, Sayın Muzaffer Yıldırım; buyurun efendim.
DSP GRUBU ADINA MUZAFFER YILDI
RIM (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşmekte olduğumuz tasarının 9 uncu madde
siyle ilgili olarak, Demokratik Sol Parti Grubunun
görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum, hepinizi saygıyla selamlarım.
Genel ve bir hayli belirsiz, muğlak ifadeleri dışın
da, asıl yasa metninin yönetmeliklerle oluşturulacağı
anlaşılıyor. Nitekim, tasarının 9 uncu maddesi her
şeyi yönetmeliklere bırakmış, böylece, bir yandan yan
şama organının yetkisi çiğnenmiş, bir yandan da Da
nıştay denetimi dışına kaçılmış oluyor. Bu durum, hiç
kuşkusuz büyük keyfiliklere, kargaşalara ve istikrar
sızlığa yol açacaktır.
Hükümetin büyük sağlık reform tasarısı, sağlık hiz
metlerinin organizasyonuyla ilgili hemen hiçbir şey
söylememektedir. Hizmetlerin nasıl organize edilip,
nasıl yürütüleceğiyle ilgili tek önemli hüküm, getirimesi öngörülen «Sevk zinciri» sistemidir. O da, ha
len yürürlükte bulunan Sosyalizasyon Yasasında ay
nen öngörülmüş olan, fakat pek işlemeyen bir hüküm
dür. Halen yürürlükte bulunan bir hüküm tekrar ya
salaşmakla ilave bir işlerlik kazanamaz.
Sağlık hizmetlerinin organizasyonunda bir sevk
zinciri sistemi gereklidir; ama böyle bir sisteme ge
çiş tasarı maddesine hüküm koymakla olmaz. Bu
nun için, önce sevk zinciri sisteminin işlemesini müm
kün kılacak bir hazırlık döneminden geçmek gerek
mektedir. Zaten, yasada öngörülen sevk sisteminin bu :
gün işlememesinin nedeni de, mevcut hizmetlerin
•böyle bir sevk sistemine göre düzenlenmemiş olması
dır. Sevk zinciri sisteminin ilk halkasında istediği hiz
meti bulamayan hastalar da, kendilerini kısa yoldan
belirli merkezlerdeki hastanelere ulaştıracak yollara
başvurmaktadır. Böyle bir hazırlık bakımından önem
li olan başlıca iki husus şunlardır:
1. Yeterli düzeyde foir genel pratisyen hekimlik
hizmetinin verilebilmesi,
2. Sağlık kuruluşlarının sağlık evlerinden ileri
uzmanlık hastanelerine kadar, özellikle sağlık ocakları-
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nın böyle bir sevk zinciri sistemine göre yeniden or
ganize edilmesi.
Hastanelerde ve belirli merkezlerdeki sağlık ku
ruluşlarında karşılaşılan yığılmayı önleyecek bir sis. temde anahtar sorumluluğunu yüklenecek kişi, genel
pratisyen hekimdir. Bu hekimler, bazı ülkelerde aile
hekimi olarak da adlandırılmaktadır. Aslında, pratis
yen hekimlik, mesleğin çok zor ve önemli bir dalıdır;
ancak ülkemizde pratisyen hekimlerin hem sayısı çok
yetersizdir, hem de pratisyen hekimlerin mevcut eği
tim, bilgi düzeyi, sevk zinciri sisteminin başarı ile yü
rütülmesi için yeterli değildir.

dan çok daha fazla kaynak ayrılmalı ve sağlık ocak
ları sistemi, sevk sisteminin gerektirdiği düzeye çıka
rılmalıdır^
Ülkemizde 3 bin civarında sağlık ocağı vardır.
Mevcut bütün sağlık ocaklarının modernizasyonu ve
gereken yerlerde yenilerinin açılması, her şeyden ön
ce bir kaynak sorundur. Bunun da Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının 304 milyarlık bütçesiyle başarıl
ması mümkün değildir.
Her köye 'hekimli sağlık ocağı gerekli değildir.
Köylerin çoğu için, sağlık memuru, hemşire ve ebe
den oluşan bir ekip yeterli olabilir.

Ülkemizde bütün hekimlerin yaklaşık üçte ikisi
uzmandır; kalan üçte birini ise, halen ihtisas yap
makta olan hekimlerle pratisyen hekimler oluştur
maktadır. Mevcut pratisyen hekimlerin sayısı, yasa
tasarısında öngörülen sevk zinciri sisteminin yürümesi
için yeterli değildir. Sevk zincirine geçilmeden önce,
pratisyen hekim sayısı artırılmalıdır. Ülkemizde, pra
tisyen hekimlik de, genellikle istenen bir statüt değil
dir ve uzman olmayanların istemeye istemeye kabul
lendikleri bir durumdur. Toplum içinde de, her dok
torun uzman olması beklentisi yaygındır. Bir hekime
çevresinden sorulan ilk sorulardan biri de, «Ne dok
torusun» şeklinde olmaktadır. Bu durum değiştiril
melidir.

Nüfus ve konum gözetilerek kurulacak merkez
sağhk ocaklarında, koruyucu ve tedavi edici hizmet
veren hekimler bulunmalıdır. Bu fonksiyonlar ayrıl
malı, koruyucu hekimliğin sorumlulukları özellike
ana sağlığı, çocuk sağlığı, aşılama ve bulaşıcı hasta
lıklarla mücadele konularında yoğunlaştırılmalıdır.

Tıp fakültelerindeki eğitim, pratisyen hekimlerin
sağhk hizmetlerindeki önemli rolü düşünülerek göz
den geçirilmelidir; genel pratisyen hekimlik ihtisası
getirilmelidir. Birçok ülkede bu yolda uygulamalar
başlamıştır. Zaten, tıp fakültesini bitiren bir hekim
genel pratisyen olamaz. Bir hekime bu statü verilme
den önce, belirli bir pratisyenlik eğitiminden geçmesi
gerekir. Böyle bir eğitim, mesela kadın - doğum, ço
cuk, dahiliye ve acil kliniklerinde yapılacak asgarî
altışar aylık çalışmalarla verilebilir.
Sevk zinciri sistemine başlamadan önce, yeterli sa
yıda genel pratisyen hekimin hazırlanması ve eğitil
mesi şarttır.
Sevk zinciri sistemini işletmeye başlamadan önce,
sağlık kuruluşları ve özellikle sağlık ocakları bu sis
teme göre gözden geçirilmelidir. Böyle bir yeniden
organizasyonun ilkeleri şu başlıklar altında toplana
bilir:
Mevcut sağlık ocağı sistemi toptan ve tek tek el
den geçirilmelidir. Gerekiyorsa bazı ocaklar kapatıl
malı, düzeltilmeli, genişletilmeli ve eğer gerekiyorsa,
yeni bazı ocaklar açılmalıdır. Sevk sistemine geçene
kadar (birkaç yıl) sağlık ocaklarına bugün olduğun

Daha büyük merkezlerde oluşturulacak yataklı
tedavi kurumlarında, bütün ihtisaslar mevcut olma
yabilir. Ancak, asgarî olarak kadın - doğum, çocuk
ve dahiliye uzmanlıkları sağlanmalıdır.
îl merkezlerindeki mevcut yataklı tedavi kurum
larının imkânları ciddî bir şekilde yükseltilmelidir.
Personel ve teçhizat açıkları giderilmelidir. Bu hasta
nelerde poliklinik hizmetlerinin ayrı ünitelerde yürü
tülmesi yoluna gidilmelidir.
Hasta sevk zinciri sisteminin başarı ile uygula
nabilmesi için, gerek pratisyen hekimlikle, gerek .sağ
lık kurumlarının yeniden organizasyonu ile ilgili ola
rak yukarıda söylenenler asgarî koşullardan bazıla
rıdır. Ancak, bunları gerçekleştirmeden bir sevk zin
ciri sistemini yürürlüğe koymak, muhtemelen başa
rılı olmayacaktır.
Yukarıda anlatılan yeniden düzenlemeler, asgarî
iki üç yıllık bir hazırlık dönemini gerektirmektedir.
Hükümetin ise bu konularda hiçbir hazırlığı yoktur.
Yasada önerilen sevk zinciri sistemi de, güvenle söy
leyebiliriz ki, işlemeyecek ve kâğıt üzerinde kala
caktır. Eğer, sevk zinciri sistemini «Ne pahasına olur
sa olsun işleteceğiz» deyip, böyle bir yol seçilirse, bu
kez büyük haksızlıklar ve adaletsizlikler doğacak, ik
tidar bunun faturasını da daha pahalı bir şekilde öde
yecektir. Bu nedenle, hükümetin, sağlık hizmetlerinde
yeni bir sevk zinciri sistemini en az iki üç yıl erte
lemesi ve bu arada yukarıda belirtilen türden bir
hazırlığa başlaması yerinde olacaktır. Hatta, böyle bir
hazırlık döneminden sonra bile hemen katı bir uygu
lamaya başlamamalı, yeni düzenlemeler sonunda orta-
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ya çıkabilecek, öngörülen sorunlar düşünülerek, baş
rallara işçi alınıyor; devlet ilan ediyor, imtihan açı
langıçta yumuşak geçişi kapsayan bir yöntem uygu
yor, umuda kapılan yüzlerce binlerce insan gelip bu
lanmalıdır. Ancak böyle bir yaklaşımla, başarılı olabi
imtihana giriyor; fakat işe alınanlar imtihandaki ba
lecek kalıcı bir sistem getirilebilir. Ancak böyle bir
şarılarına göre alınmıyorlar; o fabrikanın yönetimine
yaklaşımla, başarısını kanıtlamış ve değişen iktidarların
parti kanalından gelen bir listede ismi bulunanlar işe
bozmaya cesaret edemeyeceği yeni bir düzenleme ger
alınıyor.
çekleştirilebilir.
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — O listedekiler
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, toparlayınız efendim, t SHP'li mi?
MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — 9 uncu
İDRİS GÜRPINAR
(Devamla) — Uygulama
madde ile ilgili olarak Demokratik Sol Parti Grubu
böyle olunca, buna nasıl güvenebilirsiniz?
nun önerilerini arz ettim. Yüce Meclise saygılar su
Yönetmelikler konusunda en önemli noktalardan
narım. (DSP sıralarından alkışlar)
bir tanesi de bunların sürüncemede bırakılmaması, kısa
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım.
bir zamanda (iki, üç ay içinde) çıkarılmasıdır. Yö
ıSosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın
netmelikler çıkarılırken, uzmanların katkıları mut
İdris Gürpınar, buyurun.
laka sağlanmalıdır. Bu kanun tasarısı hazırlanırken
de Sayın Bakan birçok uzmanın mütalaalarını aldı.
SHP GRUBU ADINA İDRİS GÜRPINAR
Mütalaası alınan uzmanların çok güzel fikirleri vardı;
(Muğla) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
fakat bunlar tasarıya yansımadı. Hiç olmazsa, tasa
leri; Sağlık Hizmetleri Temel Yasa Tasarısının 9 uncu
rıya yansımayan bu fikirleri, bu defa yönetmelikleri
maddesi, yönetmeliklerle ilgilidir. Bu yasa tasarısı,
yaparken kullanalım ve yönetmelikler ülke yararına
hazırlanırken, bilinçli olarak her şeyi yönetmeliklere
uygun bir şekilde çıksın. Yönetmelikleri de tıpla ilgisi
bırakmıştır. İktidar, kendi deyimiyle «piyade talimat
olmayan ve bu işin özelliklerini bilmeyen kişilere bı
namesi» gibi uzun, tafsilatlı bir yasa hazırlayarak ne
rakmayalım.
diye elini kolunu bağlasın. Hem yönetmelikle Meclis
Yüce Meclise saygılar sunuyorum.
denetiminden kurtulur, hem de yönetmeliği istediği
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
şekilde hazırlayabilir. İşte bu tasarının hazırlanmasın
Buyurun Sayın Reşit Ülker.
da güdülen amaç budur. Bu yüzden tasarıda boşluk
REŞİT ÜLKER <lstanbul) — Sayın Başkan, de
lar ve belirsizlikler vardır. Tasarının içerdiği her şey
ğerli üyeler; bu madde yönetmeliklerden bahsetmekte
yönetmeliklere bırakılmıştır; hemen hiçbir şeyin ne
dir. Jşin başından beri de yönetmelikler üzerinde de
olacağı önceden belli değildir. Tasarı, âdeta bir te
ğerli arkadaşlarımız ısrarla durmakta ve hatta yö
menniler listesi gibidir. Peki, şimdi biz bu tasarıya ne
netmelikle
düzenleme yapılmasının Anayasaya aykırı
diyelim? Yönetmelikler ne getirecek, ne götürecek,
olduğunu
da
söyleyenler çıkmaktadır.
bilmiyoruz.
Anayasamızın 124 üncü maddesinde, «Başbakan
Yönetmelikler yüce Meclisin denetimi dışında
lık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alan
olup, Bakanlık bunları istediği gibi tanzim edecektir,
larını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulan
itsediği zaman değiştirebilecektir. Zaten bugüne ge
masını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
linceye kadar her bakan değiştikçe, Sağlık ve Sosyal
şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler» denilmektedir.
Yandım Bakanlığının çalışma ilkeleri de değişmiştir.
Her bakan kendine göre bir şeyler yapmış; ama bun
Bu hüküm, 1981 Anayasasındaki hükmün aynıdır,
yalnız
bunun başına «Başbakanlık» kelimesi konula
ların hepsi de başarısızlıkla bitmiştir. Korkarım bu
rak Başbakanlığın da, tüzük ve yönetmelik çıkara
yasa da başarısızlıkla bitecektir; halk bugünkü bozuk
bileceği ifade edilmiştir.
düzeni, de arayacaktır. Yönetmeliklerin, ülkenin ihti
yaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanıp hazırlan
Anayasanın bu maddesine göre, yönetmelikler, ka
mayacağı hususunda şimdiden bir beyanda bulunma
nunların ve tüzüklerin uygulanması için çıkarılmak
mız da mümkün değildir.
tadır; yani yasaların uygulanmasını sağlamak için tü
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, «Yönetmelik
ler konusunda bize güvenin, iyi niyetliyiz» diyorlar.
Güzel, güvenelim; ama nasıl güvenelim? Bu iktidarın
tüm uygulamalarında parti yararı önde tutulmaktadır.
Basit bir misal vereyim: Yeni kurulan termik sant— 154

zük de çıkarılabilir, yönetmelik de. ister tüzük, ister
yönetmelik çıkarılsın, her ikisi de yasaya aykırı ola
maz.
Çıkarılan tüzük veya yönetmelikler yasaya aykırı
olduğu takdirde iptali ve ortadan kaldırılması için
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idarî dava açılır;' dava haklı ise, yönetmelik, tüzük
veya bunların hükümleri iptal edilir; yani tüzük hü
kümleri de, yönetmelik hükümleri de iptal edilebilir.
Şu gerçeği de gözden kaçtrmamak gerekir: Tü
zükler ve yönetmelikler ilgili uzman bakanlık veya
bakanlıklarca hazırlanacak ve bakanlar kurulu kara
rıyla çıkarılacaktır. Yönetmelikler doğrudan yürürlü
ğe girecek, tüzükler ise Danıştaydan geçmiş olacaktır;
aradaki fark bu; ama Dnıştaydan geçen tüzüğün ya
saya aykırı,hükümleri için de idarî yargıya müracaat
imkânı mevcuttur ve orada iptal mümkündür. 1961
Anayahasında yapılan ve 1982 Anayasasında tekrar
edilen bu hüküm, bir ihtiyacın karşılığıdur. Hızlı dü
zenleme yapmak ihtiyacı olan hallerde, yönetmelikle
düzenleme yapılması, işi çabuklaştırmaktadır; bu ne
denle bu yol tercih edilmektedir. Burada da, gerçek
ten süratle yeni bir sistem getirilmektedir. Bunun
yanlışlıklarının, tatbikatta aksayan taraflarının süratle
düzeltilmesi gerekmektedir. O bakımdan yönetme
lik getirilmesi yerindedir.
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Ülker
Anayasanın 7 nci maddesine ne diyorsunuz?
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu tasarıda sağlık
hizmetleriyle ilgili temel esaslar getirilmiştir. Mesela
3 üncü maddenin (b) bendinde, koruyucu sağlık hiz-v
metlerine öncelik verilmesi ilkesi getirilmiştir. Farz
edelim ki, yönetmelikte bu ilkeye aykırı bir husus
var; bu ilkeye aykırılıktan dolayı o yönetmeliğin ip
tali mümkündür. Diğer temel ilkelerin de hepsi idarî
yargının kontrolü altındadır.
Değerli milletvekilleri, 1961 Anayasasında kanun
hükmünde kararname (eski deyimiyle kanunu muvak
kat) sistemi yoktu. Hakikaten o yıllarda iktidarlar
hızlı iş yapamadıklarından - koalisyonları da düşünür
seniz- büyük şikâyetleri vardı. Onun üzerine 1971'
de, kanun hükmünde-kararname yapma müessesesi,
Anayasa değişikliği ile getirildi.
Burada bir hususu ifade etmek istiyorum: 1965'
te rahmetli Turan Güneş'in yazdığı bir kitap var;
«Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Dü
zenleyici İşlemleri» başlığını taşıyan bu kitapta, «Ger
çekten, gerek tüzük, gerek yönetmelik ve gerekse
diğer düzenlemelerin, bizim hukukumuzda bir kanun
la öngörülmesine ihtiyaç olmadığına göre» diyor;
yani kanunda «yönetmelik» denmeseydi bile, hem tü
zük, hem de yönetmelik çıkarılması mümkün. Aynı
yerden devam ediyorum: «Kanunun sükutu halinde,
idarenin, bunlardan herhangi birisine başvurması
mümkündür. Tabiatıyla, her üç kategori de, muhteva
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ları bakımından bir farklılık göstermediklerinden, her
hangi birine müracaat halinde, konulacak olan norm
larda da bir değişiklik olmayacaktır; fakat, eğer ka
nun belli bir işleme atıfta bulunmuşsa...» Buradaki
gibi, yönetmelik yapın demişse, öyle sanıyoruz ki,
idarenin düzenlemesi, o işlem kategorisi ile yapılmak
gerekir. «Yönetmelik» dendiği için, yönetmelik çıka
rılması gerekir, «...ancak, idarenin düzenlemesi, iş
lem kategorisi ile yapılmak gerekir. Kanun koyucu
bu hükümle şeklî bakımdan işleme bir özellik kazan
dırmak istemiştir. Tüzüğe atıfta bulunduğu takdirde,
bazı kuralların nispî bir istikrar kazanmasını; yö
netmeliğe atıfta bulunmuş ise, işlemin, vatandaşa
Resmî Gazete ile duyurulmasını istemiş olabilir.»
Aynı kitaptan, atlayarak okuyorum: «Kanunun
yönetmeliğe atıfta bulunduğu hallerde, idarenin bir
tüzük yapmasına hiçbir engel bulunmadığını ayrıca
belirtmeye bile lüzum yoktur. Bu halde, yönetmelik
idareye yüklenen asgarî şarttır. İdare dilerse, bir tü
zük yapmak suretiyle kendini daha fazla bağlayabi
lir.»
BAŞKAN — Sayın Ülker, toparlayın efendim.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sözlerimi bitiriyo
rum efendim.
Böylelikle, kanunda yönetmelik kullanılması ye
rindedir. Yönetmeliklerin, çıktığı organlara göre, bir
birleri arasında farkları vardır. Bu maddenin (a) fık
rasında Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelik
vardır, (b) fıkrasında Maliye ve Gümrük, ilgili bakan
lıklar ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca müş
tereken çıkarılacak yönetmelikler vardır ve (c) fıkra
sında da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıka
rılacak yönetmelikler vardır. Böylelikle, yönetmelikle
işin...
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yönetmelikle idare
etsinler.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — İdare edilmesi de
ğil... Anayasaya, hukuka saygılıysak; ben okuyorum,
kendi fikirlerimi söylüyorum, Anayasayı okuyorum,
bir de ilim adamlarının fikirlerini söylüyorum. Sayın
Bakan da komisyonda ve burada ifade ettiler; Sayın
Profesör Tahsin Bekir Balta'nın kitabında da, açık
ça, yönetmeliğin ne zaman yapılacağı anlatılmakta
ve o hal, bu kanuna uygun bulunmaktadır.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Turgut
Sözer; buyurun efendim.
DYP GRUBU ADINA TURGUT SÖZER (Sa
karya) — Değerli Başkan, saygıdeğer üyeler; yönet-
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meliklerle idare etmek olayı güzel; ama, bir iskelet
olacak; iskeletin üzerine, artık, adalesi, siniri, susu
busu inşa edilecek. Siz, hazırladığınız tasarının iske
letini doğru dürüst yapmadınız. Bunu şöyle bir mi
salle de söyleyebilirim; Sayın Bakanla Amerika'ya gi
den bir değerli arkadaşım, laf arasında ağzından ka
çırdı; «Bize orada, 'Şunu nasıl yapacaksınız?' dediler;
yönetmeliklerle yapacağız dedik, 'Bunu nasıl yapa
caksınız?' dediler; yönetmeliklerle yapacağız deyince
bize güldüler» dedi. Bu benim duyduğumdur; o de
ğerli arkadaşım kendisini bilir, iyiniyetle söylemiştir.
Şimdi, kanun tatbikatında bir de tarafsız kontrol
mekanizması olacak. Yani, iskelette olacak bu kontrol
mekanizması ki, sizin yaptığınız yönetmelikler tatbik
edilebilir olsun, İnsanları gocundurmasın, insanları zo
ra koşmasın; o da yok. MisaJ olarak Amerika'da
medical board denen usul var; ama, bu işin siyasî
ellere kalmasını Önleyen birtakım tedbirler var. Ya
ni, idarî; ama, arkasında siyasî eller devamlı var. Siz
yapacaksınız, biz geçeceğiz biz yapacağız; böyle bu
iş. O bakımdan, bunun da teminata alınmasında bü
yük yarar vardır.
Şimdi, birbirimize gücenmeyelim; AŞayın Reşit Ül
ker kürsüye çıkmasaydı, ben de bu konuşmayı yap
mak üzere kürsüye çıkmayacaktım. Sayın Reşit Ülker
geldiğinden beri - maşallah - ANAP'ın kulüp gibi bir
parti olduğunu; yani, takım gol atınca herkesin aya
ğa kalktığını, atmayınca beraber üzüldüğünü - güzel
bir şey bu da tabiî - böyle aşırı olarak kulüpçü bir
zihniyetle yürüdüklerini, bazı yönetmelikler konusun
da bunlara itimat edilemeyeceğini, her zaman söyler
dururdu; bizden çok fazla konuştuğu için çok fazla
söylerdi; ama, bugün kalıktı tam. tersini söyledi. El
bette ben de çıkar konuşurum.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Sözer, dinle
memişsiniz.
TURGUT SöZER (Devamla) — O bitti efendim,
sen sonra ne söylersen söyle.
Şimdi, - bana öyle geliyor ki - genel olarak izleni
mim şu: Biz şu Meclise boşuna gelmişiz, kanunları
yapmaya da gerek yok. Bakanlar kurulu bu işi yürütürmüş,. hatta bakanlar kuruluna da gerek yokmuş.
Sayın özal sağ kaldıkça sadece bu işi yürütürmüş di
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından
alkışlar)
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, kişisel olarak söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sanırım ki, 9 uncu
maddeyi müdafaa eden arkadaşlarımız bir teşhis ha,tasında bulunuyorlar. Bir konuda yönetmelik çıkarılmasının gerekip gerekmediği münakaşa mevzuu değil
bizler için. Tabiî yönetmelik anayasal bir müessese.
Anayasanın şartlarını, Anayasanın 124 üncü maddesinin öngördüğü şartları taşımak suretiyle, yönetmelik
bir idarî tasarruf olarak daima gündemdedir, ama biz,
şu tasarı yönetmelik çıkarılmasını gerektirecek şart
ları acaba taşımakta, mıdır; bunun münakaşasını ya
pıyoruz.
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Ne diyor Anayasanın 124 üncü maddesi: «Kanunların uygulanmasını göstermek üzere...» İşin esprisi burada. Yani ortada uygulanan bir kanun olacak.
Yani kanun deyince sizin anladığınız şekliyle sadece
Temel Sağlık Yasası diye kanun değil, ismen kanun
değil; temel prensipleriyle, anaprensipıleriyle yönetmelikte nasıl uygulanacağını göstereceğiniz müesseseleriyle bir kanun olacaktır.
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Şimdi, 9 uncu maddeye bir göz atalım. Acaba burada yönetmelikle tespit edileceği söylenen müessese1er şu tasarının içinde var mıdır? «Hizmetin kiralanması.» Hizmetin kiralanması müessesesinin şartları,
hizmetin kiralanması müessesesinin sadece ilgili maddesinde geçen bir cümle dışında, anakriterleri kanunda
yoktur. O halde, neyin uygulanmasını, göstereceksiniz? Anayasadaki anaespri, uygulamayı göstermektir,
mevcut bir kanun hükmünün uygulamasını göstermek
tir.
İkincisi; «Personelin devri» diyor. But ada karşımıza yeni bir müessese çıktı. Tasarıda personel devri
diye bir şey yok. Personelin devrinden kasıt nedir?
İşte, tasarı metnine aykırı bir .yönetmelik mevzuu.
Personel devri yok, ne var? Kadrosu saklı tutularak
personelin sözleşmeli olması var. Personelin sözleşme
statüsüne getirilmesi, devir değil ki; nereye devrediyorsunuz? Kurumdan kuruma geçmiyor ki personel.
Yeni bir müesseseyi, yönetmelik maddesindeki yeni
bir müesseseyi, tasarıda olmadığı halde yönetmelikle
tedvin etmeye kalkıyorsunuz.
Yine - önemli kısımlarına değiniyorum, bazı kısımlarını atlıyorum - «Bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet ve personel kıstaslarını belirlemek» deniyor maddede. Hiç değilse, bir kısa madde
halinde, bunların anakriterlerinin tasanda mevcut olması lazım. Bu itibarla, Sayın Bakanın da, «Bir yetki
kanunu, yetki istiyoruz» dediği bu tasarı, bizim anlayışımıza göre, Anayasaya (Anayasanın 7 nci mad-
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BAŞKAN — Baktırıyorum efendim; ama maalesef
desine muhalefet nedeniyle) aykırıdır. 1 nci madde, I
oylamış olduk efendim.
yasama erkinin devredilemeyeceğini amirdir. Yüksek
Meclis, bu tasarıyı kabul ettiği takdirde, kendi yasa
M. TURAN BEYAZİT (Kahramanmaraş) — O
ma fonksiyonunu bakanlar kuruluna, hatta bırakın
zaman ek madde olarak getiririm.
bakanlar kurulunu, Sağlık Bakanlığına, Maliye Ba
BAŞKAN — Tabiî efendim.
kanlığına, tek bakanlığa devretmektedir ki, Anayasa
Sayın Bayezit, hazırlamanızı bekliyorum...
karşısında doğru bir davranış değildir.
ATİLLÂ SIN (Muş) — (Sayın Başkan, daha 'bek
leyecek miyiz?
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Tahsin Bekir BalBAŞKAN — Lütfen efendim... Her zaman yap
ta'nın kitabından bahsedildi. O kitabı okudum; söy
tığımız hadisedir, tabiatıyla bu hadiseler olacaktır,
ledikleri zaman da açıktı, şimdi de istedim, olsaydı
bekleyeceğiz efendim.
sizlere de okuyacaktım. Yönetmelik, idarenin kendi iç
I
9 uncu maddeden sonra bir madde eklenmesi ko
statüsü bakımından çıkarılır; idare, kendi memuruna o
nusunda
bir önerge gelmiştir, okutuyorum.
kanunu nasıl uygulayacağım gösterir, tüzükten de
farkı budur. Tüzük, yine kanundaki bir hükmü, ama
idarenin dışındaki kişilere yönelik şekilde tedvin eder;
yönetmelik, idarenin kendi ajanına verdiği bir emir
dir. Kendi ajanı dışındakileri ilgilendiren hükümler ta
şıyamaz. Sayın Balta'nın tefsirinde de bu esas var
dır. Yine, Anayasadaki tüzük tarifi ile Anayasadaki
yönetmelik tarifini karşılaştırdığınızda, bu esasın çok
bariz farklarla meydana çıktığını görürsünüz; ama
görmek istemezseniz - sayın grubumuz sözcüsü arz et
tiler, bu tasarıyı hazırladığı, artık, kendi ağzından
ikrar edilerek ortaya çıkan, bir sayın başdanışmanın
söylediği gibi - «Biz bu işi yönetmeliklerle hallede
ceğiz, Meclisten, sadece, kanunun ismiyle, ufak tefek
birkaç maddesinde yetki alalım kâfi derseniz, hukukî
bir hata yaparsınız ve hukukî hatalar da, bu demok
ratik düzen içerisinde, Anayasanın denge mekanizma
ları içerisinde, başlarını çarpacakları yeri bulurlar. Te
mennimiz bu değildir; temennimiz yönetmelik esasın
dan sarfınazar etmenizdir, ama atı alan Üsküdar'ı geç
miştir bu noktadan sonra.
Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
9 uncu madde üzerindeki müzakereler tamamlan
mıştır.
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
önergemiz vardı Sayın Başkan.
BAŞKAN — Yok efendim görmedim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Vardı efendim. «Bu kanunla ilgili yönetmelikler üç
ay içinde çıkarılır» diye.
BAŞKAN — Efendim bendeniz Kanunlar Müdür
lüğüne sordum,
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Na
sıl olur efendim; fotokopi elimdedir.

I
I
I

I

AKİF KOCAMAN (Gümüşhane) — Zamansız de
ğil mi?
BAŞKAN — Efendim, Sayın Turan Bayezit 9 un
cu maddeyle 'ilgOli bir önerge verdiğimi ileri sürdüler ve
«kendilerinde fotokopisinin bulunduğunu» ifade ettiler;
'buradaki evraklar içerisinde böyle bir önergeye rastlayamadıım; bunun için de, Sayın Bayezfit «ıbu önergesinii ek madde haline dönüştüreceğini» ifade etti, bu
nu yerine getirdik. Bu, her zaman yapageldiğimiiz bir
hadisedir.
önergeyi okutuyorum :

Yüksek Başkanlığa
I
544 sıra sayılı Tasarıya aşağıdaki ek maddenin
I ilavesini arz ederiz.
I
I

M. Turan Bayezlit
Kahramanmaraş

Hüseyin Aydemir
İzmir

Hayrettin Ozansoy
Diyarbakır

îdris Gürpınar
Muğla

Paşa Saroğlu
Ağrı
I
Ek Madde — Bu Kanunla ilgili yönetmelikler üç
I ay içinde çıkarılır.
'BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu efendjim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
4LAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efenI dim,
'BAŞKAN — ıSayın Hükümet?.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz Sayın
I Başkanım.
ÎBAŞKAN — Buyurun efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — SaI yın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, Sayın Başka157 —

T. B. M. M.

B : 100

kana benim için istisnaî (bir muamele yapmayarak, bu
yüce Genel Kurulda birkaç kez tekrarlanan bir işle
mi, benim için de uyguladıkları içtin teşekkür ediyo
rum.,
Muhterem arkadaşlarım, ben bu önergeyi ve önergenCn meydana çıkmaması üzerine de (tabiî düşmüş
olalbilir) ek maddeyi maksatlı olarak verdim, politik
'bir maksatla verdim. Hükümetin iştirak etmemesi, bir
endişemi teyit etmiş oldu. Hatırlarsanız, bu tasarı Sa
yın Başbakanın b'y-pass ameliyatı ile yaşıttır ve öy
leydi ki, Sağlık Komisyonunda hemen görüşüldü, ar
kasından Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken
-hatırlıyorum- iki gün, bizi müstemirren çalıştırdılar,
Sayın Bakanın o zamanki ateşli konuşmaları şimdi
hatırımda; «acelemiz vardır, derhal çıkacak, uygulaya
cağız, halk bekliyor...» vesaire, vesaire edebiyatları.
Bu kanunun uygulaması meye bağlı? Demin izah
ettik; yönetmeliğe bağlı. Yönetimdik mevcut değilse,
'bu kanunu siz uygulayamazsınız. O halde yönetmeliği
kısa bir sürede çıkarmaya mecbursunuz. Biz burada
neyi öngörüyoruz? Diyoruz ki, üç ay 'içerisinde, bu
'baJkanlıklar bu yönetmelikleri çıkaracaklardır diyo
ruz. Yüce kurul bunu kabul etmek suretiyle, bakan
lıklara bu talimatı verecektir. Efendim, biz üç ayla
'bağlı değiliz, biz 15 günde çıkarırız denebilir. Çıka
rın; bu ona mani d!e|j|ii Bu, dizin bir günde de çı
karmanıza mani değil; ama üç ayı geciktirmenize ma
ni. Bakanlığın elinde yönetmelikler hazır değil, o ka
nıdayım. Bilmiyorum, sayın danışmanın elinde yönet
melikler hazır mı? O, hazır dahi olsa, üç ay içerisin
de çıkarılma mecburiyetüni bakanlıklara vermek -su-.
reliyle, çok önemli gördüğümüz, bir reform iddiasın
da bulunduğunuz ve yürümesi için bu yönetmeliklerin
çıkarılmasına mecbur olduğunuz tasarıya bu ek mad
deyi ilave etmek ve kabul etmeniz gerektiği kanısın
dayım. Takdir yüce heyetindir.
Saygılar sunarım.
•BAŞKA'N — Teşekkür ederiz Sayın Bayezüt.
lönefgeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Geçici 1. inci maddeyi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 1. — Sağlık işletmesi uygula
masına gejirilen kuruluşun sağlık ve yardımcı sağlık
personeli ile diğer personeli istekte bulunmaları ha
llinde ve kuruluşun kabulü şartıyla yeni bir atamaya
gerek kalmaksızın sözleşmeli olarak çaîıştırılabîlirler,
Ancak, memur statüsünden sözleşmeye geçen personel,
İstekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile irtib'atlandırılırlar.
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İlgili sağlık kuruluşunca sözleşme isteği kabul edil-'
meyen ya da sözleşme isteminde bulunmayan perso
nel sağlık kuruluşunun talebi ve kurumlarının uygun
görmesi halinde uygun bir kadroya naklonulür. Bu
personel yeni b!r kadroya atanıncaya kadar durumla
rına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadro
larına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni
görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı ola
rak saklı tutulur.
BAŞKAN — Sayın Bayezit, demin bahsi geçen
önergeniz geçici 5 inci madde için verildiğinden bu
maddede yerine getirilememiştir. Zabıtlara geçmesi
bakımından bu beyanda bulunuyorum.
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Muzaf
fer Yıîîdırım; buyurun.
DSP GRUBU ADINA MUZAFFER YILDI
RIM '(Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; geçici madde 1 ile ilgili, Devlet iPlanlama Teş
kilatımın bazı endişeleri vardı, sizlere bunları arz ede
ceğim.
Sağlik hizmetleri, sadece hazar zamanında değil,
sava§ zamanında da götürülmesi gerekli olan hiz
metlerdir ve bu personel aynı zamanda savaş za
manında da kullanılacaktır. Bunların sözleşmeli ve
devlet memuriyetinden çıkarılmış olan personel ola
rak kullanılmasının güçlükleri vardır.
Geçici 1 inci madde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunuyla ilişkilerinin kesileceği, bir sözleşme tar
zına geçileceği anlaşılmaktadır. Burtun, sağlık siste
minin işletilmesi açısından, hem personelin güvenli
ği hem de vatandaşın sağlık sisteminin güvenliği ile
ilgili bazı sosyal sorunlar getirmesi mümkündür.
Bu tasarının, sağlık personelinin verimli çalış
masını ve asgarî güvencesinin devlet tarafından ve
rilmesini temin edecek şekilde düzenlenmesi gerekir.
Sağlık personelinden ve sağlık tesislerinde çalı
şan bütün personelden, sözleşmeye geçmek isteyen
lerin geçebilmesi mümkün olmalıdır. Sözleşme ücret
leri bakanlıkça (Maliye Bakanlığının
işbirliğiyle)
tespit edilrrielidiri Bunlar, kademeler ve yörelere gö
re belirli bir teşvik sistemi içerisinde yapılabilmeli
dir. Sözleşme ücretleri, personeli sağlık sisteminde
tutmayı teşvik edecek ölçüde olmalı, yani personel,
teşvik primi de elde etmek için ilave bir gayret sarf
etmelidir.
Sözleşmeli personel de 657 sayılı Kanuna tabi ol
malıdır. 657 sayılı Kanuna tabi olmalarını gerektiren
diğer bir sebep de, tabiî disiplin ve sorumluluklarla
ilgilidir. Ayrıca, sözleşmeli personelin disiplin ve so-
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rumluluklarıyla dlgild kısımların bakanlık tarafından
tayin edilmesinin bazı güçlükleri de olabilir. Böyle
likle, devlet Hazinesinden temel bir sözleşme ücretli
alan personel, belli bir güvenceye ve iş huzuruna ka
vuşmuş olacaktır. Bunun üzerine, primler vasıta
sıyla elde edeceği geliri için de ilave bir gayret ve
çalışma gösterebilecektir. Döner sermayeyi işlete
rek, daha fazla gelir elde etmek, aynı zamanda söz
leşme ücretini de1 çıkarmak endişesiyle vatandaşın
belki de yanlış anlayacağı bazı davranışlara ve hiz
met şekillerine geçebilmesi gibi olayların olmaması
sağlanmış olacaktır. Devlet Planlama Teşkilatı bun
ları söylüyor;.;
Tasarıda, sözleşmeli olma isteğe bırakılıyor gibi
görünse de, sözleşmeli statüye geçenlerin kadroları
nın^ iptali ve sözleşmeli statüye geçmeyenlerin gele
cek yıllarda da aynı derece1 ve kademede aylık al
maya devam edeceklerini hükme bağlamaktadır. Ay
rıca, «Kendi isteği ile sözleşmeli olmak istemeyen
personel, durumuna uygun bir işe atanır» denmekte,
sözleşmeye geçiş zorlanmaktadır. Dolayısıyla sözleş
meli olmayan personele ekonomik ceza, sürgün ve
ikiyim uygulanacağını belirten bu hükümleriyle tasa
rı, hukuk devleti ilkelerini ve insan haklarını çiğne
mektedir.
Yüce Meclise saygılar sunarım.
BALKAN — DYP Grubu adına, Sayın Turgut
Sözer, buyurun efendim.
DYP GRUBU ADİNA TURGUT SÖZER (Sa
karya) — Değerli Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım;
hastanelerin, ikâr gayesiyle işletme haline getirilmesi
yanında, hekimler de sözleşmeli olmaya zorlanmak
tadırlar. «Sözleşmeli olanlar fazla ücret alacaklar»
denilerek oltanın ucuna peynir takılmış ve denize
sallanmıştır; ancak, bu suretle, sağlık personelinin
boynuna tasma da takılmış olacaktır; sözleşme ik
tidar tarafından istenildiğinde bozulacak veya yeni
lenmeyecektir. Sözleşmede taraf olan sağlık perso^
neslinin, sözleşme feshedildiğinde hiçbir biçimde mü
dafaa hakkı da yoktur. Burada, yukarıda da söyle
diğimiz gibi, yalnızca hekimin kabiliyet ve çalışkan
lığı söz konusu olamayacaktır. Bu güvensizlik, he
kimlerin ve tüm sağlık personelinin çalışma hevesini
ister istemez kıracaktır. Ameliyat ettiği hastaların
başında hele biraz da kritik durumda iseler, sabah
lara kadar bekleyerek bu görevi yerine getirmekte
dirler. ömrünün en az yarısını hekimlikte geçirmiş
'birisi olarak söyleyebilirim ki, içeriden gelmeden he
kimlik yapılamaz, saygı ve sevgi görülmeyen yerde
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hekimlik yapılamaz, maneviyatı bozuk olursa, bed
bin olursa hekimden gereği gibi hizmet alınamaz,,
Sözde çok ücret verebilmek için, hekimlerin 657 sa
yılı Devlet Personel Kanunu ile sağladığı haklar da
ellerinden alınacaktır ki, bu güvensiz durum gerekçe
de şöyle takdim ediliyor: «Biz çalışanı ve hastaya iyi
muamele! edeni koruma taraftarıyız. Çalışmayan ve
hastaya iyi muamele etmeyen kişiyi niye koruyalım?»
Böyle, sağlık personelini peşinen suçlu sayan bir zih
niyetle siz ülkede sağlık sorunlarını çözemezsiniz.
Son yıllardaki sözleşme tatbikatınızı inceled'iğimizde, hep kadrolaşma istikametinde olduğuna dair
pek çok deliller vardır. Üniversitelerde sözleşmesi
yenilenmeyen yüzlerce öğretim üyesi çok kötü öğre
tim üyeleri miydi? TRT'nin sözleşmesini yenileme
diği Uğur Dündar'ın kötü program yapıcısı oldu
ğunu hiçbirimiz söyleyebilir miyiz? Ya yazılı emir
istediği için sözleşmesi sona erdirilen nükleer fizvk
uzmanına ne demeli? Bütün bu misaller, sözle'şmeli
olmayı kabul eden sağlık personelinin ciddî idarî
ve de dolayısıyla siyasî baskılar altında kalacağının
delilidir.
Önemli olan, çalışmayı ve iyi muameleyi kimin
değerlendirdiğidir. Medenî dış ülkelerde bu tatbikat
mevcut olmakla beraber, biraz evvel de söylediğimiz
gibi, siyasî kadrolara denetim bırakılmamıştır; zira,
orada meclisler buna müsaade etmezler. Bizde mec
lislerin oluşum biçimi ve demokrasinin işleyiş bici;
mi, maalesef, hükümetin yanlış tasarruflarını denet
lemeye müsait değildir; ne grupta ne" Mecliste. Onlar
da, meclisler, sağlık personelini denetleme görevini,
biraz evvel de arz ettiğimiz veçhile, medical work
denilen, hekimlerden kurulu bir teşkilata bırakmış
lardır. Böylece, tartışmaya mahal kalmayacak bi
çimde, hem hastalar, hem de sağlık personelini ra
hatlatmışlardır,,
Biz bu medenî ülkelerden uçağı alıyor, kanatla
rını almıyoruz. Peki, ne ile uçacak bu uçak? Uça
ğın uçmasına lüzum mu var? Millete «Uçak var» diye
gösteririz, «Bak, biz uçak aldık» deriz ve oylarını
da toplarız... İşte, iktidarın zihniyeti budur; fakat
bilmiş olunuz ki, bu kez uçağın kanatlarını görme
den kiimse size rey vermeyecektir.
(Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — (Sayın Paşa Sarıoğlu, buyurun.
SHP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağ
rı) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu yasa
tasarısı üzerinde görüşlerini bildiren, özellikle mu
halefete mensup arkadaşlarımın bütün düşüncelerin-
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de birer gerçek vardır ve bunu inanarak savunuyor
lar.
Bu konuyla ilgili bundan önce çıkan zannediyo
rum 22 yasa 54 tane de yönetmelik vardır. Bunla
rın içerisinde sosyalizasyonla ilgili olan 224 sayılı
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
Hakkında
Kanun, - Tamgün Yasasının bazı aksaklıkları var
dır - Umumî Hıfzıssıhha Yasası eğer tam olarak
uygulanabilseydi, eksiklikleri gidebilseydi, bu yasa
tasarısına hiç gerek olmayacaktı.
Şimdi, Türkiye'nin sosyal bünyesine tamamen ya
bancı bir yasa tasarısı getiriliyor ve bunun içerisin
deki her madde sosyal gerçeklerle bağdaşmayan çe
lişkilerle doludur. Bu maddelerin en vahimlerinden
bir tanesi de, bu geçici 1 inci maddedir ve burada
personel rejimini bir maddeyle düzenliyor.
•Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, doktor, ecza
cı, hekim, diş hekimi, sağlık memuru, ebe ve me
mur olmak üzere, takriben 115 bin sağlık personeli
vardır ve bunun yanında, aşağı yukarı bir o kadar
da, sağlık alanında çalışan personel vardır.
«Şimdi, burada ne getiriyoruz? Bütün bu perso
nelin öszleşmeli olaralk çalıştırılmasını istiyoruz. Bü
tün bu personelin özlük işlerinin düzenlemesini de
İkime veriyoruz? Sağlık Bakanlığına veriyoruz. Ya
ni, aşağı yukarı çeyrek milyon insanın, özlük işleriy
le ilgili bütün haklarının düzenlenmesini, sadece şu
gördüğünüz tasarı içerisinde şuraya buraya serpişti
rilmiş olan ve 'biraz da bu maddeye sıkıştırılmış olan.
hükümlerle yapıyoruz.
Anayasanın 128 inci maddesi, «Memurların ve
diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, gö
rev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve
ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir»
diyor. Anayasa, yasa ile düzenlenmesini öngörüyor;
ama biz, buraya bir madde koyuyoruz ve bununla,
bu büyük yetkiyi - âdeta yeniden bir personel reji
mi getirerek - Sağlık Bakanlığına bırakıyoruz.
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bu madde
yasa olmuyor mu?
PAŞA SARIOĞDU (DeVamla) — Efendim, aşa
ğıda izah edeceğim hangi aksaklıklar doğduğunu, o
zaman göreceksiniz.
Bu medir? Gerçekte, yeni bir personel yasasıdır;
bütün personeli sözleşmeli yapmaktadır. Şimdi, bu ta
sarıda sözleşmeli personelin çalıştırılması, usul ve
esasları Sağlık Bakanlığına bırakılıyor; ama bütün
bu tasarrufları bırakırken, bu personel işçi midir,
memur mudur; belli değil, sözleşmeli personel, işçiy-
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se sendikal haklardan^ memursa 657 sayılı Devlet
Memurları Yasasından - en azından onun güvence
sinden - yararlanması lazıtddır. Sözleşmeli personelle
ilgili özlük haklarını düzenleyen bir yasa henüz bu
lunmadığı için bu yasa tasarısında bu hususlar be
lirtilmemiştir. O halde ne yapılacaktır? Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı bunu kendine göre düzen
lemeye çalışacaktır. Tabiî başka kurumlarda da söz
leşmeli personelle ilgili birtakırh düzenlemeler yapı
lacaktır. Sağlık alanı temel bir alandır; konuyla il
gili olarak değişik kurumların değişik düzenlemeleri
birbirleriyle nasıl uyuşacaktır?
Yine, «Sözleşmeli personel» diyoruz; ama bura
da, çalışacak olan sözleşmeli personele uygulanacak
disiplin cezaları ve ceza hükümleri de belli değil
dir. Personel re'jimi dediğimiz zaman, tabiî bunun
birçok hükümleri vardır; yani burada sadece «Sözleş
meli personel» deyip de işin içerisinden çıkamazsınız.
Personel, idarenin ve amirlerin haksız, keyfî tutum
larına karşı halklarının korunması için kime başvu
racaktır, nerede dava açacaktır; bunlar da belli de
ğildir.
Diğer taraftan, işe alma, atama, ücretlerin tes
piti, personelin yollukları, mesaileri, fazla çalışma
ücretleri ve personelin konut edindirilme'si gibi hak
ların hepsi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına
ve onun takdirine bırakılmaktadır. Yani, tasarıya ne
reden bakarsanız bakın, sosyal hayatımız için, va
tandaşın sağlığı için bu kadar önemli olan bir yasa
tasarısında, sağlık personelinin
özlük
haklarının
nasıl düzenleneceği, maalesef, sadece bu maddeyle
getirilmiştir; ama ön sözleşmeli personel olacaktır.
Oraya öyle koşullar konmuştur ki, inisiyatif her yönüye, tamamen, Sağlık Bakanlığımın eline bırakıl
mıştır. Bunu, maddeyi okuduğumuzda
görüyoruz.
İstese dahi koşullar arayacaktır. O koşullar gs'rçek
de olabilir, bahane de olabilir,
. Onun ötesinde, burada diyor ki: «Sağlık kuru
luşlarında sözleşme isteği kabul edilmeyen ya da
sözleşme isteminde bulunmayan personel sağlık ku
ruluşlarının talebi ve kurumlarının uygun görmesi
halinde uygun bir kadroya naklolunur.» Şimdi, etse
bir türlü, etmese bir türlü; etse, başına ne gelece
ğini bilmiyor; çünkü bu statüde açık hükümler yok
tur, kendisini garantiye alan hükümler yoktur. Bir
tek sözleşme yapıyorsunuz. Dünyanın her tarafın
da, sözleşme yapılırken, her şey açıktır, okur, on
dan sonra da kabul edip etmeyeceği, o hükümlere
ıkarşı kendisinin yeterli güvencesi olup olmadığının
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takdiri kendisine bırakılır, ondan sonra da karar ve*-ir, imza atar. Burada, «Sözleşmeli personel» deni
yor Peki, nerededir bunun hükümleri? Bununla il
gili hiçbir şey yok. Ondan sonra da nedir? Etse
dahi, takdir yine Sağlık Bakanlığının ve işletmenin
elindedir; isterse eder, isterse etmez. E... bunda key
fîlik yok mudur arkadaşlar? Türkiye'de partizanlık
kalktı mı zannediyorsunuz? Türkiye'de partizanlık
kalkmadı arkadaşlar. Buradan ben bir iki defa söyle
dim. Sınavı birincilikle kazanan bir kişi en son mü
lakata girdiğine, sordukları sadece1 ismi, annesi ba
bası ve nereli olduğudur. Birincilikle kazanan bu ki
şinin belgeleri yanında duruyor, - gündem dışı ola
rak bu konuyu getirmek istedim, olmadı -" bu kişi ka
zandırılmıyor. Yani, siz bunu sınava sokuyorsunuz,
sınavda başarılı oluyor; çünkü genelleme yapıldığı
zaman sınavlarda birtakım kriterler var ve o kriter
lere göre sınava giriyor ve kazanıyor. Ondan sonra
öbür tarafa geldiği zaman, bu arkadaşın kaderi iki
kişinin dudağının arasında. Çünkü, biliyorsunuz bun
lar mahallîdir. Mahallî olduğu için, aşağı yukarı ki
min ne olduğu biliniyor. Ondan sonra da bunlar hak
kında yapılan ihbara göre, «Evet, siz kazandınız;
ama isterse 100 puanla kazanın» deniyor ve sonuçta
•bu vatandaş kaybediyor.
Bunlar olacaktır. Politikanın hiç
sokulmaması
lazım gelen yerlerden bir tanesi sağlık hizmetleridir.
İşte bununla, biz buraya sokuyoruz arkadaşlar. İs
ter kabul edin, ister etmeyin, bu, Türkiye gerçeği
dir ve maalesef buraya da bulaşılmaktadır. Yarın
göreceksiniz, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
1>aşına büyük bir sorun çıkacaktır.
Bugün beni ziyarete bir vatandaş geldi, arka
daşlarım da kendisini dinlediler.
Kendisimin gel
diği yer, benim ilim olan Ağrı İlinin en uç nokta
sında olan bir köy, yani ondan sonra artık İran ge
liyor üç saatlik bir yoldan sonra. Bu yasa tasarısın
dan falan bahsetmedik, genelde şikâyetlerini dile ge
tirirken, en başta şikâyet ettiği şudur: «Hastanelere
uğramıyoruz, hastanelere gittiğimiz zaman gördüğürnıüz muamele, ödeme güçlükleri...» Şimdi biz bu
rada, vatandaşın duyduğu sıkıntıyı söylüyoruz. Ba
zı arkadaşlar bana şu veya bu şekilde, «Siz niye bu
nu savunmak istiyorsunuz» dediler; yani «mesleği
niz midir?» demek istediler falan filan; ama arka
daşlar, inanın bununla ilgili her şeyi okudum, bir ka
naat sahibi olduktan sonra bunları söylüyorum ve
bir de günlük hayatımızda pratiğini yaşıyoruz, va
tandasın her gün bizimle olan ilişkileri var, bütün
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bu şikâyetler ortadadır, vatandaş bunu biliyor. Şim
di siz ne yapıyorsunuz? Türkiye'nin sosyal karakte
rine tamamen yabancı olan bir yasa tasarısı getiri
yorsunuz ve bunu Türkiye'de uygulamak istiyorsunuz.
Asıl gerçek olanların eksikleri tamamlanacağına ve
devletten de yardım görmek suretiyle Türkiye'nin
koşullarına göre bunların
eksikliklerinin giderilip
vatandaşa daha iyi hizmet götürüleceği yerde bura
da ne yapıyorsunuz? Düzenleme getiriyorsunuz. Bu
düzenlemede artık burada biz söylemekten, zannedi
yorum siz de dinlemekten biraz bizar oldunuz; fakat
şu da bir gerçek ki, bunu söylerken, gerçekten va
tandaşın da bizim kadar...
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, toparlayınız efen
dim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum
efendim.
Vatandaşım da bunlarf aynen duyduğunu hissede
rek burada söylemek istiyoruz.
Şimdi, bu yasa tasarısıyla bir yere varamayacağız.
Bundan öncekilerin aksaklıkları gierilmedi, onların
bazı yerlerine kusur bulundu; ama şuna inanıyo
rum: Bu yasa tasarımı, ana karnındaki, radyasyon
yemiş cenine benzer; ya sakat doğacaktır veya ölü
doğacaktır, uzun ömürlü olması mümkün değildir,
Türkiye gerçeklerimin dışındadır. Buna inanamıyo
rum; çünkü bunun her tarafını incelediğim zaman,
bu iş paraya dökülmüştür. Şimdi burada geçici 3
üncü madde1 var, okuyunuz, ne diyor? Vatandaş baş
vuracak, kurumda
olanlarınkini kurum ödeyecek,
kurumda olmayanlar eğer kayıtlı değilse, kendileri
ödeyecek. Şimdi, öyle hastalıklar vardır ki, o anda...
Neyi ödeyecek arkadaş, kime
ödeyecektir yani?
Gece gelmişse hastaneye, acil bir durum ise, kime
ödeyecektir? Ödemezse ne olacaktır? Vatandaşa sen
burada bekle mi denilecektir? Arkadaşlar, buna mü
saade etmeyin. Göreceksiniz bu söylediklerimiz, bu
yasa tasarısı, yönetmelikler çıksın; fakat uygulanma
sı mümkün değildir. Personel rejimi yönünden kar
makarışıktır. Türkiye'deki sağlık işletmelerinin bir
leştirilmesi yönünden büyük zorluklar
çıkacaktır.
Bunların idare edilmesi, bunların yönetilmesi, bun
lara fon teşkili büyük bir iştir. Sağlık Bakanlığının
dışında başlı başına bir kurum kurmak lazım ve perso
nelini eğitmek lazım. Belki o zaman bunda bir parça
ilerleme yapılır.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyursunlar Sayın Bakan.
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; zabıtlara geçmesi açısın
dan bazı şeyleri söylemek ihtiyacını hissettim. Zira,
Sağlık Hizmetleri Temel Yasa Tasarısının görüşülme
ye başlanmasından beri, muhalefet sözcüleri değerli
arkadaşlarımı dikkatle dinliyorum; hep aynı şeyler,
bütün maddelerde aynı şeyler tekrar ediliyor, yeni
Mçbİr şey söylenmiyor; ama bu madde önemli bir
madde, o bakımdan söz aldım ve bazı şeyleri de za
bıtlara geçirmek (istiyorum.
Sözleşmeli personel uygulamasını arkadaşlarımın
iyi incelemesi ve iyi anlaması lazımdır. Birincisi, söz
leşmeli personel uygulaması sadece sağlık işletmesi
modelinde uygulanacaktır. Sağlık işletmesine geçme
yen bir sağlık kuruluşunda sözleşmeli personel uy
gulaması yoktur. İkincisi, sözleşmeli personel uygu
laması şahsın isteğine bağlıdır. Bir kurum, sağlık iş
letmesine geçmiş olsa dahi, orada sözleşmeli çalışıp
çalışmayacağı, önce şahsa sorulacak, üçüncü önemli...
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Gerisini söylemi
yorsunuz ama.
BAŞKAN — Lütfen efendim...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, ben
sizi sabırla dinledim, lütfen siz de beni dinleyiniz.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim, madde
nin gerisi var, maddeyi okuyun o zaman.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Lütfen siz de
beni dinleyiniz efendim.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, Bakana istediği is
tikamette konuşma imkânını verebilir misliniz? Kim
se sizin istikametinizde konuşmak mecburiyetinde de
ğil ki...
Devam edin efendim.,
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Üçüncü önem
li nokta; sözleşme şartları şahsın önüne çok açık ko
nacaktır; sayın sözcü de burada belirttiler. Şahıs,
bunları isterse imzalayacaktır, • istemezse imzalama
yacaktır. Bu olay, bu kadar açık ve nettir.
Bir diğer önemli husus; burada, sayın sözcüler,
Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerinden bahset
tiler. Bakınız, buradan size yüce Meclisin komis
yonlarında bu kanun tasarısı görüşülürken, Devlet
Planlama Teşkilatı Sözcüsünün söylediklerini telrar
edeceğim: «Kanun tasarısı, esas itibariyle planın uy
gulamaya konmasına dair bir kanun tasarısı görü-
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nümündedir. Kanunda getirilmiş olan bütün politika
ların, hemen hemen hepsimi kanun tasarısında bul
mak mümkündür ve bir bütün olarak yaklaşılmıştır.
Teşvik unsurlarıyla desteklenmek suretiyle yerin
de istihdam ilkesi getirilmiştir. İstihdam edilecek
personelde aranacak vasıfları belirlemek, dolayısıyla
insangücü planlamasına ışık tutmak, tabiî bakanlığın
görevi. Ayrıca istihdam edilecek personelin, istih
dam şartlarını belirlemek de bakanlığın görevi. Ye
rinde istihdam ilkesiyle ise, insangücü planlaması te
riminin bu şekilde değiştirilmesi lazım. Aksi takdir
de bir tedahül söz konusu olur.»
Devlet Planlama Teşkilatı sözcüsünün sözlerini
size aktarmaya devam ediyorum: «Personelini istih
dam ederken Sağlık Bakanlığı, bir sözleşme sistemi
vazetmektedir; bu da, planda getirilmiş olan teşvik
unsurlarıyla yerinde istihdam ilkesinin uygulanma
sıdır.»
Yüce Meclisin bilgilerine saygılarımla arz ede
rim
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, geliş
sırasına göre okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
544 sıra sayılı tasarının geçici 1 inci maddesinin
ikinci fıkrasındaki «Kurumların uygun görmesi ha
linde» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ederiz.
Turan Bayezit
Kahramanmaraş

Muhittin Yıldırım
Edime

Hayrettin Ozansoy
Diyarbakır

Hüseyin Aydemir
izmir

Neriman Elgin
Ankara
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan 544 sıra sayılı yasa tasarı
sının geçici 1 inci maddesinin birinci
fıkrasının
dördüncü cümlesindeki «...ve kuruluşun kabulü şar
tıyla» kelimelerinin metinden çıkarılmasını arz ve
teklif ederiz.
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Paşa Sarıoğlu
Ağrı

Seyfi Oktay
Ankara

Musa Ateş
Tunceli

Kâzım İpek
Amasya
Münir Sevinç
Eskişehir
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BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine
ıgöre yeniden okutuyorum :
Ağrı Milletvekili Paşa Sanoğlu ve arkadaşları
nın önergesi
Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasının dördün
cü cümlesindeki «...ve kuruluşun kabulü şartıyla»
kelimelerimin metinden çıkarılmasını arz ve teklif
ederiz.
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet
katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE K|OMlSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTIN FIRAT '(Muş) — Katılmıyoruz Sayın
Başkan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz
efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Değerli arkadaş
larım, aslında 'bu önerge üzerinde söz almayacak
tım; ama 'Sayın Balkan burada yazılanların sadece bir
parçasını, müspet gözükeni, pozitif gözükenini oku
yup genişimi bırakımca, bu konuda 'bir açıklama yap
mak için söz aldım.
Geçici 1 inci maddede «'Sağlık işletmesi uygu
lamasına geçirilen kuruluşun sağlık ve yardımcı sağlılk personeli ile diğer personeli, istekte bulunmaları
halinde ve kuruluşun kabulü şartıyla..» diyor. Bu
cümlede «...kuruluşun kabulü şartıyla» kısmını oku
madılar. Yani, personel istese dahi, kuruluş reddettiği
zaman artık orada iş bitmiştir. Ondan sonra gelen
paragrafta da bu personelin kaderi tayin ediliyor.
Demek ki, çalışmak için, burada sağlık personeli
nin inisiyatifi kâfi değildir. Sağlık kuruluşu ne ya
pacaktır? Kendi takdirimi kullanacaktır «Geçsin mi,
geçmesin mi?» şeklinde.
M A N NURİ TOPKAYA (Ordu) — Zorlama
yok efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bir dakika
efendim, mesele o değil şimdi.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Sarıoğlu'
mum yaptığını zatı âliniz de yapıyorsunuz.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan,
geçtiği zaman, bu sağlık personelinin geçmişimi, öz
lük durumumu acaba nasıl takdir edecek de «siz ge
çin, siz geçmeyin» diyecek? Soruyorum size; nasıl
ve ne zaman yaparak bunu Sayın Bakan? Şu kadar
'bin personelim özlük dosyalarını nasıl tetkik edbcek
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ve ondan sonra «sen geçersin, sen geçemezsin?» diye
cek. Nasıl yapacak bunu? Demek ki, geçici ve izafî
bir durum var, takdire bağlı bir durum var.
Ne yapacaktır? Bu arada kendisine yakın olanlar
çıkacaktır, onların verdiği bilgiler üzerine, kimler
geçsin, kimler geçmesin hususu ortaya çıkacaktır;
bunlar olacak, göreceksiniz.
Ayrıca, sağlık personelini Sağlık Bakanlığının
emrinde, zorla kapıkulu yapmaktan ibarettir bu. Za
ten biz, evvela limsanlarımızım kişiliğini eziyoruz;
kul yapmak demek de budur, kişiliğini ezmek de
mektir.
Maddede, «İlgili sağlık kuruluşunca sözleşme iste
ği kabul edilmeyen ya da sözleşme isteminde bulun
mayan personel sağlık kuruluşunun talebi ve kurum
larının uygun görmesi halinde uygun bir kadroya
naklolunur» denilmektedir.
Buna göre, demek ki, sözleşme talebinde bulu
nup da talebi kabul edilmeyenler, bir kadroya nak
lediliyorlar. Ondan sonra ne oluyor: O kadroda ka
lıyor artık vatandaş.
İHSAN NURft TOPKAYA (Ordu) — Sayın Baş
kan, önerge üzerinde konuşmuyor, maddeyi eleştiri
yor arkadaş.
'BAŞKAN — Lütfen efendim... Takip ediyorum...
PAŞA SARljOÖLU (Devamla) — Tamam, öner
ge üzerinde konuşuyorum, bunun devamı önergemle
ilgilidir arkadaşım.
Madde, «Bu personel yeni bir kadroya atanın
caya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilir
ler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her
türlü 'hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şa
hıslarına bağlı olarak saklı tutulur» denilmektedir.
Şimdi bu hükme göre, personeli, sözleşmeli sta
tüye geçmedi diye bir süre yerinde tutacaksınız, on
dan sonra istediğiniz yere depo tayini yapacaksınız;
yapılacak iş mi bu? Yani sağlık personelini bundan
daha tedirgin eden bir madde yoktur, fevkalade te
dirgin olacaktır; somuçta bunu söylemek istiyorum.
Onun için, yasanın uygulanmasına ilk geçişte en
azından maddedeki, «Kuruluşun takdirinim» i'baresirti çıkarılsın, personel kendi isteğiyle geçsin ve bir
sene geçtikten, sağlık kuruluşları, personeli tanıdık
tan sonra takdirini kullansın, böyle ceffelkalem bir
uygulama yapılmasın diyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
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Diğer önergeyi okutuyorum :
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayazit
ve arkadaşlarının önergesi.,
Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrasındaki «Ku
rumların uygun görmesi halinde» ibaresinin metin
den çıkarılmasını arz ederiz.
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 'katılı
yor musunuz efendim?
PUAN VîE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT '(Muş) — Katılmıyoruz.
SAĞLIK ViE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ l(Kütahya) — Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 inci madde
kabul edilmiştir.
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum :
GEÇÎOİ MADDE 2. — Döner sermayesi bulu
nan ve yeniden teşkilatlandırılması öngörülen sağlık
kuruluşlarının döner sermayesi sağlık işletmesine
aktarılır.
BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?..
TURGUT SÖZER {Sakarya) — Söz istiyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözer.
DYP GRUBU ADINA TURGUT SÖZER (Sa
karya) — Değerli başkan, saygıdeğer üyeler; kusu
ra bakmayınız, defalarca tekrarladığıımız veçhile,
halkın yüzde 90'ını fakirleştirdiğin'izi devamlı arz
ediyoruz. Bu milletin ekonomik durumunu, en azın
dan teslim aldığınız 1979*daJki noktaya getirmeden,
ondan sağlık sigortası isteyemezsiniz. O da zaten size
bu primi veremez. Siz, onun bozduğunuz ekonomik
durumunu düzeltmeden, ondan - adı ne olursa olsun
- ek vergi alamazsınız; almamanız da lazım.
İMUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Geçici 2
nci maddeyi görüşüyoruz.
TURGUT SÖZER '(Devamla) — Evet, evet.
Sizin hikâyeniz, kulağını kocasının evinde deldi
ren gelinin fıkrasına benzemektedir. Neyin ne za
man yapılacağını bilememektesiniz. Sonra yapılacak
şeyi önce yapmaktasınız.
Koruma hizmetiyle görevli arkadaşların iaşe ve
İbateleriyle bu konuda yapılacak masraflar da işlet
menin zfimmetii şümullüne giıiince; teşhis, tedaıvii ve
rehabilitasyon ücretleri artacaktır. (Hele, rehabilitas
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yon söz konusu olunca, durum daha da değişiktir.
Vatandaşımız görememektedir, işiitememektedir yümyememektedir. Biz bugün bunların binde 14'üne
ancak bakabilmekteyiz, rehabilite edebilmekteyiz. Bu
durum muvacehesinde, tabiî ücretler artınca, bunla
rın rehabilite edilme imkânları da o nispette azala
caktır. Bu primle, bu sigortayla yalnız kalırsak; yani
devlet tarafından da, finanse edilmesini, desteklen
mesini ön plana...
HİLMü NALÖANTOĞLU ((Erzurum) — Kulak
delikline işini anlayamadılk.
BAŞKAN — Efendim, biz de anlayamıyoruz;
çünkü, döner sermaye üzerinde konuşulması lazım
gelir; ama Sayın Sözer nereden konuşuyor, farkına
varamadım.
TURGUT SÖZER (Devamla) — Döner sermaye
efendim.
BAŞKAN — Oraya gelin efendim.
TURGUT SÖZER (Devamla) — Şimdi, ora da
diyor ki, «İşletme, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon
hizmetleri...»
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yok böyle bir
şey.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Hatip konuşsun...
TURGUT SÖZER (Devamla) — Orada baktım
da hazırladım. (Gülüşmeler) Neyse...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 3 üncü' mad
deyi konuşuyorsunuz.
TURGUT SÖZER ı(Devamla) — Biz 4 üncü mad
deye mi geçmJiştik. (Gülüşmeler)
BAŞKAN — Sayın Sözer, 2 nci maddedeyiz.
TURGUT SÖZER (Devamla) — 3 üncünün
yerine sayalım o zaman.
(BAŞKAN — Efendim, size 3 üncü maddede söz
verelim, buyurun.
Teşekkür ederim.
2 nci madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok.
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 3. — Genel Sağlık Sigortası
yürürlüğe girinceye kadar, hiç bir sosyal güvenlik
kurumuna tabi olmayanlar müracaatları ve talepleri
halinde sağlık kütüğüne kaydolunur.
Bu suretle kayıtlarını yaptıranlardan her yıl Ba
kanlar Kurulunca tespit edilen miktarda prim tahsil
edilir. Kayıtlarını yaptırmayanlar ile primlerini öde-
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tmeyenlerin sağlık- kuruluşlarındaki teşhis, tedavi ve
rehabilite giderleri kendilerinden veya kayıt olduk
ları özel sigorta kurumlarından tahsil edilir.
Sağlık 'kütüğünün oluşturulması ve işletilmesi ile
ilgili usul ve esaslar sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tespit 'edilir.
'Kayıtlarını yaptırmalarına rağmen primlerini ödeyemeyeoek kadar fakrü zaruret içinde bulunanların
primleri, durumlarının mahallî idarelerce tespit edil
mesi şartıyla kısmen mahallî idarelerce tespit edilme
si şartıyla kısmen veya tamamen sosyal yardım mak
sadıyla kurulmuş fon ve kuruluşlar tarafından öde
nir.
Sosyal yardım maksadıyla kurulmuş fon ve kuru
luşlardan sağlanacak malî destek ve yardımlarla ilgi
usul ve esaslar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın teklifi üzerine Başbakanlıkça düzenlenir.
'BAŞKAN — Sayın Muzaffer Yıldırım, buyurun.
DSP GRUBU ADINA MUZAFFER YILDI
RIM (Kayseri) — Sayın Başkan, değerlli milletvekili
arkadaşlarım; kütüğe kaydı olmayan, fakir ve yoksul
vatandaşın hastalanması halinde, bu kanun tasarısı
na göre hayat hakkı yok; zira 'tedavi imkânı yok.
'Bu durumda olan fakir halkımıza sağlık hizmeti pa
ra karşılığı verilmektedir. «^Parası olan tedavi olur,
parası olmayan ölür» En büyük varlığımız insanı
mıza bakış açımız böyle olamaz. Fakir vatandaşlar
her şeyi »devletten beklerler.
Maddede, «Kayıtlarını yaptırmalarına rağmen,
primlerini ödeyemeyecek kadar fakrü zaruret içinde
bulunanların primleri, durumlarının mahallî idareler
ce tespit edilmesi şartıyla kısmen veya tamamen
sosyal yardım maksadıyla kurutmuş fon ve kuruluş
lar tarafından ödenir» denmektedir.
Kütüğe teyitli odan yoksul halkımızın sağlık ku
ruluşlarında tedavi ücreti de fakirliğin mahallî ida
relerce DespM neticesinde kısmen veya tamiaımen odenelbiıliyor. Yani, öncelikle fakirliğin mahallî idare
lerce tespihi gerekmektedir. Bu tespit edildikten son
ra, ücretli de kısmen veya tamamen ödeneMliyor.
Falkirliğin tespiti neye göre yapılacaktır? Bunun
esasları tespit edilmelidir. Bugün tatbikatta, Fafc'ir
Fukara Fonundan (halk arasında, «fak-fuk fonu»
deniliyor) gerçek fakirler yararianamarnakıtadır. Ku
ruluşu, işleyişi1, bugünkü tatbikatı partizanca yapıl
maktadır. Sonra, bu fonda birlcen para ne kadar
dır, bu fionıda biriken para falkiir fukaranın tedavi
sine yetecek midir, ne kadarı sağlık hizmetlerine ay
rılmıştır; bunlar belirsizdir. Bu fondan yardımda, po

7 . 5 . 1987

O: 1

litik tercihler rol oynamaktadır. Fonun da bu hu
susta yeterli olmadığı bilinen bir gerçektir, Dar ge
lirli ve yoksul vatandaşımızın sağlığı bu fonlara terk
edilmemelidir,
Yine, finansmanla ilgili kritik konulardan birisi,
genel sağlık sigortasıyla ilgili, fakirlerin kısmen ve
ya tamamen priannlerinli ödeyememeleri hainde orta
ya altılıan hal tarzı, bu maksatla kurulmuş olan
fonlardan faydalanılması şu anda belci tasarıda is
men geçmemeMe birlikte, Sbsyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşivik Fonu kastedilmektedir. Bu fon şu
anda' mevzua'üta mevcut, ancak bulunmadığı bir za
man olursa, mesela böyle bir fon kaldırılırsa, bu ki
şilerin finıanismıanı için uygulanacak yöntemlerin d©
kanunda yer alması gerekÜr. Aynı zamanda Sosyal
Yandi'mlaşma ve Dayanışmayı Teşivik Fonunun yü
rütülmesi sırasında ve onunla ilgili mevzuatta da bu
ödemelerin o fon tarafından yapılacağım belirten
birtakım uygulamalara da ihtiyaç vardır. Şu anda
nüfusun yüzde 501s!i sağlık sigortaısına sah'ip, yüzde
50fsli ise değildir. Bunun yüzde 35 civarının prim öde
yebileceği, yüzde 15iinin ise prim ödeyemeyeceği tahm!in ediliyor. Yüzde 3'5'in içellisinde de bir yüzde
lö'luk bölümünün az prim Ödeyebileceği, yani kıs
men devlet tarafından veya fonlar tarafından des
teklenmesi gerekeceği biliniyor. Bu kısımların da da
ha açıklığa kaıvuşituruiîmaısı lazımdır. Biz parti olarak,
vatandaşın flon kapılarında yardım alalbiknek için do
laşmasına karşıyız.
Yüce Meclise saygılar sunanım.
IBAŞKAIN — Teşekkür ederim.
'Madde üzerinde önergeler vardır, okutuyorum :
IMOSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Söz isti
yorum Sayın Başkan..""
0PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Soru sormak isti
yorum Sayın Başkan.
,'BASJKAİN — Buyurun Sayın Sarioğiu.
PASA SARIDÖLU (Ağrı) — Efendim, Sayın.Ba
klandan öiğrenmek işitiyorum.,
'Kütüğe kaydblmaıyan, ödeme gücü olmayan ve
acil bir vaka dolayısıyla veya Ciddi bir vaka dola
ylısıyla hastaneye gelen ya da uygunsuz bir saatte
gelen bir vatandaşın durumu ne olacaktır? Kütüğe
kayıtlı değil, prim ödememiş. Şkndli bu vatandaşa ne
giibi muamele yapılacaktır? Yani hasta orada bekle
yecek midir? Vatandaşa, ödeme gücünüz yoktur,
bunu tetkik edip getirin; ondan sonra muayene ya
palım mı denecektir? Bunun açıSklığa kavuşturulması
lazımdır.
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'BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (KÜtalbya) — Sayın Başkan, so
ru salhilbkı© teşekkür ediyorum zalbDfera geçmesi ba
kımından. Acil' vakalar için bu hükümler geçeriHİ de
ğildir; adil valka anında tddaMi edilecdk, muamele^'
Silahlara tekemmül ettirilecekitir.
PAŞA SARİOÖLU (Ağrı) — B"Lr de ciddî vaka
»dedim efendim. Yani, operaisyon gerektirecek vaka.
ISAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ciddî valka,
acil avaka...,
PAŞA SARİOÖLU (Ağrı) — Hayır, onu karış
tırmayalım, o tama'm,- yalnız şu var. Ciddî vaka de
diğim şudur : M gün sonra meydana çıkalbiecelk,
dalha sonra te^hıits edlildbileoelk bir durum için ne ola
caktır? (ANAP sıralarından gürüîltlüıler)
ISAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MıUSTAFA KALBMİLt (Kütahya) — Sayın BaşIkan, hakimlikte bir aoil valka kavramı varıdır, bu ac'il
vaka kavramı da hek'iimler tarafından tayin edilir.
(BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Balcılar.
'PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim, siorum
aydınlanmadı.
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Balcılar.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, ben grup adına söz istemiştim.
BAŞKAN — Efendim, söz istemediniz, söz kaydı
yaptırmadınız; bu itibarla ben de...
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım, bu
konunun aydınlanması lazım; ben bunu keyfimden
sormuyorum.
BAŞKAN — Efendim, ben, Sayın Bakanı daha
fazla konuşturma konusunda bir salahiyete sahip deği
lim ki. Sayın Bakana söz veriyorum, Sayın Bakan açık
lıyor. Bu açıklama karşısında Genel Kurul aydınla
nacak ve takdirlerini ve kararlarını ona göre verecek.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — işte, uygulamanın
nasıl olacağı, sakatlığı meydana çıkıyor buradan.
BAŞKAN — Sayın Balcılar, bendeniz söz iste
yenleri kaydettim. Zatı âlinizin söz isteği yoktu; bu
arada da söz istemediniz.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın ha
tibin konuşmasından sonra söz istemiştim; ama gör
mediniz.
BAŞKAN — Geri dönemeyiz.
Madde üzerinde önergeler vardır, okutuyorum:
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Yüksek Başkanlığa
544 sıra sayılı tasarının, geçici 3 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasındaki «Mahallî idarelerce» deyimi
nin, «Mahallin en büyük mülkî amirince» olarak de
ğiştirilmesini arz ederiz.
Turan BayezM
Neriman Elgin
Kahramanmaraş
Ankara
Hayrettin Ozansoy
Hilmi Nalbantoğlu
Diyarbakıı<
Erzurum
Hüseyin Aydemir
îzmif
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
544 sıra sayılı, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Tasarısı geçici madde 3*ün, fakir vatandaşların Anaya
sal hakkı olan sağlıklı yaşama hakkından kolaylıkla
istifade edebilmeleri bakımından, aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini öneriyoruz.
Muzaffer Yıldırım
Nuri Korkmaz
Kayseri
Adana
Cahit Karaikas
Hasan Altay
Zonguldaık
Samsun
Sabri Irmak!
Sururi Baykal
Konya
Ankara
Önerilen madde :
Geçidi Madde 3. — Genel sağlık sigortası yürür
lüğe girinceye kadar, hiçbir sosyal güvenlik kurulu
şuna tabi olmayanlar, müracaatları ve talepleri ha
linde veya hastalandıklarında; sağlık kütüğüne kay
dolunur. Bu suretle kayıtlarını yaptıranlardan her
yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarda prim
tahsil edilir.
Bu primi ödeyemeyecek durumda olan fakir va
tandaşların primleri, mahalle muhtarlığından alacak
ları Fakirlik ilmühaberi karşılığında devletçe karşı
lanır.
BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine
göre okutuyorum:
Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım ve arka
daşlarının önergesi.
Önerilen Madde:
Geçici Madde 3. — Genel Sağlık Sigortası yürür
lüğe girinceye kadar, hiçbir sosyal güvenlik kurumu
na talbi olmayanlar müracaatları ve talepleri halinde
veya hastalandıklarında; sağlık kütüğüne kaydolur.
Bu suretle kayıtlarını yaptıranlardan her yıl Bakan
lar Kurulunca tespit edilen miktarda prim tahsil edi
lir.
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Bu primi ödeyemeyecek durumda olan fakir vatan
daşların primleri mahalle muhtarlığından alacakları
Fakirlik İlmühaberi karşılığında devletçe karşılanır.
BAŞKAN — önergeye Kom'isyon ve Hükümet
katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldırım.
MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; devlet, tedavi edici sağlık
hizmetlerini ücretli olarak yürüttüğüne göre, bilhas
sa fakir vatandaşlarımız her zaman bu ücreti ödeme
gücüne sahip değildir. Adı genel sağlık sigortası da
olsa, genel sağlık sigortasına geçiş de olsa, hastalık
ve hastane ücretlerini ödeme gücü bulunanların prim
le katılacağı, gücü olmayanların primlerinin devlet
tarafından ödeneceği bir sistem içinde halkımızın
sağlığının geleceğini teminat altına almak gerekmek
tedir. Fakrü zaruret içinde olan hasta vatandaşımız,
tasarıda öngörülen şartları yerine getirinceye kadar,
aşılması çok zor bürokratik muameleleri gerçekleşti
rene kadar, yollarda, sağlık ocağı veya hastane kapı
larında daha doktora muayene olamadan, maalesef
ölür.
Prim ödeyemeyecek durumda olan dar gelirli yurt
taşların kapı kapı dolaşıp yardım istemesini gerektiirecek bir düzenlemeyi genel sağlık sigortası saymak
zaten olanaksızdır.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Önerge ka'bul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit
ve arkadaşlarının önergesi.
Geçici 3 üncü maddenin dördüncü fıkrasındaki
«mahallî idarelerce» deyiminin, «mahallin en büyük
mülkî amirince» olarak değiştirilmesini arz ederiz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyorlar
mı önergeye?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz Sayın
Başkan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz Sayın
Başkan.
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kaibul edilmemiş
tir.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan maddeyi
oylamaya sunmadan önce, son paragrafın birinci sa
tırının son kelimesi «ilgi» olarak yazılmış, «ilgili» ol
ması gerekir.
Arz öderim.
BAŞKAN — Komisyonun bu redaksiyon teklifiy
le birlikte geçici madde 3'ü oylarınıza sunuyorum:
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Geçici 3 üncü madde
ka'bul edilmiştir.
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum.
GEÇİCİ MADDE 4. — Genel Sağlık Sigortasına
geçişi sağlamak ve hiç bir sosyal güvenlik kuruluşuna
tabi olmayan vatandaşların sağlık giderleri ile ödeye
cekleri prim arasındaki farkı karşılamak amacıyla Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı T.C. Merkez
Bankası nezdinde «Sağlık Hizmetlerini Destekleme
ve Geliştirme Fonu» kurulmuştur.
A) Fonun Gelirleri:
a) Sağlık İşletmesi uygulamasına geçirilen sağlık
kuruluşlarına sağlık kuruluşunun bağlı olduğu ku
rum tarafından tahsis edilen araç - gereç ile gayrimenkullerin kiralama ve kullanma bedellerinden,
b) Bağış ve yardımlardan,
c) Bakanlar Kurulunun bölgelere göre ve Sağlık
İşletmesi uygulamasına tabi olan sağlık kuruluşları
nın yıllık müsbet bakiyelerinin % 20'sinden çok ol
mamak üzere tespit edeceği paydan,
d) Sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi biri
ne talbi olmayanların ödeyecekleri veya adlarına sos
yal yardım maksadıyla kurulmuş fon ve kuruluşlar
tarafından ödenecek sigorta primlerinden,
e) Bütçeye konulacak ödeneklerden,
f) Sağlık işletmelerinde ve kuruluşlarında hiç kul
lanılamayacak durumda olan ve iade edilen araç ve
gereçlerin satış bedellerinden,
Teşekkül eder.
B) Fonun Giderleri:
a) Fon yönetimli ile ilgili olarak çalıştırılacak söz
leşmeli hizmet veya personel harcamalarından,
'b) Hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olma
yanlardan sağlık kütüğüne kayıt olanlar için yapılan
teşhis, tedavi ve rehabilite masraflarından,
e) Acilen satın alınacak veya kiralanacak her türlü
mal ve hizmet alımları bedellerinden,
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d) Prim tahsil hizmetleri için yapılacak harca
malardan,
e) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla mekanizasyon, otomasyon, eğitim, bilimsel araştırma, inceleme
ve tanıtım harcamalarından,
f) Sağlık hizmeti ile ilgili diğer giderlerden,
Teşekkül eder.
Fonun tabiî başkanı Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanıdır. Bu fondan yapılan her türlü harcamalar, 1050
sayılı Muhasebei Umumîye Kanunu, 2886 sayılı Dev
let îhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu hü
kümlerine tabidir.
Fonun işleyişine dair usul ve esaslar Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetme
likle tespit edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Geçici 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici 4 üncü madde ka
bul edilmiştir.
Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum :
GEÇÎGÎ MADDE 5. — Bu Kanunla ilgili yönet
melikler düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar, bu
Kanuna aykırı olmayan mevzuat hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur.
BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz
isteyen?.. Yok.
Geçici 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici 5 inci madde kabul
edilmiştir.
10 uncu maddeyi okutuyorum :
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 10. — Diğer kanunların bu Kanuna ay
kırı hükümleri yürürlükten kalkar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..
Buyurun Sayın Yıldırım.
MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tasarının 10 un
cu maddesinde, «Diğer kanunların bu Kanuna aykırı
hükümleri yürürlükten kalkar» denilmektedir. Madde
gerekçesinde, başka yasalardaki hangi maddelerin yü
rürlükten kaldırıldığının, bu maddeyle tespit edildi
ği öne sürülmekle birlikte, madde metninde hiç böyle
bir tespit yoktur.
Bu dururri, yasa tekniğine uygun değildir. Bu du
rumda, yürürlükteki binlerce yasadan hangilerinin,
hangi maddeleri yürürlükten kalkmış sayılacaktır?
Orası da belli değildir. Bunlar da yönetmelikle mi tes
pit edilecektir? Bu durum da Anayasaya aykırıdır.
Çünkü, kanunları kabul eden Türkiye Büyük Millet
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Meclisidir; yürürlükten kaldırılacak olan da gene Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olacaktır. Bu böyle yapıl
mazsa, mevcut haliyle hangi kanun maddelerinin aykırı,
hangilerinin aykırı olmadığı tartışmaları başlayacak,
içinden çıkılmaz çelişkilere ve hukuk düzenimizde tam
bir kargaşaya neden olacaktır. Biz şimdi burada uyarı
yoruz. Bunların önceden tespit edilmesi, bütün bu kar
gaşalıklara mani olabilir. Takdir Yüce Meclisindir.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde başka söz
isteyen?.. Yok.
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiş
tir.
11 inci maddeyi okutuyorum :
Yürürlük
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... 11 ikici madde kabul edilmiştir.
12 nci maddeyi okutuyorum :
Yürütme
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Oyunun rengini belirtmek üzere, aleyhte Sayın
İtdriıs Gürpınar söz istemişlerdir; buyunsuınlar efen
dim.
İDRıliS GÜRPINAR (Muğla) — Sayın Baştan,
yüce Meclisin değerli üyeleri; bu tasarı hakkındaki
<ayıumuü yönünü belirlemek için söz almış bulunuyorıuim.
Şimdi, blu tasandan neler bekleniyordu, neler yapılimıalıydı, bunlar yapıldu mı yapılmadı mı, kışlaca
bir göz laltaltm.
öncelikle, sağlık giıbi, ülkenin son derece önemli
bir sıotrununa köklü çözümler bulmak imkânı önü
müz» çıkmışken, bu fırtsaitı iyi kul lamam ayarak, hat
ta kötü şekilde kullanarak kaçırmış bulunuyoruz.
lB.u yasıanın başarılı olabilmesi içiln şu öntemli so
rumlara çözüm geıtJnmösi lazımdı:
Fiınansımaını sağlaması gerekirdi.
iSağlık öngıiütlünün güçlendirilmesi ve eğitimini hal
letmesi gerekirdi.
Hekime güvence vermesi gerekirdi.
Altyapı sonuniarını çözümleyecek tedbirleri alma
sı gerekirdi?.

— 168 —

T. B. M. M.

B : 100

Tasarı, bunların hiçbirime belirli biır çözüm ge
tiremem işitir; herşeyi yönetmelilklerle ha<riedeceğ;ni be
yan etmiştir. Yani, yüce Meclisin bilgisi dışımda bu
işleri yapacaktır. Kendi bilgisi ve denetimi dışında,
çok önemli sağlık sorunlarının çözüm'leırırnesine yü
ce Meclisin nasıl «Evet» diyeceğini1 doğmuşu merak
ediyorum.
Finansman konusu : Bu işin, iktildar tarafından
hiçbir hesabı yapamamıştır. Delki de yıllarca, trilyo
na yaklaşan paraya ihtiyaç olacaktır. Bu işe ne ka
dar para sıarfıeidecisğimfe huisuısıund'a az veya çok, bir
girişimde dahi bulunulmamıştır. Yani, bugün hiükü(met, bu işi. yapmak için ne kadar paraya imttyacı
Varıdır, bu hususta hiçbir bilgilsi yoktur. İktidarın tü
llümü, Nasrettin Hoca'nın göle yoğurt çalmasınla ben
ziyor. Eğer göl maya tutarsa sağlık hizmetleri' için
pana harcayacak, yani hatlıktan pana topîansia hizmet
verecek, tlopl ay atmazsa veremeyecektir. Başbakanlık
danışmanının ağzımdan, açıkça, serbest ekonomi mo
delimin uygulandığı ülkemizde, halika karşılıksız sağîılk hizmeti vermenin düşünülmediği söylenmiştir.
iSağlık örgütünün nasıl eğitilerek güçlendirileceği,
yani tıp fakültelerindeki, eğftilm sorunları, asistanla
rın eğiıtiımleni, meslek öncesi ve meslek içi eğitim ile,
yardımcı sağlık personelinin' eğiltiimi sorunlarının ta
mamı da, yönetmeliklere havale edilmiştir. Yönetme
dikle bir üniversiteye nasıl yön verilecektir, bunu an
lam akita güçlük çekiyorum.
Hekim güvencesine gelince, bu konudaki mevcut
güvence de ontiadlam kaldırılmış; böylece, hekim ve
yardımcı sağlık personelinin, güvencesiz bir ortamda
ve iktidarın kendi keyfine göre değiş'tlirileıbileoeği ko
şullarla çalıştırılmialsdina, iktidarın kölesi gibi gönülmesine, tasfiıyesine ve yeniden kadrolaşmaya elverişli
bir model getirilmektedir. Bakanlık, istediği sağlık
personelini meslekten men etme yetkisine de sahip
tir. Balkaınlııkta zaten var. olan tasfiye ve kadrolaşma
işi de, bu yasa ile kolayca halledilecektir.
Tasarı, Türkiye'nin en büıyülk sorunu ve kırsal ke
simin büyük dendi oilan altyapı sorunlarına da bir
çözüm getirmemiştir.
Bu dört ana sorun dışında, oluşturulacağından
ıblahsedilen hizmet zinciri maisıl oluşacak; bu yapılırIken sağlılk ocakları ve sosyalizasyonun akıbeti ne olacalk; vakaların yüzde 9'5'ini halletmesi gereken birinci basamak nasıl güçlenecek; bunun için üniversite
tıp eğitimi proıgrıarnlarında ne gibi tedbirler alımacalk; yolksa, bu iş meslekî eğitimle mi çözümlenecek,
bütiün bunlar -bedii değil. Yüksek doğum, buna bağlı
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anne ve-bebek ölümü ve aile planlaması konusunda.
da ne yapılacağını bilemiyoruz. Yasa tasarısının gerekıçesindeki parlak sözler, maalesef maddelere yansımamışitır. Görüşlerine başvurulan çok değerli sağ
ıl ilk mensupları (başhekimler, uzmanlar, meslek tem
silcileri) dinlenmiş; fakat, onların söyledikleri yasa ta
sarısına yanısıımaımt'şjtıtr. Sayım Bakanın kamuoyuna
verdiği mesajlar da yasa tasarısına yansımamıştır.
Yasa tasarısında' «'Sağlılk personelinin standardı»
•sözlü geçiyor; ama standardın ne olduğu tarif ve tesipiüt edilırnıenvştir. Serbest çalışan hekimlerin bu sözümoma reformda nasıl bir röl alacakları da belli
değildir. 13 bine yakın, serbest çalışan hekimi var
dır; ama, bunların, bu reformda ne gibi bir rol ala
cağı belli değildir.
Yardımcı saığlık personeli olan hemşire, ebe, sağ
lılk teknisyeni, ve laborant gibi personel açığının gi
derilmesi ve bunların kalitesinin yükseltilmesi konu
sunda da yasa tasarlısında bir kesinlik yoktur.
İşte bütün bu sdbep'îerden dolayı da, tasarı hekim'lerim büyük çoğunluğu üzerinde tedirginlik uyandır
mıştır.
Peki neden böyle oldu, dumip duranken asfaltta
yo'umuzu niçin şaşırdık? İşin içine, Türk sağlık per
sonelini ve sağlılk sorunlarını iyi bilmeyen, her olayı
sadece para yönünden hesaplayan, üstelik de kendi
nin her şeyi bildiğini sanan tek adam ve onun da
nışmanları karıştı da ondan böyle oldu. Sayın Baş
bakanlık danışmanı, açıkça «İşim kolayı varken, ne
diye piyade talimatnamesi gibi tafsilatlı yasa tasarı
sı hazırlayıp da elim'izi kolumuzu bağlayalım; her
şeyi yönetmeliklerle hallederiz olur biter» dediler
ve yasa tasarısı da bu görüşe göre hazırlandı. Sayın
Başbakanın tek adamı yönetiminin bu z-flıniyetime, an
cak ANAP Grubu «Dur» diyebilir; artık bu bir ih
tiyaç haline gelmiştir. Ülkenin genel durumu, Sayın
Başbakanın iddialarının aksine, iyi değildir; gittik
çe de kötüye gitmektedir.
İşıtie bütün bu sebeplerden, bu tasarı hakkındaki
oyumun olumsluz olacağını arz eder, yüce Meclise
saygılar sunarım.
IBAŞKAIN — Sayın Mustafa Balci'lar, tasarının
löh'inlde oy kullanacağını bildirerek söz istemişidir.
Buyurun Sayım Balcıllar.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; oyumun rengini' belli
etmek ve lehte konuşmak amacıyla söz almış bulunaıyonum.
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Değerli müldtvelkiieri, geçmiş dönemlerden bugü
ne kadar sağlık hizmetlerinden şikâyetler gelmiştir;
yani sorun bugünün sorunu değildir. Geçmiş dönem
lerdeki cumhuriyet 'hükümetleri, bu problemleri hal
letmek amacıyla, değişik tarihlerde reform mahiyetin
de damiteMecek bazı kamum tasarılarını sevk etmiş
leridir. Bunlara örmek olarak, 224 sayılı Sağlık Hiz
metleri nta sotsiyafeıştirlmesi Hakkımda Yasayı ve
Taımgüm Yasası dediğiımiz yasayı sayabiliriz; fakat,
Ibuıgıülnıe kadar sağlık hikmetlerimden şlkiâyietier maale
sef yine kosilmemiış, devam etmiştir.
Hükümetimiz de, bu dönemde, yine devam eden
şlkâryeffcîeri giderelbiUmek amacıyla, geçmişite yapılan
uygulamaları da nazarı dikkate almak ve o problem
leri halletmek amacıyla getirilen yasaların başarısız
lık sebeplerini de araştırimalk suretiyle, yeni bir tasa
rı bazıirlamışltıır. Bu, iyi niyetle hazırianımış bir tasa
rıdır. Tabiî eın mükemmelini biz yaptık demek müm
kün değildir; alma, şunu iddia edebilirim ki, sağlık
hikmetleri bu tasarıyla bugünkünden çok daha iyi bir
İhale gelecektir.
Bu kanun tasarlısının en önemli taraflarından bi
nlisi, gene geçmiş dönemierdeki cumhuriyet hükümetlerinin seçim bildirgelerine ye hükümet programları
ma koymalar una, mamPdketiimizde genel sağlık sigor
tasına geçeceklerimi iiddia ötmelerine ve amaçlamala
rına ve her anayasada genel sağlık sigortasına geçil
mesi öner i/Ilmes ime rağmen, şimdiye kadar hiçbir cum
huriyet hükümetinin gerçekleştiremediği, bir olayı
gterçekl eştirecek olmasıdır. Genel sağlık sigortasına
geç'iş i sağlayacak bir tasarıdır ye genel sağlık sigorta
cıma yumuşak bir geçiş sağlanacaktır.
Her ne kadar muhalefet partiler i sözcülerinin,
«Bumun finansmanı tasarıda belMiılmemiştiır» vesai
re şeklinde ifadeleri olmasına rağmen, özellikle fi
nansman la ilgili madldie çok iyi bir şekilde vte Ana
yasanın ilgili hükmü doğrulituisumda düzenlenmiştir.
Anayasanın 56 net maddesiıni'n gerekçesini' okursanız,
dikkatinizi çekecektir, «Genel sağlık sigortlasımdan
aımaç; herkes primini ödeyecek, primini ödeyemeye
cek durumda olan, faikrü Zaruret içerisindeki fakir
vatandaşların primlerini de devlet Ödeyece!k't)i'r>> deni
yor. Tasarı da bu şekilde düzenlenmiştir.
Genel sağlık sigortasına geçişi sağlayacak bir kü
lttük sistemi getirilmiş ve «Boı kütüğe müracaat eden
vatandaşlar, bakanlar kurulunum tespit edeceği prim
leri öder» djenillmişltlir. Bu kütüğe müracaat eHtikleri
'halde primleri, ödeyemeyeceğini iddia elden, faikrü Za
ruret içerilsinıdfe olan vatandaşlarım primlerinin tama-
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mının veya bir küsımının ilgili sosyal fonlardan, yani
devlet tanaifnınıdan ödeneceği tasarıya derç edilmişitir.
Bu şekilde de, genel sağlık sigortasına yumuşak bir
ıgieçiş sağlanacaktır.
Muhalefet partileri, sözcüleri, ftaansının sağlanaımayacağıını iddia ediyorlar. Biz hesaplattık, -bir mu
halefet partiisi sözcüsü arkadaşımız oranlar hakkında
Ibiılgi verdi, tekrar etımelk istemiyorum- memleketiimizld]e sağlık sigortası şemsiyesi a t a d a toplam yüzde 50
civarında vatandaş vardır; fakat Bağ - Kur sağlık
/sigortası pilot bölge uyıguflamaisı devam etltiği süre
ce bu rakam bir iki yıl içerteinde yüzde 70 - 75"lere
ulaşacaktır.
Ayrıca, bugünkü rakamlara göre hesapladığımız
da, geriye kalan ve sağlık silgortası şemsiyesi dışında
olan yüzde 50 oranındaki vatandaşın yüzde 15'inin
primlerini ödeyemeyeceği; yüzde 10'unun da, bir kısımmu Ödeyemeyeceği, yapılan araşltırmalardan öğreniJlımiş, tespit edilmiştir.
iNletiee itibariyle, Devlet Planlama Teşkilatımın
yapmış oüdutğu bir hesapta, bunun sosyal fonlara
ımalî yüklünün 50 milyar lira civarında olacağı ifade
eldilmişitir. Şu anda Sosyal Dayanışma ve Yardımlaş
ma Fonunum toplam bütçesi 400 milyar liradır ki,
Iböylece genel sağlık sigortası primlerini ödieyebilme
lilmlkânına fazlasıyla sahiptir; finanış konusunda, en
dişe edilecek taraf yoktur.
Kanunun getirdiği başka önemli noktalardan bi
risi de, müracaat zincri sistemidir. Buıgüın, özel dal
has)î)anesi oliaınalk kabul ettiğimiz ihtisas hlastaneleriımVze, .normal, çolk basit ve küçük bir sağlık merke
zimde dahi tedavi edilebilecek vakalar gelmekte, bu
rada bulunan ve çolk pahalıya mal olmuş olan cihaz
lar ile, deıVÜete çok büyiük mialî yükü teşkil edecek
olan çolk yeıtemdkli. personel, bu çok basit sağlık hiz
metleri için zaman harcamak zorunda kalmaktadır
lar. Böyle bir müracaat zinciri sistemi ile, bu hasta
nelerdeki yığıllmaHaır da önlenmiş olacak; ama, bu
müracaat zinciri kurulurken de -yiine kanunda özel
likle belirtilmıiiştiır- vatandaşın hastane ve doktorunu
ısieçehil'me hürriyetine de özellikle dikkat edilerek,
yönetme! ilkler oma göre düzenlemecektlür.
ISağlık eğitimi konusunda da önemli düzenleme Der getirilmiştir. Bugün, memleketimizde -özellikle
sağlık hizmetlerinde lokomotif görevi yapan hek im
lerimiz içim çolk önemlidir- okuldan mezun olduktan
ısonra kiitap açıp okuyan hekilm sayımız maalesef
fevkalade asidir. Tıpta, bilgilerin yarılanma yılı yedi
yıldır. Yani, birisi tıp fakültesinden mezıun olduktan

— 170 —

T. B. M. M.

B : 100

ısıomıra, yedi yıl içerisinde bilgilerinin yarışanı kayibetanelktedir. Bu konuda ernrıedici hükümler getirilmiş
tir, inşallah memleket içim hayırlısı olacaktır.
Değerli arkadaşlar, ifade efltiğilm bu sebeplerden
dıtfDayı, tasarıya olumlu oy vereceğiımi ifıa'ds öder, yü
ce Meclisle saygılar sunanım. (ANAP sıralarından al
kışlar)
(BAŞKIAN — Teşekkür ederim.
Tasarı açık aylanmaya tabidir.
Oy pusulalarının kupalara atılması suretiyle iş
lem yapulmaı&ını aylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Btlmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır.
Yanında ay pusulası bulunmayan arkadaşlar, be
yaz bir kâğıda islimlerini, seçilm bölgelerini, oyunun
rengini ballirtımek ve imzalarını atmak suretiyle oyla
rını Ikol'liamalbilıirier.
2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, 'Afyon Milletvekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi we Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu
(2/191, 2/203) \(S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) (1)
©AŞKİAN — Alınan karar gereğince, «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» kısmında, 1 inci sırada bulunan içtüzük teklifini
geçiyoruz.
3. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Arıcılık
Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514)
BAŞKAN — 2 nci sıradaki, İçel Milletvekili Edip
özgenç'in, Arıcılık Kanun Teklifi ve Tarım Orman
ve Köyişleri Komisyonu Raporunun müzakeresine
geçiyoruz.
Komisyon ve hükümet?.. Yok,
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir.
4. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, tpekböcek
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri
Komisyonu raporu (2/139) (S. Sayısı : 515)
BAŞKAN — 3 üncü sıradaki tçel Milletvekili
Edip özgenç'in, tpekböcekçiliği Kanunu teklifi ve
(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı
lar 14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına ek
lidir.
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Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu raporunun mü
zakeresine geçiyoruz.
Komisyon ve Hükümet?.. Yök.
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir.
5. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ko
misyonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554)
BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Muş Milletvekili
Alaattin Fırat ve istanbul Milletvekili Bülent Akarca
lı'nın, 21.12.1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Şirket
lerinin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması
ve Bu Kanuna (8) Ek ve (4) Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet; Sanayi ve
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporlarının mü
zakeresine geçiyoruz.
Komisyon ve Hükümet?.. Yok.
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir.
6. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasar oğlu ve
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddele
rine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556)
BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, istanbul Milletvekili
Doğan Kasaroğlu ve 13 Arkadaşının 11.11.1983 Ta
rih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Ka
nununun Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesi ve
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ile Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2
Arkadaşının, 2954 Sayılı Türkiye Radyo - Televiz
yon Kanununun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapo
runun müzakeresine geçiyoruz.
Komisyon ve Hükümet?.. Yök.
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7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Ku
rucuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir
Siyasî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'
ye Giren Bir Milletvekilinin,
Anayasanın 84 üncü
Maddesi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair
Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyeliklerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı :
546)
BAŞKAN — 7 nci sıradaki, Bir Siyasî Partiden
İstifa Ederek DSP Kurucuları Arasında Yer Alan
Dört Milletvekili ile Bir Siyasî Partiden Kesin İhraç
Edildikten Sonra DSP'ye Giren Bir Milletvekilinin,
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerimden Kurulu Karma Komisyon Raporunun
müzakeresine geçiyoruz.
Komisyon?.. Yok.
Görüşülmesi ertelenmiştir.
8. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bîr
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Raporları (3/158) (S. Sayısı ': 547)
BAŞKAN — 8 inci sıradaki, Bir Siyasî Partiden
İstifa Ederek Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Men
sup Olduğu Siyasî Parti Feshedilen ve Başka Bir Si
yasî Partiye Giren Milletvekillerin, Anayasanın 84
üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına
Dair Başkanlık Divanı Kararı ve Başkanlık Tezkeresi
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden
Kurulu Karma Komisyon Raporlarının müzakeresine
geçiyoruz.
Komisyon?.. Yok.
Görüşülmesi ertelenmiştir.
9. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
Komisyon
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ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları
(3/1073) (S. Sayısı : 548)
BAŞKAN — 9 uncu sıradaki, Bir Siyasî Partiden
İstifa Eden ve Daha Sonra Yeni Bir Siyasî Partinin
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan; Bir Siyasî Par
tiden İstifa Eden ve Daha Sonra Başka Bir Siyasî Par
tiye Giren; Mensup Oldukları Siyasî Parti Kapatıldık
tan Sonra Başka !Bir Siyasî Partiye Giren veya Yeni
Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan
Milletvekillerinin Anayasanın 84 üncü Maddesi Mu
vacehesinde Hukukî
Durumlarına Dair Başkanlık
Divanı Kararı ile Başkanlık Tezlkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporlarının müzakeresine geçiyoruz.
Komisyon?.. Yok.
Görüşülmesi ertelenmiştir.
10. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /836)
(S. Sayısı : 557)
BAŞKAN — 10 uncu sıradaki 2872 Sayılı Çevre
Kanununun 18 inci Maddesinin Değişik (b) Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri
Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz.
Komisyon ve Hükümet?.. Yok.
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.
/ / . — Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Av
rupa Sözleşmesine Ek Protokolün
Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/825) (S. Sa
yısı : 558)
BAŞKAN — 11 inci sıradaki, Ceza İşlerinde Kar
şılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek Proto
kolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları
Raporlarının müzakeresine geçiyoruz.
Komisyon ve Hükümet?.. Yok.
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.
12. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıur
fa Milletvekili Osman
Doğan'ın, Kars Milletvekili
Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili
Halil Orhan Ergüder'in, Aynı-Kanunun
116 ve 140
inci Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında
Kanun
Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531,
531'e 1 ve 2 nci Ekler) (1)
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iHAŞKAN — 12 nci sıradaki, 13 Mart 1913 Tarih
li tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin
Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Ka
nuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair
Kanun Tasarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars
Milletvekili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul
Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Aynı Kanunun
116 ve 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe Ko
misyonları raporlarının müzakeresine geçiyoruz.
Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar.
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunacağım : Komisyon raporunun
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon
raporunun okunması kabul edilmemiştir.
'Raporun tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Süter; buyurunuz efendim.
DYP GRUBU ADINA AHMET SÜTER (îzmir)
— Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri;
13 Mart 1913 tarihli tdarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu muvakkatinin adının ve bazı maddelerinin değiş
tirilmesine, bu Kanuna bazı ek ve ek geçici madde
ler eklenmesine dair Kanun tasarısı ile, Yozgat Mil
letvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa Milletvekili Os
man Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 4
arkadaşının, İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergü
der'in, aynı Kanunun 116 ve 140 inci maddelerinin
değiştirilmesi hakkında Kanun teklifleri ve İçişleri;
Plan ve Bütçe komisyonları raporlarını ihtiva eden
531 ve 531'e 1 inci ve 2 nci ek sıra sayılı metinler
üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini
arz etmek üzere yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. Sözlerimin başında, yüksek heyetinizi grubum
ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, il özel İdareleri, Türk ida
re sistemi içerisinde yüz yıla yakın bir süreden beri
uygulama alanı bulmuş ve anayasal bir kuruluş ola
rak kendini kabul ettirmiştir. Ancak, mahallî idare
ler birimleri, zaman içerisinde âdeta unutulmuş, hat
ta fonksiyonlarını icra edemez hale gelmiştir. Buna
mukabil, mahallî idare birimlerinden olan 'belediyeler,
idarî sistem içerisinde -halkımıza yükledikleri külfet
lere rağmen - ön plana geçmeyi başarmış, birtakım
(1) 531, 531'e 1 ve 2 nci Ek S. Sayılı basmayazılar tutanağa eklidir.

7 . 5 , 1987

O: 1

kuruluş ve bakanlıkların yardımıyla, âdeta, şehirleşen
yörelere hizmet götürmekte ön sırayı almış ye bunun
neticesi, bu yörelerde yerleşim cazip hale getirilmiş,
bir nevi köyden şehire göç, bilmeyerek de olsa, âde
ta teşvik edilmiştir.
Köy ve onun dışında kalan yörelere hizmet ver
me anlayışı ise, ancak çok partili demokratik haya
tın gelişmesiyle şuurlanmış ve halkın devletten istek
leri, şehirlerde oturan insanımızın aynı düzeyde istek
leri cevap verilemez boyutlara ulaşmıştır. Sanıyorum
ki, günümüze kadar intikal eden bu sıkıntılar, göste
rilen çabaya rağmen yeterli şekilde halledilemiyorsa,
bu durum, uzun süren ihmalin veya unutulmuşluğun
eseridir.
İyimser bir gözle bakarsak, kısacası Osmanlı Dev
letinin uzun süren bir gerileme devresinde harpler,
iç isyanlar, sahip olunan geniş toprak kayıpları ve
devletin çeşitli gaileleri, merhum Falih Rıfkı Atay'ın
Zeytindağ adlı kitabında belirtildiği üzere, Anadolunun ve onun mayası olan köy ve köylünün unutulma
sına ve hatta ihmal edilmesine sebep olmuştur. Esa
sen, o devirde, köye bir şey vermek veya ona hizmet
götürmek yerine, daima ondan bir şeyler istemek ve
ya almak için ayağına gidilmiştir.
Bu düşünce, köy ve köylüye, devlet mefhumunu
kaybettirmiş, hatta devleti sevimsiz hale getirmiştir.
Issız dağ başlarında, yolu izi bulunmayan yerlerde
köyler kurulmuşsa; bu, açıkça devletten kaçışın hazin
bir tablosudur. Bugün hâlâ bu köyleri düze ve yol ke
narlarına indirmeye çalışmamız ve onlardan gelen bu
taleplerin ardı arkası kesilmiyorsa; bu, cumhuriyetin
ve demokrasinin vatandaşa gösterdiği fazilet ve ni
metlerinden ve de devlet sevgisinin yeniden ihyasından
başka bir şey değildir. Tabiatıyla 'bunda, köylünün
kültür düzeyinin yükselmesi ve düşünce tarzının ge
lişmesinin de büyük payı mevcuttur.
Sayın milletvekilleri, işte, demokratik sistemin ge
tirdiği bu şuur ve canlılık, beraberinde hizmet beklen
tilerini de getirmiş ve ihtiyaç haline gelen talepler ge
niş halk kitlelerine yayılmış, halkın devletle el ele ve
rerek mahallî ihtiyaçların teminine çalışması, mahallî
idarenin bir türü olan özel idarelerin malî imkânlara
kavuşmasına ve hizmetlerini tam olarak ifa edebile
cek bir statüye sahip olmasına 'bağlıdır. Zira, mahallî
idare hizmetleri, insan hayatını 'birinci derecede ilgi
lendiren hizmet ve görevlerdir.
Çağımızın süratle değişen hayat ve ekonomik şart
ları, gittikçe artan ve vatandaşı ümitsiz kılan konut
sorunu, sağlıklı ve dengeli beslenme, şehir ve kırsal
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kesim planlamaları, tabiatı ve varlığımızı ciddiyetle
töhdit eden çevre kirlenmesi, hayat pahalılığı, altyapı
problemleri, vatandaşı en çdk etkileyen ve üzen bir
ağırlık kazanmıştır. Şimdi, bu büyük beklentilere cevap vereceğini umduğumuz bu kanun ve onun getir
diği teşkilatın tarihçesine bir halkalım.
imparatorluk Türfciyesinde eyalet sisteminden il
sistemine dönüş tarihi olan 1864'te, Teşkili Vilayat
Nizamnamesi ile il özel idareleri kurulmuş ve o za
man il içindeki yolların yapım, balkım ve onarımı ile,
kamuya ait bazı binaların yapım, bakım ve korun
ması, tarım ve ticaretin kolaylaştırılması ve geliştiril
mesi, bazı vergilerin ödeme zaman ve şartlarının tes
piti ve buna benzer birçok ihtiyaçların karşılanması
zarureti neticesi, nihayet 1870'de, ldarei Umumiyei
Vilayat Nizamnamesine -dönüşerek; hastane, ıslahha
ne yapım, onarım, bakım ve 'kamu yararına ilişkin
olarak yapılan taahhüt ve sözleşmeleri' ve bunlara ait
giderleri görüşmek, eğitimin yaygınlaştırılmasına ça
lışmak gibi hususlarla görevler genişletilmiş ve böy
lece il genel meclisleri kurulmuştur. Fakat bunlar, sa
dece görüş bildiren ve tüzelkişiliği olmayan danışma
niteliğinde birer kuruluş halinde idiler.
1876'da, Kanunî Esasinin kabulü ile, daha geliş
miş bir mahallî idare anlayışı getirilmek istenmiş ve
yılda bir kez görevlilerin toplanması öngörülmüş,
hatta Fransız özel İdare Yasasından da faydalanıla
rak hazırlıklar yapılmasına başlanılmışsa da, Meclisi
Mehusanm dağıtılması ile bu düşünce yine akim kal
mıştır.
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Bu defa, 5 Ocak 1978'de kurulan hükümette Ye
j rel Yönetim Bakanlığı ihdas edilmesine rağmen, o
p hükümet de bu konudaki tasarıyı Meclisten çıkara
j madı.
Değerli milletvekilleri, görülüyor ki, uzun yıllar
yapılan çalışmalara rağmen, bu tasarının bir türlü
istenen şekli alamayışı ve çıkarılamayışı, şayanı hay
ret bir konudur.
Yine enteresan bir taraf da, teklifi getiren değerli
arkadaşlarımızın, il genel meclîsi üyeleri ile, il daimî
encümen üyelerinin, sadece ödenek ve yolluklarının
günlük hayat şaftlarına göre tatmin edici bir sevi
yeye getirilmesi sadedindeki düşünceden ileri gitme
mesi; biraz siyaset yapmak, biraz da meclislerde ça
lışan arkadaşlarımızı, sadece malî yönden tatmin
sadedini aşamamış olmasıdır. Hiçlbir değerli arkada
şımın çalışmasını küçümsemiyoram; hatta, bizlerin
şahıslar olarak bu konuyu aşamayışımızı da hor gör
müyorum; ancak, her yaptığına «reform» diyen bir
iktidarın veya onun hükümetinin de, bu konuya
bakış açısını maalesef yeterli bulmak mümkün ola
mıyor. Bu da, bu iktidarın mahallî idarelerden bir
birim olan özel idare ve il genel meclislerine, dola
yısıyla bu idarenin hiamet vereceği köylüye ne denli
değer verdiğinin gösterges'ildir. Misal mi istiyorsu
nuz? Reform adı altında, Köyişleri Bakanlığının ilk
etapta kaldırılması bunun en bariz göstergesidir.

1908 meşrutiyet hareketiyle Vilayat Kanunu tek
rar hazıflanmışısa da, 1911'de Balkan Savaşının çık
ması üzerine, görüşülemeden kalmıştır. Ta k'i 1329
da (13 Mart 191'3'te) halen meriyette olan İdarei
Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkati çıkmış ve tat
bikatına başlanmış; ancak, 1 ilâ 74 üncü maddeye
kadar olan kısımlar, 18,4.1929'da 1420 sayılı Kanun
la meriyetten kaldırılmış, diğer maddeler ise zaman
zaman ufak tefek değişikliklerle günümüze kadar uyıgulanagelmiiştk.
1948 ve 1952 yıllarında, (bu kanunun değiştirilmesi
veya ıslahı sadedinde hazırlıklar yapılmışsa da, za
manın meclislerinde müzakere ödüme fırsatı buluna
mamıştır. Nihayet, 1964 yılında kurulan Köyişleri
'Bakanlığını ilgilendirdiği cihetle yeniden üzerinde ça
lışmalar yapıldığı 1967 ve 1975 yıllarında da yapılan
çalışmalar maalesef netice vermeyince, 1972'de ye
niden ele alınan tasarıyı, bu defa da Meclisten geçir
mek mümkün olamadı.
— 174

Bizim, Doğru Yol Partisi olarak hazırladığımız,
çok geniş kapsamlı ve kanunun tümünü değiştirip
hizmetlerü en iyi bir şekilde değerlendiren ve il genel
meclislerine layık oldukları şahsiyet ve değeri veren;
köy, köylü ve kırsal kesime hizmet getirecek kanun
teklifimiz hazırlanmış olup, zamanı gelince yüce
Meclise sunulacaktır. Açıkçası, köy ihtiyaçlarına ye
terince cevap vermekten yoksun olan bu kanunu,
Doğru Yol Partisi olarak mutlaka değiştireceğimizi
şimdiden belirtmek istiyorum.
Esasen bugünkü tatbikatta, özel idareler, valinin
emrindeki çeşitli hizmet birimlerinin, yani merkezî
idareye ait olan hizmet birimlerinin tahsisat yeter
sizliklerini gidermekten öte, varla yok arası bir gö
rüntü içerisindedir.
Sayın milletvekilleri, kurulduğundan beri başka
partilerin programlarını ve hatta marşlarını dahi
kopya eden ve hatta muhalefetin hazırladığı kanun
tekliflerini bir türlü Genel Kurula indirmeyip, onla
rın ifadelerini değiştirerek benimseyen ve kendine
mal eden bir zihniyetle daha başka türlü mücadele
edemezsiniz,
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:Şimdi, sayım hükümete soruyorum; bu kanunun
niçün tümünü konuşulan lisana çevirip değiştirmiyor
sunuz? Eski metinde kalan maddeleri bugün içimiz
den kaç kişi anlayabilir? Anlaşılmayan bu madde
lerin tatbikatını kime yaptıracaksınız?
Kaldı ki, genel gerekçede de görüldüğü üzere,
özel idareye ait 75 maddeyi kapsayan bu kanunun
bugüne kadar 14 ayrı kanunla 8 maddeci kaldırıl
mış, 25 maddesi değiştirilmiş, 16 adet de yeni madde
eklenmiştir. Ayrıca, çeşitli konuları düzenleyen 70
kadar kanunda da özel idarelerle ilgili hükümlerin
yer aldığı ifade edilmektedir. Bu hale göre, bu ka
nunu anlamak bir dert; tatbik edebilmek, uygulamak
daha büyük bir dert olacaktır. Bunun altından kal
kabilmek her babayiğidin harcı değildir. Bu şekil, bir
kanun kargaşası değil midir? Hatta hukukçu arka
daşlarımızın, bilhassa yeni neslin bu konudaki sıkın
tılarını ve üzüntülerini Şimdiden görmek mümkün.
Sayın milletvekilleri, kanunları benimsemek ve
sevmek, onulan anlamakla mümkündür. Anlamadı
ğınız bir statüyü hele hele uygulamak âdeta imkân
sızdır. Bu nedenle, meclisleri ve onların çıkardıkları
kanunları sevimsiz hale getirmek veya sevimsiz hal
de bırakmak, bu Meclise yakışan bir hal olmamak
lazımdır.
Tekrar, iktidara ve onun hükümetine sesleniyo
rum : Geliniz bu tasarıyı geriye alınız; en kısa za
manda bunun tümünü değiştirelim ve hem kanun
uygulayıcılarına, hem de aziz milletimize hizmet
vermiş olalım.
Değerli arkadaşlarım, yine de genel gerekçede,
«Tasarı ile getirilen söz ve yedilikle il özel idarele
rine ne gibi görevlerin verileceği veya verilemeyeceği
konusu Bakanlar Kurulunun kararına bağlanmakta
dır» denilmekle yanlış bir ifade ve görüşe yer veril
diği fikrindeyiz. Böylece, Bakanlar Kurulu, il özel
idarelerinin bütün hizmet alanlarını tahdit ve takyit
edebildiği gibi, isterse herhangi bir (hizmeti bile özel
idarelerin görevi arasımdan rahatlıkla çıkarabilecek
tir.
Kanunda açıkça yer alan bir hizmetin, Bakanlar
Kurulu kararıyla nasıl değişebileceği veya sınırının
çizilebileceği ayrı bir hukuk sorusu olacaktır.
Ayrıca, tasarı bu hüviyetiyle kanun olma nite
liğinden de yoksun olacaktır. Görevlerin sınırları ve
şümullerinin kanunla tayin edilmesi gerekir. Bize
göre, kanunla tespit edilmiş il özel idarelerinin gö
revlerini Bakanlar Kurulu kararıyla .bozmak yerine,
üstlendikleri hizmetlerin kapsam ve sınırını tayin yet
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kisini il özel idarelerinin kendilerine bırakmak ye
rinde olacaktır. Zira, yaptıkları ve yapacakları beş
yıllık planlar ve yıllık uygulama dilimleri, zaten ilgili
bakanlığın tasdikinden geçmektedir. Ayrıca, bu yolla
ağır bir vesayet tazyiki, Anayasamızın 127 nci mad
desine de aykırıdır.
Anayasamızın 127 nci maddesinde aynen «Mahallî
idareler; il, belediye ve köy halkının mahallî müş
terek ihtiiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları
kanunla toelktiılen ve karar organları, gene kanunda
gösterilen seçmenler tanafından seçilerek oluşturulan
kamu tüzelkişileridir.,
'Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetki
leri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanun
la düzenlenir» denilmektedir. Ama, şimdi siz ne ya
pıyorsunuz? Anayasaya rağmen, mahallî yetkileri alıp,
merkezî idarenin başı olan Balkan'lar Kuruluna ve
riyorsunuz. Bu bareketidiz, her fırsatta ifade ettiğiniz,
«Mahallî yönetimleri güçlendiriyoruz» söz ve ilkesi
ne ters düşmüyor mu? Ama, yine de şaşmıyoruz; zi
ra, size göre güç, dailmia maddî ölçüdür; insan fak
törü ve yetelerin onla verdiği, şalhlsiiyet, sanıyorum
ki umurunuzda bile değil.
Yapmayın sayın hükümet!., ti özel idarelerimin
aislî organı olan il genel meclislerine seçilenleri, bu
kadar yetkisiz bırakmayalım; zina, onlar da bizler
gibi, tok bir tecrübe imtoiğinden geçkilerek buraya seçilıiyonlar. ti genel mecl'İısîerli, tok bakıma yüce Mec
lîsin kapısını aralayan tatbikat okullarıdır; belki de
toirçoğumuz buraya o okuUandan geldik. Pol'iitüEca ve
hizmet anlayışı, partiler içinden, köy ve ih'tiiyar he
yeti, belediye meclis ve reislikleri' ile il genel mec
lislerinden! başlar.,
'Sayın milletvekilleri, şimdi biraz, maddeler üze
rinde duralım ve maddelere geçerken de, önce ko
misyon faktörüne bir bakalım :
'Mahallî idarelerin tümü, çeşitli bakanlıkların 'ûgll konulardaki görüşlerini alırken, son merci ola
rak daima içişleri Bakanlığına her yönden bağlıdır
lar. O h'alde, bu tasan müzakerelerinde, anakomiisyonun, esas kom'iisyonun, İçişleri K'omıisiyonu olma
sı lazımdı; halbuki burada, tasarının sadece malî hü
kümlerimi düzenlemeyi hedef alan Plan ve Büıtçe
Komisyonu, anakomiisyon halline donüştürü'JmüşitJür.
Nitekim, maddeleri müzakere ederken görülecektk ki, Plan ve Bütçe Kbm'iısyonu, kendi mesuliyetini
dikkate almadan, Anayasaya aykırı hükümler getökdiğ't gibi, maddî imkânları kıskanç tok tavırla sınır
layarak hizmetlerin yapılma imkânlarını bu idareden
esirgemiştir,
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Değerli mililötıvekiMerıi, tasarı, bugünkü şekliyle
Misal mi istiyorsunuz : 80 indi maddeyi değiş j
tiren 3 üncü maddenin 9 numaralı paragrafında «il | tamamen hüvjyetiinıi kaybetmişi r; hatta, teklif bile
değildir. Zira, bir kanun teklifimde belirli bir amaç
lerde toplanan Katana Değer Vergisi. hâsılatından
vardır..
Balkanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda ayrı
'Netlice itibariyle, hükümetin de bıraktığı ve an
lacak pay» ibaresi, tasarı metninde ve İçişleri Ko
cak komisyonun mecburen sahiplendiği bu tasarı,
misyonu metninde var ilken, Plan ve Bütçe Komis
tekrar, muhtelif partilerden arkadaşlarımızın verdiği
yonu bu ibareyi tamamen çıkararak «Hfizmeitleır kar
kanun teklifine dönüşmüştür,
şılığımda alınacak ücretler» giübi, 'boş, mclmetsiz ve
•lüzumsuz bir ibare getirmiştir. Şf'mdi soruyorum :
IBurada zaten hedef belli idi; İl genel meclisi üye
İl özel idareleri ne zalman bu kadar gelişti de, hiz
leri , ile daimî encümen üyelerine, günün şartlarıma
met karşılığında ücret alabiliyor olsun ve ayrıca,
göne Ödenek verulmeis'i isteniyordu; uzun müzakere
hangi hizmeltteîlin ücrete talbi olacağı da, bu ibarede
ler sonucu, suya sabuna dokunmadan, ancak bu
meşkûk bırakılmıştır; eğer her hikmetten bir ücret
husus sağlanabilmiştir. Hükümet de, reform hastalı
alınacakla, o zaman devlet idaresinin veya mahallî
ğından nükseden bu tasarıdan kend'Jnü kurtarmıştır.
İdarelerin özel sektörden farkı ne olacaktır?
Bir de, tasarı içerisindeki, yönetmelik hazırlama işi
ni de Plan ve Bütçe Komisyonuna yükleyeıbilıseydi,
Burada, hükümeti de eleştirmek isJtiyorum : Ma
imanınız, sayın hükümetim keyfime diyecek olmazdı.
dem ki Katma Değer Verdisinden özel idarelere pay
Sayın milletvekilleri, burada, enteresan bir du
vermeyeceksiniz, o halde madde metnimden o ibareyi;
rumla karşı karşıyayız. Hükümet, önce, millelivekil
çıkamaydınız, kimin ruhu duyardı? Böyle, ssonralerinin veıid'iği teklifleri kifayetsiz buluyor ve alela
ran pişmanlık gilbli siyalsî 'bir taktikle bu paraıgraıfı
cele
bir tasarı hazırlayarak, bu Kanuna yine «reBütçe ve Plan Komisyonunda çıkarmakla hem koform'u» ,adı altımda sialhip çıkıyor ve bir bakıyorsu
miisyonu zör duruma sokmuş oluyorsunuz, hem d©
nuz, kısa bir süre sonra bundan vazgeçerek bu Ka
mezkûr komisyonun kesinlikle suçlaınmaisına vesile
nundan kurtulmaya çalışıyor. Aca'ba diyoruz, bu da
oluyorsunuz. Kaildi ki, bu payın miktarının takdiri,
bir reform hevesi miydi? Halbuki, devlet idaresinde
zaten balkanlar kurulundadır; yüzde olmasa bile, bin
hevese
yer yoktur. Hele hele, geç:ci heveslerle hü
de şeklinde ifade etaek de her zaman mümkündür.
kümet etmek de mümkün değildir. Her konuda ol
Yine bu komisyonun, 83 üncü maddeyi delğiştiduğu gilbi, heveslerin meyvesi bugünkü icraat za
ren 4 üncü maddemin 6 sayılı paragrafında -il özel
ten ortadadır.
idareleri sanki çok zenıginmıiş gilbi- hükümet tasarı
Sayın milletvekilleri, bu tasarıya, 'bugünkü ha
sıyla içişleri Komisyonunun metni ndekllere ilave
liyle, muhalefet olarak oy vermemiz mümkün değil
olarak, kamu yararına hizmet yapan derneklere yar
dir. Tasarinın, gerek gerekçesine, gerekse maddeleri
dımı da dahil etmesi, kanaatimizce tamamen yanlış
ne itirazımız vardır. Söz sırası geldikçe, maddelerde
tır. Zira bu durumda, özel idarenin başı olan vali
ki söz hakkımız baki kalmak üzere, burada sözleler bu talepleri yeterince karşılamayacağı gibi, ay
rlimi top arlarken, önemli bir hususu daha bilğil eri
rıca bu derneklere yardım isimim. hükümetin üzerin
nize arz etmek işitiyorum',
den atılmış manzarasını da veriyor ve bu dernekler
iMaJhallî idarelerin ıslahında her türlü imkân bir
küçük bütçeli il özel idarelerinin insafıma terk edil
tarafa, en önemli husus insan faktörüdür. Mahallî
miş oluyorlar. Yapılacak yardımın boyutunun da ne
idarelerin tümünde verebileceğimiz maaş ve ücretler
olacağı beli değildir.
belirgin olup, tatmin edici bir seviyede değildir. Bu
Sayın Başkan, sayın milietveMılleri; ne dünkü, ne
nedenle köy idaresi, belediyeler ve il özel idarele
de bugünkü sekiliyle, ihtiyaçlara cevap veremeyece
rine yetişmiş eleman bulmak fevkalade zordur; esa
ği belli olan bu tasarının, Genel Kurul gündemimden
sen, eleman yetiştiren bir eğitim kurumu da yoktur.
çekildikten sonra, komisyondaki müzakerelerimde
Yüksek seviyede mahallî İdareye bulduğumuz ele
toktan verilen 22 önerige ile tamamen hüviyeti deman da, kısa zamanda işi ve muhiti öğrendikten son
ğişltirilmişitir. Haltta, tasarımın salbJbl olması gereken
ra malhallî idareyi terk edip, serbest çalışmaya ko
hükümet bile, baikanlararası yetki ihtilafı sürtüşme
yulmaktadır.
Mahallî idarelerde de, en çok alt ve
lerinden bizar olmuş; konu, Sayın Başbakana göorta seviyede elemana ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca
türülerek, sonuçta, Sayın Bakan -yetim- Hüsnü Do
çözüm bulmanın tek yolu ve doğru olanı, ilk etapta
ğan lehine sözde çözümlenmiştir.
176 —

T. B. M. Mi

B : 100

ibiır veya iki yıMı'k kurslar açarak eleman yetiştir
mek ve bilahara teknisyen seciyesinde eleman yetiş
tirecek mahallî idareler meslek okulları açmak ala
caktır.
'Şöyle İdi, yeni ihdas edileceklerle 2 bini aşacak
belediyeler ve buna il'atveten il özel idarelerinde bu
Kanunla ihdas olunacak kadrolara eleman bulmak
veya bulunacak
kifayetsiz elemanlarla hizmetleri
yürütmek fevkalade zor olacaktır. Kaldı ki, bugün
köy kâtipliği yapacak eleman yetiştirmek bile müm
kün olaimıyor.|
Bu eğitim konusuna kanunda yer verilmediğini
esalsen bu vesileyle de beliritımiş oluyoruz. Bu eleş
tiri ve ikazlarımızın da dikkate alınacağı umuduyla,
mıulhalefeti dikkate almadan çıkaracağınız kanunun,
yine de milletimiz ve memleketimize hayırlı olması
nı diliyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Süter.
Sosyaldemoikrat Halkçı Parti Grubu adına, Sa
yın Hüseyin Aydemir.
ISağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı üze
rinde oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı?..
Yok,
Oy kupaları kaldırılsın.
t(jOylarm ayrımına başlandı)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydemir.;
SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR
(İzmir) — Sayın Başkanım, yüce Meclisimizin pek
muhterem üyeleri; Türk demokrasisinin gelişme ve
kökleşmesinde olduğu kadar illerin bütününe yönelik
yerel ve ortak hizmetlerin görülmesinde ve özellikle
köylerimizin, kırsal alanlarımızın kalkındırılmasında
çok önemli biir fonksiyonu ve yeri olan bu tasarı üze
rinde grubumuzun görüşlerini arz etmek için, yüce
heyetiniz huzurunda söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle, en iyi duygularımı ve hürmetlerimi yüce he
yetinize arz ederim.
Anayasal bir kuruluş olan il özel idareleri, yüz
yıllık blir maziye sahiptirler. Halen uygulanmakta olan
1913 tarihli İdare Umumiyei Vilayat Kanununun özel
idareleri düzenleyen maddeleri, 15 kanunla çeşitli
değişikliklere uğradıktan sonra, halen de uygulanmak
tadır.
Özel idareler, toplum kalkınmasında, köy kalkın
masında büyük bir potansiyel arz etmektedir. Kırsal
alanların ekonomik yönden gelişmesi, ekonomük, kül
türel ve sosyal yaşam seviyesinin yükseltilmesi için
• özel idareler birer itici güç olarak önemli bir potan— 177
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siyel arz etmektedirler. Bu potansiyeli en iyi şekilde
değerlendirip, illerimiz halkının bütününe, belediye
ve köy idareleri yanında il özel idareleri olarak hiz
met yapmak imkânlarını sağlamak, hepimizin başta
gelen önemli görevlerimizdendir.
Biz, Türk toplumu olarak, bu kadar önemli bir
yasa tasarısının 74 yıldan beri hasretini çekiyoruz.
Nihayet 1983 yılından bu yana, üç yıldır çeşitli vesi
lelerle, Anayasamızın da amir hükmüne uyarak, ye
rel yönetimlerle ilgili olarak, idarî yapıyı güçlendire
cek ve yeni şartlara cevap verecek düzenlemelerin yü
ce Meclis huzuruna getirilmesini devamlı istedik ve
hükümet de zaman zaman, Sayın Başbakan ve Sayın
İçişleri Bakanı kanalıyla, özel idarelerimizin yapısını
ve diğer mahallî idareleri güçlendireceklerini, demok
ratik gelişmeye ve ilkelere uygun bir mükemmelliğe
çıkaracaklarını vaat ettiler. Sonunda, üç ay önce,
«İdarî reform yapıyoruz: yerel yönetimin, özellikle
il özel idarelerinin yapısını güçlendiriyoruz; demok
rasinin köklü 'bir müessesesini en iyi şekilde yeniden
kuruyoruz» iddialarıyla ve mevcut kanunun adını
«11 özel İdaresi Kanunu» şeklinde değiştiren (1 inci
maddesiyle) bir tasarı yüce Meclise getirildi. Sevinci
miz iki yönden kısır kaldı; çünkü, özlemini duyduğu
muz tasarı yüce Meclise getirilemedi. Büyük reform
iddialarına ve gerekçedeki çok önemli iddialara rağ
men, gerekçenin tamamen aksine, kötü ve tamamen
yerel yönetim ve demokratik ilkelere aykırı bir dü
zenleme yüce Meclise sunuldu, Plan ve Bütçe Komis
yonundan getirilerek. Gerek hükümet yetkililerinin
ifadelerine ve gerekse tasarı gerekçesindeki ilkelere
ve iddialara tamamen aykırı olarak getirilmiş olan bu
metni görünce sevincimiz kursağımızda kaldı. Çok
üzüldük; fakat sayın arkadaşlar, bilir misiniz asıl
üzüntüyü ne zaman duyduk; İçişleri Komisyonu ile
Plan ve Bütçe Komisyonunda geçip, gündeme girdik
ten ve iyi veya kötü yönleriyle b'irbuçuk ay gündem
de bekletildikten sonra bundan biir ay evvel, bu tasa
rı geri alındı. Kısıtlı da olsa, dar da olsa, birkaç iyi
hüküm de, dahta evvel 10 önemli konuda yapılan ye
nilik ve düzenlemeler Plan ve Bütçe Komisyonu tara
fından olduğu gibi geri alımdı ve yüce Meclisle, Türk
efkârıumumiiyesiyle alay edilir bir şekilde, yeniden
yapılan düzenlemelerle tasarı bugün yüksek huzuru
nuza getirildi. İşte en büyük üzüntüyü burada duy
duk, işte bu yönden üzüntümüz büyüktür, hudutsuz
dur.
Evvelce, noksanlarına, hatalarına, -tam örnek bir
model, olmamasına rağmen, dört başı mamur olarak
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İçişleri Komisyonundan geçirilmiş olan tasarıda bulu
nan iyi kötü yenilik getiren hükümler, Plan ve Bütçe
Komisyonunun son düzenlemesiyle tamamen metin
den çıkarılmış ve böylece, Anayasaya ve 1913 yılın
da çıkarılan İdarei Umumiyei Vilayıalt Kanunundaki
ilkelere ve prensiplere de aykırı olarak ve Türk ka
muoyu hiçe sayılarak, yüce Meclis ve aklıselim tama
men dışlanarak, yepyeni bir kanun tasarısı huzuru
nuza getirilmiştir. Bu getirilen tasarı, il özel idarele
rinin yapısını güçlendirmek bir yana, tamamen, Ana
yasanın ilgili maddelerine aykırıdır ve Anayasa ilke
lerine hiçbir surette itibar edilmemiştir. 1914 senesin
de yürürlüğe girip bugüne kadar- iyi veya kötü 15
kanunla değiştirilen ye bugün halen uygulanan kanun
dan çok daha yenidir. Bu mudur demokratik bir ida
rede, büyük reform iddiaları ile getirilen 'bir kanu
nun akıbeti? Türk toplumuna, demokrasiye aşık bir
topluma getirilmek istenen ve özlemini duyduğumuz
yerel yönetim modeli bu mudur? Üzüntümüz büyük
tür. Bu üzüntümüzü buradan ifade etmeyi, yerine ge
tirilmesi gereken 'bir borç telakki ediyoruz.
Sayın arkadaşlar, demokratik ve çağdaş bir idare
de halkın yerel yönetimlerde idareye katılımı önemli
dir. Milletvekillerini seçip genel politikada söz sahibi
olan vatandaşımız, halkımız, kendi yerel bölgesinde
günlük idarî sorunlarla karşı karşıyadır. Eğer o vatan
daş, genel politikanın dışında yerel sorunlarla ilgilen
mezse, kendi yerel ve müşterek ihtiyaçlarına cevap
verecek organizasyonlar bozuksa ve bunlara karşı söz
sahibi olmazsa, idareye yabancılaşır, demokrasi güdük
kalır. Yerel yönetimller, gelişen demokrasinin beşiği
dir.
Bu bakımdan mahallî idareleri, vatandaşın seçim
lerle daha çok katılımlarını sağlayabilecek şekilde güç
lendirmek mecburiyetinde ve mevkiindeyiz. Bunu
gerçekleştirmek için, yerel yönetimde seçmenin ira
desine ve seçime eğer saygımız varsa ve eğer demok
ratik inancımız kuvvetli ise, toplum hayatımızda öz
lediğimiz demokrasiyi kökleştirmek ve gerçekleştir
mek istiyorsak, evvela - Parlamentodan da önce - hal
kımızın yerel yönetimlerde seçimlerle taayyün etmiş
iradesine saygı göstermek vazifemiz olmalıdır.
Yıllar yılı, özel idarelerde bu imkânı Anayasa sağ
lamış ve buna uygun kanunların yerel yönetimlerde
uygulamaya geçilmesini ve mahallî ihtiyaçların ka
nunlarla düzenlenmesini emretmiş ve burada en bü
yük katılım imkânını sağlamış olduğu halde, bu ge
rek yerine getirilmemiş ve böylece her dört senede
'bir yerel yönetim seçimleri yapılmış, belediye seçim-
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leri yapılmış, özel idare seçimleri yapılmış; fakat ka
nunun içeriğine hiçbir suretle el atılmamış, artık bir
göstermelik haline gelmiştir.
Genel meclisler, halkın iradesiyle seçilmişken ve
Anayasa da bunlara hizmet imkânı vermişken, yerel
ve müşterek ihtiyaçların yerine getirilmesi için, hal
kın oylarıyla görev başına gelmiş olmalarına rağmen;
bugün bu idareler, bu görevlerini tamamen merkeze
kaptırmış durumdalar. Seçmenin iradesine gösterilen
saygı bu mudur? 'Biz parlamento olarak, dört senede
bir tekrarlanan yerel seçimlerin bir manası olduğuna
ve halkımızın en geniş şekilde idarî yönetime katılı
mını sağlayacağına inanıyoruz. Bunu sağlayamazsak,
vatandaşı buna yabancılaştırırsak, özlediğimiz yerel
yönetim modelini gerçekleştirememiş oluruz.
Her dört senede bir yapılan yerel yönetim seçim
lerine ve- seçmen iradesine parlamento olarak saygı ve
verdiğimiz önemi göstermemiz gerekiyorsa; bu kanun
tasarısını - tamamen aksi istikamette olduğu için - ge
ri göndermemiz gerekmektedir.
Sayın arkadaşlarım, 74 senedir uygulanan bir ka
nun; ama, bugünkü getirilen tasarıdan çok daha de
mokratik, çok daha güçlü idarî yapıya önem veren
bir kanun...
Eskimiş kanunların, o zamanın, kapalı toplum ihti
yaçlarına uygun olarak yapılmış olan bir kanunun,
düzenlemenin, bugünün dinamik, açık ve canlı bir top
lumunun ihtiyaçlarına cevap vermesi mümkün değil
dir. 74 sene geciktik; yeni şartlara, yeni durumlara
uygun, çağdaş bir yönetimi mümkün 'kılacak, uygu
lamaya konacak yerel yönetim tasarısının düzenleme
sini yapmamız gerekirdi.
Hadi bugüne kadar yapılamadı, İhmal edildi; ama,
bugün'tm ihmal neticesinde de, yerel yönetimler eski
fonksiyonlarını da kaybetti, bunları tamamen merkezî
idareye kaptırdı ve fonksiyonsuz hale geldi. Genel
meclis üyeleri bağırıyor, valilere soruyor; «Biz niye
toplandık, nedir görevimiz, yılda 30kgün ye ondan
sonrada, ikinci bir 15 gün toplanmamızın maksadı ne,
ne yapacağız? Vatandaşın hangi sorununu çözerek
karşısına çıkacağız, bizi niye topladınız, niye seçtiniz,
Anayasa bize niye bu görevi verdi?» diye. Ses yok,
valiler cevap veremiyor. Bu kadar hazindir konu.
Böyle olduğu halde bu yetkileri de siz tamamen
alıp, hele son olarak Devlet Planlama Teşkilatının
yaptığı ufacık bir iki değişikliği de Plan ve Bütçe Ko
misyonunda geri aldıktan sonra, bu tasarıyı ne diye
burada gelip görüşüyoruz? Geri iade edelim; İçişleri
Bakanlığı, yeniden Türk toplumunun demokrasi aşkı178 —
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na layık yeni bir düzenleme yapsın, yerel yönetimlere
fonksiyon versin ve en önemlisi, köy kalkınmasını,
kırsal kalkınmayı sağlayacak bu hudutsuz imkândan,
potansiyelden yararlansın.
Şimdi, esasları incelerken izah edeceğiz, görece
ğiz; bu mudur ANAP iktidarının Türk köylüsünün
kalkınmasına gösterdiği alaka ve imkân? Bununla il
gili, İçişleri Komisyonundan, Plan ve Bütçe Komis
yonundan daha evvel geçirebildiğimiz köy kalkınma
sı ile ilgili kırpıntı ufak tefek hükümleri dahi Plan
ve Bütçe Komisyonu son revizyonunda tamamen
ekarte etti, aldı götürdü. Geriye ne kaldı? Geriye, ta
mamen, merkezin takdirine bağlı, merkezî idareyi da
ha da güçlendiren, vilayetlerde kendi hükümet prog
ramlarına uygun olarak, valilere, kaymakamlara ver
meleri gereken, vermeyi vaat ettikleri yetkileride, bi
raz olsun daha evvelki tasanda varken, alıp götürdü
ler ve böylece karşımıza öyle 'hazin bir tasarı çıktı ki,
ben zannediyorum Sayın içişleri Bakanı bu tasarıyı
yüksek huzurunuzda katiyen müdafaa edemeyecektir.
\(SİHİP sıralarından alkışlar)
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ta
sarı içişleri Bakanlığının değil ki...
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bu tasarı İçişleri
Bakanlığının değil, karma tasarı.
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Tabiî, biz
çıkıp konuşacağız; eğer tasarıyı müdafaa edebilirler
se sayın ANAP sözcüsü arkadaşımız da ifade edebi
lirse, cevap vereceğiz.
Şimdi, diyorlar ki, «Köy idaresi var, belediye ida
resi var; Özel İdareye ne lüzum var?...» Özel idare
nin; yani genel mecl'islerin kararıyla ve onun icra
organı olan encümen ve valilerin icraatıyla hizmet
gören teşekkül, il özel idarelerinin görevi, belediyele
rin ve köylerin kendi teknik ve malî güçleriyle yerine
getiremedikleri, başaramadıkları yerel ve müşterek ma
hiyetteki ilin tümüne şamil amme hizmetlerini görmek
maksadıyla, karar organları halk tarafından seçilen
yerel bir yönetim diye kanun vasıflandırmaktadır.
Yerel yönetimi bu şekliyle mütalaa edecek olursak, di
özel idaresinin, belediye ve köy idarelerinin üstünde
önemli bir fonksiyonu olduğunu görürüz. Belediye
ve köyün malî ve teknik gücünün yetişmediği ilin
'bütününe şamil, aklınıza gelen bütün amme hizmet
leri, yerel mahiyette olmak, il hudutlarına taşmamak
şartıyla ve eğer medenî mahiyette müşterek bir hiz
metse, tamamen il özel idaresinin görevleri ve fonk
siyonları arasına girer. Haddizatında bu görevler, şe
hirlerden ziyade, kırsal alanların ve köylerin, kasaba— 179
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iarın medeni ihtiyaçlarını imkân dahiline koyacak
olan itici gücünü, potansiyelini sağlar. Biz eğer özel
idareye önem verip, onun fonksiyonunu güçlendinmezsek, pek çok olan fonksiyonlarını, yine bugün oldu
ğu gibi, belirsiz bir halde tutacak olursak, yıllar
dır hasretini çektiğimiz toplum kalkınması, köy kal
kınması, köylerin refahı, kasabaların refahı mümkün
olamaz. Bu kadar önemli bir hazineyi ihmal etmenin
vebali hakikaten büyüktür.
Şimdi, özel idarenin, köy kalkınmasının itici gü
cü ve büyük potansiyeli olduğunu ifade etmiş olduk.
Özel idarelerin 'bugünkü durumu nedir? Onu da
kısaca hatırlatayım. Sayın Tarım Bakanına bakıyo
rum, 'bütün sorumluluklar orada; şimdi onları teba
rüz ettüreceğim. Sayın Tarım Bakanımız da burada,
inşallah o da dinler. Büyük vebal altındadır Sayın Ta-.
rım Bakanı; bunu 'ben burada ifade edeceğim. (SHP
sıralarından alkışlar.)
Plan ve Bütçe Komisyonunda çoğunu, 10415 önem
li maddesini geri alan Sayın Bakandır : Ziraat Mü
hendisleri Odasının raporları, mahallî teşkilatların;
yani yol, su, elektriğin gayretleriyle Sayın Bakan et
kilenmiş, ıSayın Bakan da Başbakanı etkilemiş ve böy
lece bizim İçişleri Komisyonunda özenerek, dikkatle
hazırladığımız, noksansız hazırladığımız yasa tasarı
nın çoğu maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonundan
bir hamlede geri alınmış ve böylece bu hale getiril
miştir.
Şimdi, bunlar memleket gerçeklerine uygun mu
dur? Bakınız Sayın Bakan, siz hangi modeli gerçek
leştirmek istiyorsunuz, biz ne İstiyoruz :
İzmir'in Torbalı İlçesinin içme suyu ihtiyacı var,
Genel meclis iki sene üst üste toplanıyor, o köyün 'iç
me suyunu getirmek için program yapıyor, karar veri
yor; genel meclisin, mahallî idarenin kararı... Genel
meclis de kim oluyor? Buradaki bir Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, genel meclisin bu iki yıl üst üste
almış olduğu, 85 üyesiyle almış olduğu kararı din
lemiyor, bir kenara atıyor ve böylece Develi Köyümü
zün içme suyu gerçekleşmedi.
Sayın Bakana önerge verdik. Sayın Bakan, genel
meclisin iradesine karşı bu mudur sizin gösterdiğiniz
ilgi?
BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz dolmuştur
efendim.
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Başka
nım, benim 5-10 dakika daha şahsî konuşmam var.
Müsaade ederseniz, başka arkadaşımız yok, o konuş
maya da devam edeyim efendim.
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BAŞKAN — O mümkün d e P efendim.
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Maddeler
de yine çıkacağım Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Mümkün değil efendim.
HU3EYİN AYDEMİR (Devamla) — Kişisel ko
nuşma hakkım da var 10 dakika.
BAŞKAN — Hayır efendim; şilmdü grup adına konuşuyorsunuz.
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — O zaman da
çıkar konuşurum Sayın Başkan.
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Şimdi, burada üç sene ewd, Bakanlıkların Kuruluş
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında
Kanun değişti. O arada da Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, tüzelkişiliğe bağlı olarak kuruldu. Burada geldik bağırdık; arkadaşlar yapmayın, etmeyin,
köy işleri, su işleri yerel yönetimlerden ayrılamaz.
özel idareler, genel meclis üyeleri, valisi, kaymakamı
yıllar yılı, toplum kalkınma metotlarını da uygulayarak, bütçedeki imkânları değerlendirdiler; bütçeden
100 lira para verdiyseniz, 100 milyon liralık eser bıraktılar. Siz bütün bu hizmetleri merkeze topluyorsunuz; valilerin, genel meclislerin, kaymakamların tamamen ilgisini kesiyorsunuz. Bu bir hüsrandır, bu
bir gaflettir dedik. Bütçe müzakerelerinde ve diğer
müzakerelerde de buradan defalarca bunu ifade ettik.
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Genel meclislerin hiç mi ilgisi yoktu? Vardır; onlan devam ettirdiler. O makine parkları, dozerler,
greyderler, bütün araçlar özel idarenindi, özel idarenin parasıyla alınmıştı, bunları halen kullanıyor.
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BAŞKAN — Sayın Aydemir, bir hususu hatırlatmak isterim. Söz alıp hem şahsınız adına, hem grup
adına ayrı ayrı konuşma diye bir usul yok. Bu itibarla, şahsınız adına...
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Peki, ayrı
ca şahsım adına konuşmamda bütün bunlara değineceğim.
Şimdi ben, grubumuzun görüşlerini arz etmeye 'devam ediyorum.
BAŞKAN — Süreniz doldu ve geçti efendim, toparlayınız.
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HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Toparlaya
cağım Sayın Başkan. Yalnız, bu kadar hayatî önem
taşıyan bir tasarıda biraz da siz müsamaha gösterin;
nihayet biz burada üç aydır bekliyoruz.
BAŞKAN — Ama, burada dört parti grubu sözcüsü de aynı müsamahayı isterse, biz müşkül durumda kalırız Sayın Aydemir; lütfen.
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HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Evet.
Şimdi, tamamen genel meclisin, özel idarenin büt
çesinden karşılanan bütün varlıklar; yani vilayetlere
verilen araç, personel, para, makine, bakanlığın bir
emri ,'le yine Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
emrine veriliyor; ama buna karşı ne valinin, bir do
zeri bir yerden alıp diğer bir yere vermek hakkı; ne
genel meclisin, bir program yapıp, falan köye şu su
yu verdim deme hakkı yok. Sayın Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanımızın yıllar yılı bu konuda yaptığı
tasarruflarla bu neticeyi aldık, vebal onundur. İka
zımıza rağmen ısrarla devam etti. Şimdi bölge mü
dürlükleri yaptı, il müdürlükleri yaptı ve bu müdür
lükleri tamamen valilerden, vilayetten kopardı, genel
meclisi bir tarafa attı, bütün hizmetlere hâkim oldu,
merkezde topladı. Şimdi artık ne valiyle, ne kayma
kamla, ne genel meclis üyeleriyle yaptığımız irtibatlı
çalışmalar hiçbir netice vermemekte. Neticede an
cak, burada eğer Köy Hizmetleri Genel Müdürünü
bulabilirseniz... Sayın Bakan da ilgilenemeyebilir; kö
ye götürülen bütün hizmetleri aldı üzerine; şimdi kö
yün yol, su, elektrik gibi hizmetleriyle ilgili olarak
Köy Hizmetleri Genel Müdürünü hangi sayın millet
vekili telefonla aradı da herhangi bir konudaki so
rusuna cevap alabildi? Yok; o da kayboldu. Artık,
halkın iradesiyle seçilen il genel meclisinin eskiden
iyi kötü yerine getirdiği hizmetler, yine külfeti on
larda kalmak şartıyla, şeref payı, hzmet ve yetki ta
mamen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün merkez
idaresine alınmış oldu; bu birincisi.
Geriye ne kaldı; yani 1914 senesindeki kanundan
halen ne kaldı? Kalan sadece, Millî Eğitim Bakan
lığının anlayışı ile şehir, kasaba ve köy ilkokullarının
yapımı, tamiri, bakım işleri yine yerel yönetimlerde
kaldı, yani il özel idarelerinde kaldı. İşte bugünkü
hazin manzara budur. Köy hizmetlerini tamamen özel
idarelerin elinden çıkarmış, 70 - 80 çeşit olan diğer
bütün görevleri çeşitli kanunlarla özel idarelerin elin
den alınmış, bugün kala kala bir tek Milî Eğitim Ba
kanlığının okul hizmetleri kalmıştır; halen il özel ida
resi bu hizmetleri yerine getirmektedir. Bunlar da ni
hayet, bakanlığın gösterdiği anlayışla ve ödenekleri
her yıl; yani kanunun verdiği imkânla değil, bakanın
kendi takdirine göre ödenekleri her yıl özel idare em
rine vermesi suretiyle özel idareler okul yapımında
faal hale gelmiştir.
İşte seçtiğiniz, büyük gürültülerle önem verdiği
niz yerel yönetimler.neticesinde, çok büyük fonksi
yonlar, görevler verilmesi gereken özel idarelere maa
lesef bugün bırakılan hizmet sadece okul yapımı, ta-
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miri ve bakımıdır. Diğerleri laftan ibarettir; laf-ü gü
zaftan ibarettir.
Şimdi, bu idarenin hakikaten fonksiyonu yok mu?
Ne hizmetler verebiliriz arkadaşlar... Bunları, biraz
sonra tekrar çıkıp anlatacağım. Ne hizmetler verebi
liriz. Niye vermezler, Türk köylüsüne hizmet götür
mekten niçin çekiniyorlar?.. Sayın bakan, bütün hiz
metleri ben götüreceğim iddiasında. Götürebildi mi?
Allak bullak etti idarî tarım teşkilatını. Köy kalkın
masıyla ilgili olarak, orman kalkınmasıyla ilgili ola
rak İçişleri Komisyonunda çok uğraştık, başarılı ola
madık ama, Plan ve Bütçe Komisyonunda, orman
köylerinin kalkındırılmasıyla ilgili olarak, idareden
gelen arkadaşlarımızın gayretleriyle bir madde koy
duk ve orman köylerinin kalkındırılmasıyla ilgili fon
dan münhasıran orman köylerinin kalkındırılmasına
harcanmak üzere vilayetler emrine, özel idareler büt
çelerine para ayırdık; fakat Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki son çalışmalar sırasında bu hükmü de kal
dırdılar. Sayın Bakan, bu mudur sizin orman sevgi
niz? Ormandan niye korkuyorsun? «Orman» kelime
si vardı, Plan ve Bütçe Komisyonunda kandırmacayla kaldırdılar; «Gençlik» kelimesi vardı, kaldırdılar;
«Hayvancılık» kelimesi vardı kaldırdılar. Bunlardan
niye korkuyorsun Sayın Bakan?.. Yaptığın bunlar.
Bunlar yanına kâr mı kalacak?..
BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen efendim...
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Türk top
lumu bunların hesabını, bugün değilse yarın mutla
ka sizden soracak.
Ben şahsım adına biraz sonra konuşmaya devam
edeceğim. Demokratik yerel yönetim modelinden bu
kadar uzak olan bu kanun' tasarısına grubumuzun
oyu kırmızıdır, tasarıyı reddediyoruz ve toplumumuza
layık, milletimize layık, köylümüze layık yeni bir ka
nun tasarısının yüce Meclise en kısa zamanda geti
rilmesini talep ediyoruz.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP şuralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
1. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı
ve Sağlık ve Sosyal İsler ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Devam)
BAŞKAN — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Tasarısının açık oylamasına 252 milletvekili arkada
şımız katılmış, 171 kabul, 77 ret, 1 çekinser ve 3 iptal
oyu kullanılmıştır.
Bu itibarla, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğur
lu olsun. (ANAP sıralarından alkışlar)
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, İç
tüzüğe aykırı değilse, Meclise teşekkür edebilir miyim
efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Araya girmesin
Sayın Başkan.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, usule uygun değil efendim.
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, baş
ka tasarı görüşülüyor...
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, konuşsun, bir şey demiyoruz; ama usule
aykırı.
BAŞKAN — Teamül efendim.
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin değerli üyeleri; Sağlık Hizmetleri Temel
Kanunu Tasarısının yüce Meclisimizde görüşülmesi
sırasında, iktidar partisi grubundan ve muhalefet par
tileri gruplarından değerli milletvekili arkadaşlarımı
zın tasarıya katkıları için yüce Meclise teşekkür et
mek istiyorum.
Ayrıca, bu tasarının görüşülmesi sırasında değerli
milletvekillerinin bu kürsüden belirttikleri bütün hu
susların, uygulamada bakanlığımız tarafından dik
kate alınacağını da belirtmek istiyorum.
Yüce Mİeclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
12. — 13 Mart 1913 Tarihli Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek. ve Ek
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıur
fa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili
Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili
Halil Orhan Ergüder'in, Aynı Kanunun 116 ve 140
ma Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531,
531 'e 1 ve 2 nci Ek) (Devam)
BAŞKAN — Demokratik Sol Parti Grubu adına,
Sayıp Edip özgenç; buyurun.
DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (içel) —
Sayın Başkan, yüce Meclisimizin sayın üyeleri; 1913
rrarihli Idarei Umumiyei Vilayat Geçici Yasasının
Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu
Yasaya Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine
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Dair Yasa Tasarısı üzerinde, Demokratik Sol Parti
Grubunun görüş ve düşüncelerini arz etmek için söz
almış bulunuyorum. Hepinize önceden saygılarımı su
narım.
Bilindiği gibi, il özel idaresinin temeli, imparator
luk döneminde, eyalet düzeninden vilayet düzenine
geçilirken, Fransa yerel yönetim örneği esas alınarak,
1864 yılında çıkarılan Teşkili Vilayat Nizamnamesi ile
atılmıştır.
Ülkemizde, illerin yüzyılı aşkın bir geçmişi bulun
maktadır. îl özel idaresinin kamu tüzelkişiliğine sa
hip yerel yönetim birimi olarak ortaya çıkışı ise,
1876 tarihli Osmanlı Devleti Anayasasının 108 inci
maddesinin esprisi içinde hazırlanan, 13 Mart 1913
tarihli îdarei Umumiyei Vilayat Geçici Yasasının
özel idarelere ilişkin hükümlerinin yürürlüğe konma
sıyla mümkün olmuştur.

sanın 25 maddesi değiştirilmiş, 16 yeni ma4de eklen
miş, 8 maddesi kaldırılmış; bu kez getirilen yasa tasa
rısıyla, yasanın 18, maddesi değiştirilmek, 5 yeni mad
de ile 4 geçici madde eklenmek ve 8 maddesi de yü
rürlükten kaldırılmak istenmiştir. Şimdiye kadar, yasa
bir kül halinde ele alınmadığı için, yapılan bu değişik
ler yasanın bütünlüğünü tamamen bozmuş bulun
maktadır.
öte yandan, bu değişiklikler, ekler, düzenlemeye
yöneldikleri alan ve konuları ayrıntılı ve bilimsel bir
şekilde ele alıp incelemeden diğer yasalar ve yasa ni
teliğindeki hukuksal belgeler göz önünde bulundurul
maksızın yapılmış olduğundan, istenilen amaçlara ters
düşen çelişkili durumlar ortaya çıkmış ve yapılan .
tüm hukuksal düzenlemelerden, çok kısa bir süre
sonra yeni ve perakende bir seri başka değişikliklere
gitme ihtiyacı doğmuştur.

149 maddeden oluşan, bu geçici, meşrutiyet yasa
sının illerin genel idaresine ilişkin hükümleri (l'den
74'e kadar) 1929 vyılında 1426 sayılı Yasa ile yürür
lükten kaldırılırken, Büyük Millet Meclisince yapı
lan görüşmeler sırasında, geçici yasanın ilin özel idare
sine ilişkin kesiminin de yeni bir yasa ile düzenlene
ceği, belirtilmiş olmasına karşın, bu yeni düzenleme
istek ve ihtiyacı bugüne kadar gerçekleştirilememiş,
mutlakiyet ve meşrutiyet döneminin koşullan içinde
hazırlanarak yürürlüğe konan geçici yasanın uygulan
ması, bazı değişiklikler ve eklerle 74 yıldan beri sürdürüleglemiştir.

Bugün, yüce Meclise sunulan ve üzerinde görüşü
len yasa tasarısı, aşağıda ayrıntılarıyla açıklanacağı
üzere, uygulanan yöntem bakımından, önceleri yapı
lan değişikliklere benzemekle birlikte, esasta, merkez
yönetiminin, yerel yönetim üzerindeki idarî vesayet
denetimini daha ağırlaştıran ve il özel idaresinde var
sayılan idarî özerkliğin son kırıntılarını da alıp götüre
cek bir nitelik taşımaktadır.
ti özel idarelerinin, gelişen ve değişen koşullar kar
şısında yerel ve müşterek ihtiyaçları karşılayamaması
ve yasalarla verilen görevleri yerine getirmeme ne
deniyle, birçok yerel görevler ve hizmetler, yeni çıkarı
lan yasalarla, yeni kurulan kuruluşlara ve merkez
yönetimine kaydırılmış, il yerel yönetimine bırakılan
larda tatmin edici nitelik ve nicelik yürütülememiş
ve böylece il özel idareleri, günden güne ağırlık ve
itibarını yitirerek, merkez yönetiminin gönderdiği
yardımları harcayan birer emanet komisyonu duru
muna düşürülmüşlerdir.

Bu uzun süre içinde, Türkiye'nin idarî coğrafya
sında, ekonomik, sosyal, siyasal yapısında, hukuk dü
zeninde ve yerel hizmet anlayışında büyük değişiklik
ler ve gelişmeler meydana gelmiştir. Bu değişiklikle
rin tümü önemli olmakla beraber, kuşkusuz bunların
en önemlisi, Türkiye'nin çok partili demokratik par
lamenter rejime geçmiş bulunmasındaki gelişmedir.
Demokrasiyi temelden güçlendirmenin ve demokra
tik halk katılımı ile gelişmeyi hızlandırıp yaygınlaş
tırmanın en verimli aracı olan yerel yönetimler ve
bunlardan birisini oluşturan il özel idareleri, bu çok
büyük ve önemli değişikliklere karşın, yapısal ve yö
netimsel açıdan esaslı ve köklü bir düzenlemeye tabi
tutulmamış ve bu nedenle de zamanla il halkının yerel
nitelikteki müşterek ihtiyaçlarını karşılayamayacak bir
duruma düşmüştür.
Muhterem milletvekilleri, bugüne değin il halkının
yerel ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
birçok değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Bu cüm
leden olarak, muhtelif tarihlerde 14 ayrı yasa ile ya-
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Yasanın uzun süren uygulama döneminde, il özel
idarelerinin merkez yönetimiyle ilişkilerinde, idarî ve
sayet ve idarî özerklik açısından olumlu bir gelişme
bugüne kadar sağlanamamış ve bunun sonucu olarak,
yerel nitelikteki birçok görev ve hizmetlere ilişkin ka
rar ve icra yetkisi de merkezileştirilerek, il özel idare
leri, merkez yönetimin birer icra memuru ve vasıtası
haline sokulmuşlardır.
Muhterem milletvekilleri 1921 yılında Büyük Mil
lei Meclisince kabul edilen Teşkilatı Esasiye Yasasın
da özel idareler bakımından dikkat çekici bir geliş
meye tanık oluyoruz. Söz konusu Anayasanın 11 inci
ve 14 üncü maddeleriyle, il düzeyindeki birçok yerel
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hizmetlerin, il şûralarına bırakılması, il şûralarının
halk tarafından seçilmiş üyelerden oluşması, bu üye
lerin kendi başkanlarını ve şûra yönetim kurulunu
seçme yetkisine sahip ve yürütme yetkisinin de, bu
seçilmiş organlara tanınması hükme bağlanmıştır.
Ancak, bu Anayasa hükmüne dayanarak yasal bir
düzenlemeye gidilememiş olduğu anlaşılıyor.
1929 yılında 1426 sayılı Yasanın Büyük Millet
Meclisinde görüşülmesi sırasında yeni bir özel idare
yasasının hazırlanması ve çıkarılması zorunluluğu be
lirtildiği halde, bu konuda yeni bir yasa düzenleme
sine de gidilmemiştir.
İçişleri Bakanlığınca, yasanın tümden değiştirilme
si ve yeni bir yasa çıkarılmasına ilişkin olarak 1948
ve 1951 yıllarında hazırlanan yasa tasarıları da yasalaşmamıştır.
1967 yılında bir bakanlar kurulu kararıyla, İçişleri
Bakanlığı hizmet ve kuruluşunun yeniden düzenlen
mesi ve yerel yönetimler üzerinde amaç, görev ve
yetkilerin dağılışı ve işleyişi gibi konularda geniş kap
samlı bir araştırma yapılmıştır. 1971 yılında sonuç
lanan bu çalışmalar sırasında, il özel idarelerinin gö
revlerinin mevcut durumuyla bu görevlerin daha tu
tarlı ve verimli biçimde yürütülmesi için varılan so
nuçlar bir kitap halinde yayınlanmıştır. Bu kitapta be
lirtilen görüşlerden esinlenerek 1972 yılında İçişleri
Bakanlığınca yeni bir il özel idare yasa tasarısı taslağı
hazırlandı ise de, hükümet değişiklikleri ve özellikle
köylere yönelik hizmetlerin merkezî idare hizmeti sa
yılması yönündeki görüşlerin ağırlık kazanması ne
deniyle bu taslağın da parlamentoya aktarılması müm
kün olmamıştır.
Devlet Planlama Teşkilatının bu konuda giriştiği
araştırmalarda, il özel idarelerinin varlık nedenleri
tartışma ortamına getirilmiş ve beşer yıllık kalkınma
planları çalışmalarında; il düzeyi yerine ilçe düzeyin
de özel idare kuruluşlarının daha yararlı bir yerel
yönetim biçimi olup olmayacağı görüşleri ortaya
atılmıştır.
'Böylece, bu alanda, 1913 tarihli meşrutiyet ya
sasının yürürlüğe girdiği günden bu yana mevcut ya
sanın ülkedeki büyük ve hızlı değişiklikleri karşılaya
madığı; özel idarelerin kuruluş amaçlarını gerçekleştirememeleri bir yana, varlık nedenlerini bile yitir
me tehlikesiyle karşı karşıya bulunması dolayısıyla,
yerel ve müşterek ihtiyaçları karşılayacak yeni bir ya
sanın çıkarılmasına ihtiyaç ve zorunluluk bulunduğu
gerçeği ortaya çıkmış; perakende, bölük pörçük de
ğişiklikler ve yama niteliğindeki eklerle bugünkü il
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özel idarelerini yaşatmanın imkânı bulunmadığı an
laşılmıştır.
Muhterem milletvekilleri, biz, yerel yönetimlere
ve bunlardan birisi olan il özel idarelerine demokra
siyi temelden güçlendirmenin ve demokratik halk ka
tılımı ile gelişmeyi hızlandırıp yaygınlaştırmanın bir
aracı olarak bakıyoruz. Bu görüş ve düşünce ile de,
yerel yönetimler üzerinde merkez yönetiminin vesayet
denetiminin kaldırılması gerekeceğinin yararına ina
nıyoruz. Yerel yönetimler, belli kurallar içinde ve de
mokratik denetim altında yetkilerini, idarî bağımsızlık,
çalışma ve kaynak oluşturma olanaklarını büyük ölçü
de genişleterek il halkının yerel ve müşterek ihtiyaç
larını karşılayacak etkin faaliyetlerde bulunmaları ge
rekeceğine inanıyoruz. Oysa, yüce Meclise sunulan
bu yasa tasarısı il özel idarelerinin yerel yönetim ni
teliğini ve idarî özerkliğini büyük ölçüde ortadan
kaldırmaya yönelik hükümler taşımaktadır.
Nitekim yasa tasarısı ile beşer yıllık plan ve yıllık
icraat programlarının, il bütçesinin, il yerel yönetimi
nin iç düzen ve faaliyetleriyle ilgili yönetmeliklerin,
özel idare ilçe şube teşkilatı kuruluşunun, teşkilat kad
rolarının, il genel meclis üyeleriyle daimî encümen
üyelerinin ödeneklerinin taban ve tavanlarının tespi
tinin doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığı tarafından
onaylandıktan sonra yürürlüğe konabileceği hüküm
leri getirilmektedir.
Merkezî idarenin, il özel idaresi üzerindeki vesa
yet denetimi, tasarıdaki bu hükümler ile daha ağır
laştırılmış bulunmaktadır. Eski yasa hükmüne göre,
il genel meclisi tarafından kabul edilerek İçişleri Ba
kanlığına gönderilen il bütçesi, ilgili bakanlıkların
temsilcilerinin de katıldığı Bütçe İnceleme Komisyo
nunda incelendikten sonra, bakanlar kurulu kararına
ve millî iradeye iktiran ettirilerek kesinleşir ve yü
rürlük kazanırdı.
Yine, 86 ncı maddeye göre, İçişleri Bakanı bütçe
üzerinde sadece iki konuda değişiklik yapabilirdi. De
ğiştirilen 86 ncı maddeye göre ise, İçişleri Bakanına
bütçe üzerinde yedi ayrı konuda değişiklik yapma
yetkisi verilmekte ve ayrıca bütçenin denkliğini sağ
layacak gerekli gördüğü değişiklikleri de yapmaya
mezun kılınmaktadır.
İdarî vesayet ve denetimin ağırlaştırılması ile il
özel idarelerinin idarî özerklikleri ve demokratik ge
lişmeleri, bu değişikliklerle büyük ölçüde engellenmiş
bulunmaktadır. H genel meclisinin tüm karar ve ta
sarrufları, İçişleri Bakanlığının doğrudan denetimine
ve onayına tabi tutulmuştur. İdare hukuku esaslarına
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göre, merkezî idare vesayet denetimi yetkisini kulla
nırken, yerel yönetimlerin kararlarını onaylar veya
reddeder, fesih veya iptal eder; esasta değişiklik
yapmaması gerekir. Merkezî idarenin kendini yerel
yönetim organı yerine koyarak, onun adına karar
vermemesi gerekir, istisnaî hallerde, eski yasanın 84
üncü maddesinde olduğu gibi, bütçe inceleme komis
yonu iki hususta değişiklik yapma yetkisine sahip bu
lunmaktaydı: Belgelendirilmemiş gelir fazlaları kar
şılıkları bütçeden düşürülür; bir de özel idare borç
larıyla yasal paylar ve programlı işlere ait giderler
bütçeye konmamışsa veya eksik konmuşsa bunlar büt
çeye ilave edilirdi. Bu iki konu dışında merkezin de
ğişiklik yapma yetkisi yoktu. Oysa, il özel idareleri
kamu tüzelkişiliğini haiz yerel yönetim birimi olarak
hem icraî kararlar vermek; yani idarî tasarruflarda
bulunmak, hem de medenî tasarruflar yapmak ehli
yetini haizdirler. Bunlar üzerindeki merkez denetimini
artırmak yerine, özerkliklerini güçlendirecek düzen
lemeler getirmek, çağdaş demokrasi esaslarına daha
uygun olurdu.
Özet olarak, bu konuda biz il genel meclisi tara
fından kabul edilen bütçenin ve verilen diğer karar
ların vali tarafından onaylanarak yürürlüğe konma
sını yeterli sayıyoruz. Çünkü vali, merkez yönetiminin
temsilcisi, idarî ve siyasî icra vasıtası olmakla birlik
te, aynı zamanda il özel idaresinin de başı ve tüzelki
şiliğinin temsilcisidir. Bütçe onanması ve yürürlük ka
zanması, bütçe inceleme komisyonu, bakanlar kurulu
karan ve millî iradeye iktiran ettirilme koşulu ortadan
kaldırıldığına göre, bütçenin İçişleri Bakanı tarafın
dan değil, vali tarafından yürürlüğe konmasının de
mokrasi ve idare hukuku esaslarına daha uygun ola
cağını düşünüyoruz.
Bu yasa tasarısıyla getirilmek istenen değişiklikle
ve yapılan eklerle, merkezî idareye, özel idare muame
lelerini tekemmülünden evvel inceleme tekemmülünden
sonra değiştirme, düzeltme, nihayet iptal yetkisi ve
rilmektedir. Böyle bir denetim, idarî vesayet sistemin
den çok, hiyerarşik denetim sistemine benzemektedir.
Oysa il genel meclisi, İçişleri Bakanının medunu sa
yılamaz. İçişleri Bakanı, il genel meclisinin kararlarını
onun yerine geçerek değiştirebiliyorsa, ortada idarî
vesayetten değişik hiyerarşik bir denetim var demek
tir. Böyle bir denetimi ise, yerel yönetimlerin idarî
özerkliğiyle bağdaştırmak mümkün değildir.
Tasarı, özel idare imkânlarının yetersiz olması ha
linde valilere, ilgili bakanlıklara bilgi vermek suretiy
le, ilde görevli merkezî, bölgesel ve diğer mahallî

7 . 5 , 1987

O: 1

idare kuruluşlarının personel, araç ve gereçlerinden
yararlanmak suretiyle özel idarenin kısa süreli ve
program dışı hizmetlerini yürütme yetkisi veriyor.
özel idarenin araç ve gereçleri de, valinin emriyle,
ihtiyaç halinde merkezî, bölgesel ve diğer mahallî ku
ruluşların hizmetlerinde kullanılabilecektir. Valilerin
yetkileri ve görevleri il sınırlarıyla sınırlıdır.
Ta'biî afetler ve diğer olağanüstü haller dışında,
programlı ya da program dışı hizmetlerin yürütülme
sinde idarî özerkliğe sahip yerel yönetim kuruluş
larının araçlarını ve personelini, ildeki hizmet ademî
merkeziyet kuruluşlarının araçlarını kullanma yetki
sinin valilere verilmesi, merkez - yerel yönetim ilişki
lerine ters düşmekle birlikte, idare hukuku ilkelerine
aykırılığı bir yana, uygulamasının da çok güç olacağı
ve il idaresinde merkez - yerel yönetim kuruluşları
arasındaki huzursuzluklara yol açabileceği ve bu ne
denlerle bir yarar sağlayamayacağı düşüncesindeyiz.
Devletin temsilcisi ve hükümetin idarî ve siyasî
icra vasıtası olan valiye, yetki genişliği ilkesine da
yanılarak hizmet ademî merkeziyet kuruluşları üze
rinde birtakım geniş yetkiler verebilirlerse de; diğer
yerel yönetimlerin, özellikle belediyelerin hiyerarşik
amiri durumuna getirilerek bu alanda da geniş yetki
lerle donatılmalarını, demokrasi esasları ve yerel
hizmet gerekleriyle bağdaştırmıyoruz.
Yasa tasarısında, «Görevleri ile ilgili bir suç söz
konusu olan il özel idare organları veya organların
seçilmiş üyelerine Memurin Muhakematı Hakkında
ıKanunun muvakkat hükümleri uygulanır. Bu sebeple,
haklarında soruşturma ve kovuşturma açılan seçilmiş
il özel idare organları veya bu organların üyeleri,
İçişleri Bakanı tarafından, geçici bir tedbir olarak,
kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabilir» deni
liyor. Geçici maddede yer alan bu hükmün, yasa
tasarısının tümü üzerindeki görüşlerimizin ağırlık nok
tasını oluşturduğunu öncelikle vurgulamak istiyorum.
Memurin Muhakematı Hakkında Geçici Yasa, bir
meşrutiyet yasasıdır ve bugün çağdaş demokrasi ile
yönetilen ülkelerin hiçbirisinde memurlara böyle bir
ayrıcalık ve memurların hiyerarşik üstlerine de böyle
bir yetki tanınmamıştır.
Suç işlediği ileri sürülen herkes gibi memurlar hak
kında da, bağımsız mahkemeler ve teminatlı hâkim
ler karar verirler. 1982 Anayasasının 127 nci maddesi
nin 4 üncü fıkrasında «mahallî idarelerin seçilmiş
organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin
itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki de
netim yargı yolu ile olur. Ancak, hakkında soruştur-

-184 —

T. B. M. M.

< fi: 100

ma veya kovuşturma açılan mahallî idare organları
veya bu organların üyelerini, içişleri Bakanı, geçici
bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir»
denilmektedir. Önce, bu Anayasa hükmü ile yerel yö
netimlerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını ka
zanmaları ve kaybetmelerine ilişkin itirazlar konu
sundaki denetim, yargı denetimine tabi tutuluyor,
daha sonra da, haklarında kovuşturma açılan yerel
yönetim organları ve bu organların seçilmiş üyelerinin,
İçişleri Bakanı tarafından işten uzaklaştırılabileceği
hükmü getirilebiliyor. Bu Anayasa hükmünden kay
naklanan yetkiye dayanılarak yasa tasarısına 20 nci
madde ekleniyor. Böylece, Anayasa tarafından il özel
idarelerine bir elle verilen özerklik ve yargı denetimi
güvencesi öteki elle geri alınıyor ve yok ediliyor. Ya
sa tasarısına eklenen 20 nci madde ile, görevi ihmal
suçundan dolayı haklarında soruşturma veya kovuş
turma - mevzuatımızda kovuşturma için bir ihbar di
lekçesi yeterlidir - açılan il genel meclisi ve daimî en
cümeni veya bunların üyeleri, İçişleri Bakanı tarafın
dan, kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabileceklerdir. Cumhuriyetten önce meşrutiyet döneminde
bile Memurin Muhakematı Hakkında Geçici Yasada,
yerel yönetimlerin idarî özerklikleri ve tüzelkişilikleriyle çatışan böyle bir hükme rastlamak mümkün de
ğildir. Bu Anayasa hükmü ve yasa tasarısındaki ek
madde ile bu konuda Türkiye, meşrutiyet dönemin
den de geriye giden bir uygulama içine sokulmak is
tenmiştir. Çünkü, il genel meclisi üyeleri Memurin
Mu'hakematı Hakkında Geçici Yasada memur statü
sü içinde mütalaa edilmemişlerdir. Üyeler hakkındaki
kovuşturma ve soruşturma ancak Memurin Muhake
matı Hakkında Geçici Yasa hükümlerine tabi memur
lara tabi olarak açılabilir; doğrudan, bağımsız olarak
meclis üyeleri hakkında soruşturma açılamaz.
İçişleri Bakanı, yasa tasarısının bu hükmüne da
yanarak, gerçekçilik derecesi meçhul bir ihbar üze
rinde, yerel yönetimlerin organlarını ve bu organla
rın seçilmiş üyelerini işten uzaklaştırabilecek ve bu
organlarla, seçilmiş üyelerin görevlerini, atama ile
daimî encümene getirilen 3 tabiî üye marifetiyle yü
rütecektir. Soruşturma, kovuşturma ve yargılama yıl
larca sürebileceğine göre, bir dönem için halk tara
fından seçilen organ ve üyelerin görev yapmaları, İç
işleri Bakanı tarafından böylece engellenmiş olacaktır.
Demokrasi, tüm kurum, kuruluş ve ilkeleriyle bir
bütündür. Yerel yönetim birimleri ise, bu bütünün
temel unsurlarıdır. Ülkede iç güvenliğin sağlanma
sından sorumlu bir İçişleri Bakanının, yerel yönetim
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ler üzerinde böylesine geniş ve demokratik hukuk
devleti ilkeleriyle bağdaştırılması imkânsız yetkilerle
donatılması halinde, yerel yönetimden idarî özerklik
ten ve demokrasinin varlığından söz edemeyiz, önce,
Anayasanın söz konusu hükmünün değiştirilmesi ve
bu maddeye dayanılarak getirilen düzenlemelerin yok
. sayılması gerekeceği düşüncesindeyiz.
Yukarıda belirtildiği gibi, il özel idarelerinin yö
netimsel ve hukuksal yapıları 1913 tarihli meşrutiyet
yasasıyla düzenlenmiştir. Yasada eski yıllarda yapılan
kapsamlı değişiklikler ve ekler bu yerel yönetim bi
rimini, kendinden beklenen hizmetleri yapma ve yü
rütme imkânına ve gücüne kavuşturmadığı gibi, var
lıklarını bile tartışma ortamına getirmiştir. Bugün,
yapılmak istenen daha geniş ve kapsamlı bir değişik
likler ve ekler- zincirinin yeni halkalarıyla karşı kar
şıya bulunmaktayız.
BAŞKAN —Sayın özgenç, toparlayın efendim.
EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın
Başkan, sonuca geldim efendim.
Bu değişikliklerle, özel idarenin eski çağ dışı ya
pısına yeni görevler, yeni yükler yüklenmek isten
mektedir. Eski yapısal ve yönetimsel niteliği ve mer
kezî idarenin taşradaki bir uzantısı görünümü ile bu
değişiklikler de, eskiden yapılanlar gibi yarar sağla
mayacaktır.
Biz, il yerel yönetimini tümüyle yeni baştan ele
alıp, yeni bir düzenlemeye tabi tutarak yeni bir ya
saya kavuşturmanın kaçınılmaz zorunluluğuna inanı
yoruz. Merkezî idarenin yerel yönetimler üzerindeki
vesayet denetimini artırmakla, vali ve İçişleri Baka
nının yetkilerini olabildiğince genişletmekle, yerel yö
netim sorunlarının çözümlenemeyeceği ve il halkına
beklediği hizmetleri götürme imkânını sağlamayacağı
gerçeğini artık anlamamız gerekir. Geçmişte yapılan
geniş kapsamlı araştırma çalışmalarından hazırlanan
yasa taslaklarından esinlenerek, il yerel yönetimlerini
yeni bir yasa ve düzenlemeye kavuşturmaktan başka
çare göremiyoruz.
Bu arada, il özel idarelerinin görev ve hizmet
lerinde kırsal alanın ağırlık taşıması özelliği göz
önünde bulundurularak, bu alana en yakın birim ola
rak ilçe kuruluşuna yerel özerklik statüsü verilmesi
nin ve kamu tüzelkişiliği tanınmasının yararına ina
nıyoruz. Bu konuda yapılan araştırma çalışmalarında,
akademisyenlerin çoğu, bir Anayasa değişikliğine
gerek kalmadan, çıkarılacak yeni özel idare yasası
na konulacak bir hükümle ilçe kuruluşuna özerklik
verilmesinin mümkün ve yararlı olacağı görüşünü ile
ri sürmektedir.
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Yasa tasarısının tümü üzerindeki görüş ve düşün
celerimiz ana hatlarıyla bunlardan ibarettir. Bu görüş
ve düşüncelerle, yasa tasarısının maddelerinin görü
şülmesine geçilmeden, il özel idarelerini yeniden dü
zenleyecek yeni bir yasa tasarısı hazırlanması dileğiy
le, yasa tasarısının tümüyle reddedilmesinin uygun
olacağı kanaatindeyiz. Bu yasa tasarısının maddeleri
nin görüşülmesinin kararlaştırılması halinde de, mad
deler üzerindeki görüşlerimizi ayrıca arz edeceğiz.
Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyo
rum arkadaşlar. (DSP sıralarından alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özgenç.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Ergüder.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın
Başkanım, müddetim itibariyle hakkım mahfuz kal
mak üzere, haftaya konuşabilir miyim efendim?
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 20
dakika var efendim.
BAŞKAN — Süremiz vaır dalha efendim.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efen
dim, diğer hatipler 20 dakikayı tecavüz ettiler.
BAŞKAN — Siz buyurun konuşun efendim.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Te
hiri mümkün mü efendim?
BAŞKAN — Değil Sayın Ergüder, buyurun.
ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ER
GÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; bu
kanun tasarısı Başbakanlıktan Meclise 21.11.1986 ta
rihinde geldi, İçişleri Komisyonuna 25.11.1986'da git
ti, Plan ve Bütçe Komisyonuna 29.1.1987*de geldi,
Genel Kurula, daha önce 24.2.1987'de, bu sefer de
1.5.1987'deindi.
Üçbuçuk yıldır özel bir surette takip ettiğim bir
kanun tasarısı; ama kendi kendime düşünüyorum da,
bu tasarıyı melekler sevmiyor herhalde? Kanun ta
sarısı mütemadiyen yokuşlara çıkıyor, aşağıya doğru
inmeye başlıyor, sonra...
SALİM EREL (Konya) — Anayasa gibi.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Öy
le kanunlar gördük ki, yüksek heyetlinize geliyor, tere
yağından kıl çeker gibi, 20 dakikada geçiyor; fakat
bu kanun tasarısının üzerinde - Bir ufunet veyahut
uğursuzluk demeyeyim - her halde bir ağırlık var ve
bu ağırlık da nereden geliyor? Biraz evvel değerli
arkadaşımın da söylediği gibi, meşrulüiyet devrimin bir
kanunu; fakat meşrûtiyet devrinin bir kanunu olma
sına rağmen bu kıanun fevkalade demokratik, öyle
sine demokratik bir kanun ki, 1876 Kanuni Esasisi,
— 186
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1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasaları bunu değiştire
memiş. Diğer bütün kanunlar gelmiş geçmiş; fakat
buna az dokunulmuş, parlamentolar fazla dokuna
mamış. Meşrutî bir kanun olmasına rağmen, demok
ratik düzene intibak etmeye çalışmış; ama artık öyle
bir zaman gelmiş ki, çağ, teknoloji, ilim ve bilim bu
kanunu zafiyet haline getirmiş. Evvela lisanı hitap et
memeye başlamış.
SALİM EREL (Konya) — Orhan Bey, çok duy
gulu konuşuyorsunuz, ağlatacaksınız bizi.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bu
lisan dahi kendisinin en büyük ıstırabı olmuş. Çün
kü, insanların sevişmesi ve anlaşması için dil mühim
bir mesele, hatta, millet olmanın unsurlarından bir
tanesidir. Bakınız ne diyor :
Usulî istihsali ara : Oy verme usûlleri. B)ir istatis
tik yaptım; ben de yüce Parlamentonun yaşlılar sınıfındayım ve bu tarihi taşıyan bir iki arkadaş var bu
rada, Allah uzun ömürler versin. Binaenaleyh, yep
yeni bir Atatürk nesliriin, yepyeni ve modern insan
ların; profesörleriyle, dtoktorlarıyla, esnafıyla,- kayma
kam ve valileriyle bunu anlamasına imkân yok. Kal
dı ki, «Müzalkeratın sureti irade ve icraası» dediği
miz zaman, bunu da anlamaya limkân yok.
Şimdi arkadaşlarım tenkit ediyorlar; işte bunlar
da değiş üi.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Tarzanca oldu.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — öy
lesine değişti ki, yavaş yavaş arı bir Türkçeye doğru
gelmeye başladık; ama Plan ve Bütçe Komisyonunda
muhalefete mensup değerli arkadaşlar haklı olarak,
«Şunu baştan alalım» dediler.
Efendim, üçbuçuk sene evvel Sayın Başbakanı
ma, bütün il genel meclisi üyeleriyle birlikte hazırla
dığımız kanun teklifini vermiştik. Dikkat edin, tekli
fin Parlamentomuza gellişi ve gidişi yedi ay sürüyor.
öyle zannedliyorum ki, bu sefer artık üzerindeki bütün
ufunetler, bütün uğursuzluklar gidecek ve bu kanun
yüce heyetiniz tarafından kamuoyuna ve milletimiize
sunulacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, evvela isimleri okumak
mecburiyetindeyim; çünkü bu çorbada, bu eserde ken
di hizmetleri de vardır. O halde müsaade ederseniz
baştan kıraat edeyim :
Yüce Meclisin gündemline giren ve bugünden iti
baren görüşülmesine başlanan, 531 sıra sayılı, 13
Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiiyei Vilayat Kanunu
Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştiril-
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meşine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler
Eklenmesine Da'ir Kanun Tasarısı ile Yozgat Millet
vekili Sayın Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa Milletve
kili Sayın Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Sayın
Ömer Kuşhan ve 4 arkadaşının, istanbul Milletvekili
Halil Orhan Ergüder'in, Aynı Kanunun 116 ve 140
inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifinin tümü üzerinde, Anavatan Grubu adına dü
şünce ve fikirlerimizi söylemek üzere söz almış bu
lunuyorum.
Muhterem milletvekilleri, bu kanunun altında, ta
rihimizde Beşinci Mehmet adıyla anılan; fakat kulla
nılan adı Sultan Reşat tuğrasını taşıyan bir muvak
kat kanunu değiştiriyorsunuz ve ben bundan çok mut
luluk duyuyorum. Artık, Cumhuriyetimizin yüzüncü
yılına yaklaşılan bir devirde Osmanlı kanunlarının
yaşamaması lazımdı ve şimdiye kadar da idare edilen
hususlar bunlardı. O kadar enteresandır ki, bu ka
nunu kütüphanemizden aldığınız zaman, Heyeti Vekileyi okuyunca, orada Oskar Efendinin Posta Neza
reti ve Telgraf Bakanı olduğunu da gördüm; istitraden
arz edeyim. Şuradan da bütün dünyaya sesleneyim ki,
Ermeni asimilasyonunu söyleyenler bir defa daha
utansınlar; Osmanlı İmparatorluğunda kabinede bir
Ermeni var. (Alkışlar)
Muhterem arkadaşlar, bu tasarının çalışmaları es
nasında çok sempozyumlar yapıldı, hatta üniversite
hocaları uzun uzun konuştular. Mesela Prof. Sacit
Güran dedi ki, «Biz, idare hukuku derslerinde, yerel
yönetimi anlatırken o hale geldik ki, belediyeyi anlat
tık, il özel idaresini unuttuk.» Doğrudur. Prof. Sacit
Güran; il özel idarelerinin genel karar organı il ge
nel meclisi küçük parlamentodur. Türkiye, siyasî yö
netim bakımından federatif yerine üniter bir devlet
modeli olduğu için, bir nevi, oralardan demokrasi
dersi alınır.
Arada sırada kuliste söylüyorum, arkadaşlar beni
muaheze ediyorlar; büyük parlamentoya pat diye gel
menin birtakım zararlarını uzun seneler çektik. Par
lamentomuza, bu demokratik mekteplerden çıkıp gel
menin çok büyük faydalan; kanunların tedvininde,
münakaşalarda, 'hatta usulî müzakerede, hatta hitap
ta, hatta kıyafette, hatta kravatlı mı, kravatsız mı gir
sin meselelerinde, çok daha yetişkin olarak gelme
nin faydaları vardır.
Binaenaleyh, il genel meclislerine karşı, belediye
meclislerine karşı fevkalade saygı duyuyorum. Eğer bir
nebze sizinle konuşurken sizi üzmemişsem bendeniz
de feyzimi mahallî idarelerden aldım. İstanbul Bele
-
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diye Meclisinin bir iyi üyesi olmaya çalıştım; bele
diye reis muavinliği de yaptım. Binaenaleyh, oradan
aldığımız feyizle, bu yüce kürsüyü hayallerimizde dü
şünüyorduk hep, bir gün gider miyiz diye; geldiğim
zaman, inanın buraya çıktığım zaman her tarafım tir
tir titriyordu. Çünkü, böylesine görkemli, böylesine
büyük bir Mecliste konuşmanın birtakım antrenman
ları olması lazım. îşte, il genel meclisleri ve onların
değerli üyeleri birer mini parlamenterdir; onları say
gıyla karşılamak lazım. Onlar şimdiye kadar mağdur
dular.
Arkadaşlarım çok güzel tenkitler yaptılar, ken
dilerini dinledim, bazıları doğrudur; fakat bu kanun
tasarısıyla yenilikler gelmiştir. Yalnız ekonomi bakı
mından değil, şimdiye kadar kalil bir ücretle yaşıyor
lardı. Kendimden bir misal vereyim :
Yalova'dan İstanbul'a giden bir il genel meclisi
azası, İstanbul'a varıp, bir sandviç yiyip tekrar Ya
lova'ya döndüğü zaman, o günkü masrafı, vallahi ve
billahi, 5 bin liradan fazla idi. Eski kanuna göre al
dığı hakkı huzur bin lira idi. Şimdi yeni kanunda,
400 gösterge, çarpı 66 katsayı itibariyle, hafızam beni
aldatmıyorsa, 26 400 lira tutuyor. Bu 26 400 liranın
6 400 lirası stopaj olarak gidince, il genel meclisi
azası her oturumda 20 bin lira alacak. Helal olsun,
Eşdeğerdeki belediye meclisi azaları reler alıyor?..
Dünyanın parasını alıyorlar, artı Avrupa seyahatleri...
Bunların da...
M. TURAN BAYEZIT (Karmaranmaraş) — Artı
bilinmeyenler.
HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Onu
bilmiyorum beyefendi, malumatım dışında.
Onun için, bu arkadaşlar da onore bir hizmet gö
rüyorlar. Vakıa bunu ikiye ayırmak lazım: Adam
paşazadedir, zengindir, milyonerdir, il genel meclisi
azası olmuştur. O para onun için hiçbir şey değildir,
odacılara dağıtır; ama birçoğu da, fasulyeyi pişirir
- buna kani olun - oradan geçinir. Hatta çok daha
ileride, öyle zannediyorum ki, onların i' genel mec
lisinde sarfettiklerl mesaileri de belki emekliliklerine
sayılacaktır. Nitekim, bizim Parlamentomuzda geçen
hizmetlerimiz nasıl emekliliğimize sayılırsa, onlar da.
birer mini parlamento olduğuna göre; bir eyalet de
meyeyim, bir federatif devlet demeyeyim ama, bir ke
sim olarak orada hizmet gördüklerinden, bundan isti
fade edeceklerdir.
Diğer kısımlarda getirilen hizmetlerde, bir prog
ram yapma meselen mevzubahisti. Eskiden bir tip il
genel meclisi azası vardı; üç metre Pim aş boruyu ko187 —
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lunun altına alıp, köylüye gelip, hizmet yaptım diyen
bir il genel meclisi azası vardı. Şimdi öyle değil. Şim
di program yapacak. O programa, istediği gibi, köyü
nün, kentinin ıstırabını; suyunu, elektriğini, göletini,
hatta cami tamiratını, mezar yollarını koyduracak,
bununla da duygulanacak ve bunun da kontrolünü ya
pacak. Hatta orada program eksikliği mevzubahis
olsa dahi, Ankara'ya gelip milletvekillerine rica edip,
milletvekilleriyle beraber ek program yapabilme im
kânı hâsıl olacak. Müsaade ederseniz, bunlar bir re
form. Reform kelimesinden bazı arkadaşlarım hoşlan
mıyor, ona yenilik diyelim; bu, yeniliktir.
Şöyle bir şey arz edeyim : Bütün Türkiye'de il
genel meclislerinin, seçilmiş toplam 2 322 üyesi var.
Acaba tüm bütçe ne kadar? 1986 yılında - 67 il top
lamı- 63 994 293 320 Türk Lirası; 1987 yılında
lıl4 393 469 566 Türk Lirası. Sayın Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonunda da
bunu söyledi; şimdi, yeni kanun tasarısı kanunlaştık
tan sonra, genel bütçeden en aşağısından 300 milyar
lık bir indirim mahallî idarelere gidecek, artı, yeni
lütfettiğiniz gelirler hanesinde bulduğunuz kaynaklarla,
bu daha da fazlalaşacaktır.
Benim kanaatime göre, bu ıkanun çıktıktan sonra
tabiî gelirler elde edecek. Artık mücavir alanlarda
çiftlik yapıp devlete on para vergi vermeyen, mücavir
alanlarda maden işleten, her türlü vergiden uzaklaşan
müteşebbisler, hükmî şahıslar veya hakikî şahıslar;
burada sınırı da ayırdığımıza göre, «Belediye hududu
dışında» dediğimize göre, il genel meclisinin mevzuatı
başlayacak çalışmaya. Bir misal arz edeyim:
Onun takririni hazırladık. Pamukkale'ye hepiniz
gitmişsinizdir. Allah'ın bir lütfü; doğa, beyazlık ve
sağlık. Oraya herkes girer, on para ödemez, çıkar
gider. Millî parkın değil, vilayetin değü, belediyenin
değil; bir doğa. öyle; maden, petrol madeni, yürür
gider... İnşallah, vereceğimiz bir takrirle, bu tasarı
dan çok hoşlanan muhalefetteki sayın arkadaşlarımın
da, evetiyle, Denizli ti özel İdaresine bir yıl zarfında
1,5 milyar lira gelir getirecektir; bütün mesele bu.
Bu tasarının en güzel tarafı; keşfedecek. Arz etti
ğim gibi, dağlarda, tepelerde kurulmuş çiftlikler, yu
murta üretim çiftlikleri; bunların hepsi yavaş ya
vaş bu otokontrol içerisine girecektir.
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Bu kanun tasarısını getirmekle, hükümetime arzı
teşekkür ederim; ama bu kâfi değil, bununla doymu
yorum. Mutlak surette, Muhtarlar Kanununu istiyo
rum, mutlak surette 1580 sayılı Belediyeler Kanununu
istiyorum. Muhtarlar Kanununun gelmesi lazım; çün
kü, Cumhuriyetin idare hukukunda oturacağı someller
ve temellerden bir tanesi de köy muhtarları, hatta ma
halle muhtarlarıdır.
Bayındırlık hizmetlerinde bizim bir sıkıntımız ve
hatta bir üzüntümüz; mahalle muhtarlarının konut me
seleleri. Parti tutsun veya tutmasın, zaten muhtarların
partisi yoktur; ama bugün, muhtarlar kazandıktan son
ra nerede icrayı vazife yapacağını bilemiyorlar, işte
şimdi bu tasarıyla, bayındırlık: hizmetlerinde, mahalle
de bulunan muhtarlarımıza hiç olmazsa bir Cumhu
riyet evi, bir Cumhuriyet konağı yapmak mecburi
yetindeyiz. Çünkü, mahallenin de reisicumhuru odur.
Bu suretle ve buna benzer hallerde bir çok hizmet
leri verecek olan bu kanun tasarısı için öyle zanne
diyorum ki, yüce heyetiniz müspet oy verecektir. Za
ten Plan ve Bütçe Komisyonunda muhalefetin çok de
ğerli milletvekilleri mümkün olduğu kadar, takrirle
rimize iştirak etmeye çalıştılar. Bunun altında bir şey
yok. Yalnız, gönül arzu eder ki, 1978'den itibaren biz
bunun tecrübesini yaparak gelelim; ama vakit yok.
O arkadaşım biliyor; insan arzu etmez mi ki, Türkçe
okuyalım, Türkçe dinleyelim, Türkçe konuşalım; ama
arz ettiğim gibi, bu kanun tasarısı Parlamentoya geldi,
yedi aydan beri duruyor. Sayın Başbakanımın da çık
masını çok arzu ettiği bir ıkanun ve 2 300, 2 400 tane
il genel meclisi azasının rüyasına giren bir kanun.
Maddî veya manevî; ama bu kanun lazımdır.
Efendim, beni dinlemek zahmetinde bulunduğu
nuz için çok teşekkür ederim. Heyetinizi saygıyla se
lamlarım; bu kanunun memleketimize hayırlı olma
sını dilerim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, çalışma süremizin dolması
na çok az bir zaman kalmıştır.
Meclis araştırması önergeleriyle, sözlü soruları gö
rüşmek için, 12 Mayıs 1987 Salı günü saat 15.00'te
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Stajati: 18.55
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VL, —. SORULAR VE3 CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Cumhuriyet rejimi ve Atatürk aleyhinde etkinliği
olduğu iddia edilen bir bakanlık görevlisine ilişkin so
rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'
in yazılı cevabı (7/1765)
23.3.1987
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı
Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.
Türkân Turgut Arıkan
Edime
Soru 1. Cumhuriyet rejimini kötüleyen, Atatürk'e
hakaret eden görüşleri içeren «Batılılaşma İhaneti»
"kitabinin yazarı 1947 Kalecik doğumlu A.Ü. SBF Ba
sın Yayın Yüksekokulu mezunu Bay Mehmet Doğan'la dlgil'i aşağıdaki bilgileri açıklar mısınız?
a) Bu kişinin Kültür (ve Turizm) Bakanlığına
atandığı tarih nedir?
b) Hangi tarihler arasında bu Bakanlıkta çalış
mıştır?
c) Bakanlıktaki görevine atanmasındaki prosedür
nedir? Ayrıntılarıyla açıklar mısınız?
d) Bakanlıkta hangi görev ve sorumlulukları üst
lenmiştir?
e) Halen Bakanlığınızda çalışıyorsa, görevi ve
yetkileri nedir?
Soru 2. a) Cumhuriyet'! ve Atatürk'ü kötüleyen
«cemaate! İslamî hayatı» savunan bu görevlinin Ba
kanlığınızda çalıştığı süreler içinde, Cumhuriyet ve
Atatürk aleyhimde herhangi bir etkinliği olup olma
dığını acilen inceletir imlisiniz?
Bu alanda ne gibi etkinlikleri olmuştur? Bunları
düzeltici ne gibi önlemler aldıracaksınız?
b) Adı geçen görevlinin faaliyetleri içinde mevcut
yasalara aykırı durumlar varsa, ne gibi işlem yaptı
racaksınız?
T.C,
Kültür ve Turizm Bakanlığı
7.5.1987
Sayı : 459
Konu : Edirne Milletvekili Sn. Türkân Turgut
Arıkan'ın soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 25.3.1987 gün ve 7/1765-8263/32269 sayılı
yazıları.
İlgi yazıları ile Bakanlığımıza intikal ettirilen,
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın

«Cumhuriyet Rejimi ve Atatürk Aleyhinde Etkinliği
Olduğu İddia Edilen Bir Bakanlık Görevlisi» ne iliş
kin yazılı soru önergelerinin cevabı ekte sunulmuş
tur.
Bilgilerini arz ederim.
A., Mesut Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı
Edirne Milletvekili Doç. Dr. Sayın Türkân Turgut
Arıkan'ın TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru
önergesine ait bilgiler:
Soru 1. a) Mehmet Doğan, Bakanlığımız Gü
zel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sinema Dairesi Baş
kanlığına «Film yapımcısı ve senaryo yazarı» olarak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine
göre sözleşme île çalıştırılmak üzere 19.6.1980 tarihin
de atanmıştır,
b) 19.6.1980 - 31.12.1986 tarihleri atasında çalış
mıştır.
c) Adıgeçen Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Ya
yın Yüksekokulu Radyo TV Bölümü mezunudur. Ba
kanlığımızda görev almadan önce TAM Ajans ve
TRT, TV Dairesi Başkanlığında senaryo, yayın araş
tırma ve film yapımcılığı işlerinde çalışmıştır. Atama
sına esas olmak üzere alınan referansda sakıncalı bir
durumu olmadığı görülmüştür. (Eık 1)
Bu bilgiler ışığında ve tecrübe sahibi olduğu da
düşünülerek Bakanlığımız Sinema Dairesi filin yapım
cılığı ve senaryo yazarlığı görevine atanması uygun
görülmüştür.
d) Adıgeçen Bakanlığımız Sinema Dairesinde
Film yapımcılığı ve senaryo yazarlığı görevlerini ve
sorumluluklarını üstlenmiş ve görevde bulunduğu sü
rede bazı film çekimi ve senaryo yazımı işlerini yürüt
müştür.
e) 1.1.1987 tarihinden itibaren kendi isteği ile
görevinden ayrıîmış'tir.
Soru 2. a) Mehmet Doğan'ıh, Bakanlığımız da
çalıştığı süre içinde Cumhuriyet ve Atatürk aleyhine
herhangi bir etkinliği müşahade edilmemiştir.
b) Adıgeçenin, Bakanlığımızda görev yaptığı sü
re içerisinde, görevinin faaliyetleri dahlinde mevcut
yasalara aykırı herhangi bir durumu görülmemiştir.
İlgili 1.1.1987 tarihinden itibaren görevinden ay
rılmış bulunmaktadır.
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TAM AJANS
Tanıtma Araştırma Marketing Ltd.
(Kültür Bakanlığı
Sinema Daireli Başkanlığına
Ankara
ÖZÜL HİZMET BELGESİ
Adı : Mehmet
Soyadı : Doğan
Doğum yeri: Ankara - Kalecik
Doğum yılı : 1947
Baba Adı: Sait
Mesleği : Senaryocu ve film yapımcısı
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ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu taşınmazı ne
zaman Ve hangi şartlarla satın alacaktır?
2. 233 sayılı K.H.K.'nin 38 inci maddesini yü
rürlükten kaldıran 3291 sayılı Yasanın 13 üncü mad
desi gereğince KİT'lere ait işletmelerin satış, devir
ve öze'lleştirilmes'jn'in Toplu Konut ve Kamu Ortaklığınca yapılmasını ön gördüğüne göre, anılan Kuru
luş bu işlemde hangi yasal gerekçe ile devre dışı bı
rakılmıştır?

lYukarıda açık kimliği ve mesleği yazılı olan Sait
oğlu Mehmet Doğan firmamızda çalışmış ve çalışmak
tadır. Kendisi film yapımcısı ve senaryocu olup mes
leğinde mahir ve tecrübelidir. Dürüst, çalışkan, iş bi
lir ve başarılı olan bu kişi, bakanlığınızda bir göreve
talip olduğunu bildirmiştir. Kendisine itimat ediir ve
türlü kıymetli evrak dahli teslim ve emanet edilebilir.
Bilginize arz olunur.
(8.6.1980)
Çalışma süreleri :
Giriş : 1 Kasım 1972
Çıkış : 1 Nisan 1974
Giriş : 5 Ocak 1979
Çıkış : 4 Haziran 1980
TAM AJANS
Tanıtma Araştırma Marketing Ltd.
Çetin Karamanbey

3. İhale ile ilgili resmî ilan B-14932 sayı ile Mil
liyet Gazetesinin 24 Mart 1987 günlü nüshasında ya
yınlandığına göre bu işlemlerle ilgili yasalara göre
suç teşkil edecek bir ağır kusur veya görevi kötüye
kullanma söz konusu mudur? Bu durumda ilgililer
hakkında yasal işlem yapmayı düşünür müsünüz?
T.C,
Tarım Orman ve Köylişleri
Bakanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Sayı : ÖRM-.2-406
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ligi : Gen. Sök. Kan. ve Kar. Müd.'nün 6 Nisan
1987 tarih ve 7/1795-83359/32618 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Hastürk'ün
yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmek
tedir.
Arz ederim.
H. Hüsnü Doğan
2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'
Tarım Orman ve KÖyişleri
ün, Et ve Balık Kurumuna ait olan \ls>tanbul - ZeytinBakanı
burnu İlçesindeki bir taşınmazın ihaleye çıkarılmasıy
la ilgili işlemlere ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve
İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Hastürk'ün Yazılı
KÖyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğanın yazılı cevabı
Soru önergesinin Cevabıdır.
(7/1795)
Cevap : 1. Et ve Balık Kurumuna ait İstanbul
İli, Zeytinbürnu İlçesinde bulunan et kombinası te
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sislerinin bulunduğu alanın, İstanbul Büyük Şehir Be
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Tarım Orman ve
lediyesi tarafından «Konaklama ve Rekreasyon Pro
KÖyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
jesi» kapsamı içerisinde değerlendirileceğinin kuruma
rılması için gereğine müsaadelerinizi arz ederim.
bildirilmesi ve bu tesisin de uzun yıllardan beri kârlı
Saygılarımla.
ve verimli bir şekilde çalıştırılmaması ve çevre kirli
Y. İhsan Hastürk
liği açısından meydana getirdiği problemler göz önün
istanbul
de bulundurulmak suretiyle, taraflar arasında düzen
lenen protokol esasları dahilinde söz konusu taşınma
1. Et ve Balık Kurumuna ait İstanbul Zeytinburzın İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığına dev
nu İlçesinde tapunun 85/1 pafta, 774 ada ve 41 parse
ri E.B.K. Yönetim Kurulu tarafından uygun görül
linde kayıtlı 46 280 m2 alanın 24 Mart 1987 tarihi iti
müştür.
bari ile istanbul Büyükşehir Belediyesince üzerinde
Cevap 2. 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri
kat karşılığı konut ve işyeri yaptırılmak üzere pazarHakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin «Teşebİık usulü ile ihaleye çıkarıldığı doğru mudur? Doğru
— 190
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'büslerin, bağlı ortaklıkların, işletmelerin ve iştirakle
rin tasfiye ve satışları» ile ilgili 38 inci maddesi 3
Haziran 1986 gün ve 19126 sayılı Resmî Gazetede ya
yınlanan 3291 sayılı Kanunun 17 ncii maddesi ile yü
rürlükten kaldırılmıştır.
3291 sayılı Kanunun «ÜCamu İktisadı Teşebbüsle
rinin özelleştirilmesi ile ilgili Hükümler» başlığını ta
şıyan 13 üncü maddeslinde ise, «Müessese, bağlı or
taklık, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesi
ne Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurutunca karar
verilir.» hükmü getirilmektedir.
3291 sayılı Kanunun yorumu gerektirmeyecek şe
kilde açık olan bu maddesinde, ancak bir özelleştirme
halinin var olması durumunda Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı KuruHu yetkili kılınmaktadır.
Olayda, bir kamu malının özel kişi veya, kuruluş
lara devri, satışı veya diğer herhangi bir aynî hakkın
verilmesi 'bahiskonusu olmayıp, kamu tüzelkişisine ait
bir taşınmazın 'belirtiilen sebeplerle bir diğer kamu tüzelklişisine devredilmesi söz konusudur.
Cevap 3. Yukarıda açıklandığı şekilde tamamen
kanunlara uygun olarak yürütülen bu. işlemlerden do
layı herhangi 'bir suç olmadığı gibi görevi kötüye kul
lanıma halinin de 'b'ahiskonusu olmadığı şüphesizdir.
Arz ederim.
H. Hüsnü Doğan
Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanı
3. — \Ordu Milletvekili fahriye Üçok'un, Diyanet
İşleri ^Başkan Yardımcısı ile )Hac Dairesi Başkanı hak
larındaki iddialara ve takvim birliğini gerçekleştirmek
amacıyla yapılan toplantılar için ne miktar para har
candığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1808)
Türkiye Buylük MiMet Meclisi Başkanlığına
(Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Oks!ay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz
edenim.
'Bahriye Üçok
Ordu
1. Hac Dairesi Başkanı Rıza Selim Bıaşoğlu, mü
fettiş tahkikatı ile salb'ilt olduğu üzere aynı anda iki
yerden harcırah aldığının belMlknes'i karşısında ken
disine ne tür bir ceza uygulanmıştır?
2, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hamdi Mert
öğretmenliği sırasında Atatürk'le iligil'i olarak aldığı
disiplin cezası gereği îmıaim Hatip okullarında mes
lek dersleri vermekten men edildiği ve Ankara drşın-
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da bir okula gönderilmesi önıgörüldügü halde nasılı
olup'ta bulgun Diyanet İşleri Balkan Yardımcılığımda
görev yapmaktadır?
3. Rüiyet-i Hilâl (TakiVkn bMği) n] gerçefcleştkm® amacı için Mam ülkeleri temsilcilerinden oluş
turulan ve 5-6 yıl süren toplantılara bütçeden ne
•mülkfcar para harcandı?,
4. istenilen ve beklenen sonuç elde ed'iıldi mi?
Sonuç elde edilmedi ise sarf edilen yüz milyonların
hesalbı sorulmayacak mıdır?
T.C.
Davlet Bakanlığı
Sayı : 2.02-24113,

6 . 5 . 1987

. Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına
•İlgi : Türkiye Büyüde Millet Meclisi Başkanlığı
nın 13 Nisan 1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/180883l87/3'2764 sayılı yazısı,
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un tarafıma yö
nelttiği yazılı soru önerenine verilen cevaplar aşağı-.
da belirlemiştir/
1. Rıza Selimibağoğlu'nun aynı anda iki yerden
harcırah aldığına dair 11 yıl önce soruşturulmuş;
Muhakemat Komisyonu tarafından verilen «Men'i
muhakeme» kararı, Danıştay'da görüşülmüş; Danış
tay 2 nci Dairesin'in 26,10.1985 gün, E. 1983/4158, K.
1985/2158 sayılı karart ile rapor hakkında «Karar
verilmesine yer olmadığı» sonucuna varılmıştır.
12. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hamdi Mert'
in öğretmenliği ile ilgili olarak 15 yıl önce ortaya
atılan İddia, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında belli
çevrelerce ileri sürülen benzer ithamlarla
birlikte
Başbakanlığın 22.12J982 gün ve 05->67/4öl3-3ıl sayılı
emri ile kurulan soruşturma komisyonu tarafından
incelenmıiş; adı geçen hakkında ileri sürülen iddianın
varit olmadığı, bu komisyonca verilen 28.2.1983 gün,
Mülkiye Müfettişliği A.P. 22/8, E.G./2Y. M/2 sayılı
rapordan anlaşılmıştır.
3* Takvim birliğimi gerçekleştirmek amacıyla İs
lam ülkeleri temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda
resmî bütçeden toplata $$1 395 TL. harcanmıştır..
4, Bu toplantılar sonunda İslam ülkeleri arasın
da tak'vim birliği konusunda büyük ölçüde yaklaşım
siağlanmış, hedeflenen sonuca varılmıştır.
©Udilerinize arz ederim.
Kâzım Okisay
Devlet Bakanı
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4. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit'in, 28.2.1987 tarihine kadar açılan beceri kurs
larına ve bu kurslara kayıt yaptıran ve diploma alan
kursiyerlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (7/1854)
Türkiye Büyük, M'iliet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını dilerim.
Saygılarımla.
M< Turan Bayezit
Kahramanmaraş;
(Soru :
'28 Şubat 1987 tarihine kadar :
1. Açılan beceri kursu,
2. Bu kurslara kayıt olan kursiyer,
3. 'Diploma alan kursiyer,
4. İş temin edilen veya kendi işini kuran kursi
yer sayısı ne kadardır?
T.C,
Devlet Bakanlığı
Sayı : 07.50/2290

310,4.1987

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Başbakanlığın 20.4.1987 gün ve K.K. Gn.
Md. 18/06-2573/03575 sayılı yazısı.
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in (Sn. Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öner
gesi ilgi yazı ile tarafımdan cevaplandırılması isten
miş olup, konu ile ilgili hazırlanan cevaplar ekte sunullmuştur.
(Bilgilerinize arz ederim.
M, Tınaz Titiz
Devlet Bakanı
(Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in Sn. Başbakanımıza evdilh ettiği ve tarafından
cevaplanması istenen yazılı soru önergesine hazırla
nan cevaplar aşağıdadır.
Soru 1. 28 Şubat tarihine kadar açılan "beceri ka
zandırma kursları kaç adettir?
Cevap l._ !Bü tarihe kadar 7*14 kurs açılmıştır.
Soru 2. Bu kurslara kayıt olan kursiyer sayısı ne
kadardır?
Cevap 2. 16 266 kursiyer kayıt yaptırmıştır.
Soru 3. Dipîojna alan kursiyer sayısı ne kadar
dır?
Cevap 3. Biten 185 kurstan 3 262 kursiyer me
zun olmuş ve diploma almışlardır. 529 kurs devam
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etmekte olup 'bu kurtlarda 13 004 kursiyer bulunmak
tadır.
Soru 4. iş temin edilen veya kendi işini kuran
kursiyer sayısı ne kadardır?
Cevap 4. Mezun olan kursiyer sayısı : 3 262
işe girenler
: 1 824
Kendi işini kuranlar
: 448
Boş zamanlarını değerlendirerek
gelirlerini artıranlar
:
3.21
İzlenemeyenler
:
168
Kurs bitiminde henüz bir işe
girmeyenler
:
501
istihdam oranı
': ı%- 80
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Sinema Filmi, Video, Plak, Ses Kaseti İsletme
cilerine Belediyelerce Verilecek İşletme Ruhsatı Hak
kında Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca sinema
cıların yeniden ruhsat almaya zorlandıkları iddiasına
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı A. Me
sut Yılmazın yazdı cevabı (7/1882)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı
arz ederim.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
23.1.1986 tarih ve 3257 sayılı Sinema, Video ve
Müzik Eserleri Yasası nedeniyle 4.9.1986 tarih ve
19211 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kararname
nin 5 inci maddesinde «Umuma açık, oturma, dinlen
me ve eğlence yerlerinde; film ve video eserlerini gös
terime sunmak isteyenlerin de ayrıca işletmedi ruhsa
tı almaları mecburidir» ve «Umuma açık yerlerde;
yapımcıya ait bandrol üzerinde (umumî mahallerde
kullanılır) özel işareti 'bulunmayan eserler gösterile
mez» denmektedir.
1. İl ve ilçelerdeki sinemacılar, uğraşlarının sine
macılık olduğu nedeniyle zaten umuma ait mahal ol
duklarından ruhsatları var iken, belediyelerin sine
macıları yukarıdaki, yasa ve kararnameyi ileri sürerek
tekrar ruhsat almaya zolaimaları doğru mudur? Doğ
ru değilse bu şekil yeni bir ruhsat parası alınmaması
gerektiği belediyelere duyuruiamaz mı?
2. Yukarıdaki, yasa ve ilgili kararname madde
si kahvehaneler için ilse bu şekilde bir açıklama yapı
larak duyuruiamaz mı?
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T.C,
Kültür, ve Turizm Bakanlığı
7.5.1987
Sayı : 460
Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbant-.
oğlu'nun soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 15.4.1987 gün ve 7/1882-8511/32961 sayılı ya
zıları.
İlgi yazıları ile Bakanlığımıza intikal ettirilen Er
zurum Milletvekili Sayın Hilmi Naîbantoğlu'nun «Si
nema Filmi, Video, Plak, Ses Kaseti İşletmecilerine
Belediyelerce Verilecek işletme Ruhsatı Hakkında Yö
netmeliksin 5 inci Maddesi Uyarınca Sinemacıların
Yeniden Ruhsat Almaya Zorlandıkları İddiası» na iliş
kin yazılı soru önergelerinin cevabı ekte sunulmuştur.
©ilgilerini arz ederim.
A. Mesut Yılmaz
Kültür ve Turnam Bakanı
3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Ka
nununun 7 nci maddesinde; «İşletme Belgesini haliz
eserlerin ticarî amaçla toptan veya perakende dağı
tımını yapan, satan, kiraya veren ve birden çok kişi
nin gösterimine sunan kişiler işletmeci ruhsatı almak
zorundadırlar. İşletmeci ruhsatları 'Belediyeler tarafın^
dan, Belediye sınırı dışında kalan yerlerde ise ma
hallin en büyük mülkî idare amiri tarafından verilir.
(3257 sayılı Kanunun 3329 sayılı Kanunla değişik
7 nci maddesinin birinci f ıfcrası)
İşletmeci ruhsatlarının kimlere verileceği, bunla
rın nitelikleri, uymaları gereken kurallar ve bu işle
ilgili diğer hususlar ile istisnaları Bakanlıkça hazırla
nacak bir Yönetmelikte gösterilir.» denilmektedir. Bu
madde hükmü uyarınca hazırlanan ve 4.9.1986 tarih
ve 19211 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürür
lüğe giren «"Sinema Filmıi, Video, Plak, Ses Kasetli
İşletmecilerine Belediyelerce Verilecek İşletmeci Ruh
satı Hakkında Yönetmelik» in 5 inci maddesindeki;
kûmuma açık oturma dinlenme ve eğlence yerlerinde
film ve video eserlerini gösterilme sunmak isteyenle
rin de ayrıca işletmeci ruhsatı almaları mecburidir.»
hükmüne göre sinema işletenlerin de İşletmeci Ruhsa
tı almaları gerekmektedir.
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun
7 nci maddesi uyarınca umuma açık dinlenme ve eğ
lence yerlerimin açılması mahalin en büyük mülkî
idare amirinin iznine bağlıdır. Açma izni verilen bu iş
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yerleri için; 1580 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa
göre ücret karşılığı «Kuşat Ruhsatı» verilir.
'Sinema filmi ve video eserlerinin gösterimli husu
su Belediye yasasında ayrıca yer almamaktadır. Her
ruhsatın belli bir amacı vardır. Bu bakımdan sine
macıların ellerinde bulunan kuşat ruhsatları, yukarıda
'belirtildiği gibi işyeri açma iznine 'bağlı olarak veril
mektedir.
3'257 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümle
ri uyarınca İşletmeci Ruhsatlarının Belediyeler tara
fından verilmesini hükme bağlamıştır. İşletmeci ruh
satları, işletme belgesini haiz eserleri ticarî amaçla gös
terime sunanlara verilmektedir. Sinemalar dahil «Umumî Mahallerde Kullanılır» özel işaretli taşıyan eserle
rin gösterilmesi şartı da eser sahipliğinden doğan mad
dî halkların korunmasını sağlamayı amaçlar.
Belediye sınırı içerisindeki kahvehanelere de Be
lediyelerce «Kuşat Ruhsatı» verilmektedir. Bu ba
kımdan sinema filmi ve video eseri kullanıldığı tak
dirde ayrıca İşletimeci Ruhsatı alınmaktadır. İşletmeci
ruhsatları Belediye Meclisi kararı ile yine kendi mev
zuatı çerçevesinde belirlenen miktarda harç karşılığın
da verilmektedir,
İşyerinin ruhsatı varken yeniden ruhsat almaya
zorlamak şeklinde bir husus söz konusu değildir.
Kuşat Ruhsatı ile eser kullanılmasını ilişkin İş
letmeci Ruhsatı yukarıda ifade edildiği gibi Ibirbirinden
farklı amaçlar taşımaktadır.
6. '— Unkara Milletvekili Neriman Elgin'in, Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunundaki telif haklarının gereği
gibi uygulanmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür
ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı
(711898)
TürkfJye Büyük Millet Meclisi Blaskanlığına
Alşağıdalki sorularımın KüiMir ve Turizm Balkanı
taralfındlan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim,
Nerilman Eliğin
Ankara
l1. 4 Mart 1987 tarihinde son bulan bandrolsüz
kasetlerden alınan 1 OOO'er lira kimin celbine gidi
yor? Bunlara neden yeni müddet tanınmıştır?
2< Fükir ve Sanalt Eserleri Yasasındaki telif hak
ları neden layıkıyla uygulanmıyor? Kaçakçılığa, grim
mi veriliyor? Yabancı film şirketlerimin «Royalite»
haikkını kim kullanıyor? *
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T.C.
Kü'Jiür ve Turizm Bakanlığı
Sayı : 4611
2 . 5 . 1987
Konu : Ankara Milletvekili Sn.
Neriman Eliğinin soru önergesi
Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(İlgi : 18.4..1987 gün ve 7/1898-8I5IS6/33Ö66 sayılı,
yazılan.
İllgi yazıları ile Bakanlığıımıza intikal ettirilen An
kara Milletvekili Sayın Neriman Eliğinin «Fakir ve
Sanat Eserleri Kanunundaki Telüf Haklarının Gereği;
Gilbli Uygulanmadığı iddiası» na ilişkin yazılı soru
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.
(Bilgilerinizi arz ederim.
A. Mesuıt Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakamı
ıl< 31257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri
Kanununun geçici 3 üncü maddesi hükmü uyarınca,
piyasada mevcut bandrolsüz eserler için kanunun yü
rürlüğe girdiği 7 Şubat 1986 tarihinden 7 Mart 1986
tarihime kadar bir aylık süre içerisinde telif ve gös
terim hakikini ilbraz eddbilen yapımcılar bir beyanna
me ile Bakanlığa başvuruda bulunacaklardır. Beyan
nameler esiais alınarak bu eserler yönetmeliklerin yü-.
rüriıüğe girdiği tarih olan 4 Eylül 1986 tarihlinden iti
baren 6 aylık sürede (Bu süre 4 Martt 1987 tarihinde
sona ermiştir) sinema, video ve mıüzik eserleri yapım
cılar adına kayıt ve tescili yapılamak bandrol verillecektüır.,
Kamumun amir hükmü karşısında yönetmeliklerimi
yürürlüğe girdiği 4.9.1986 tarihinden itibaren altı
aylık süre içeri/sinde işletmeciler ellerinde bulunan
yaıbancı kaynaklı eserler içlin Türkiye'de telüf hakkı
konusunda muhatap 'bullaimamışHardır.
Yapıcılarda bu eserlere sahip çıkmadıklarından
işlelfcme belgesi alamamışlardır.
Yapımcılar da 'bu eserlere sahip çıkmadıklarından
yapımıcıisı bulunmayan ve belirlenemeyenlerim işlet
mecilere 6 ayılık bir süre ile kullanma imkânı sağlanmaisının amcı; piyalsada istikrarı korumak ve ya
pımcılarının ortaya çıklmalsımia yardımcı olmaktır.
IBu uyigulama ile işletmecilere telif hakkı konu
sunda bir hlak verilmemlşltir. Yapımcısı eserlerine sa
hlip çıkarak kayıt ve 'tescillini yaptırdığı talkdirde, işleteeCiler bu eserleri kullanamayacaklardır.
i3)257 .sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre
«Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu» ku
rulmuştur. Fon gelirleri de söz könulsu maddede belirlenmiışıtür,
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4 Mart 1987 tarihinden itibaren 6 aylık bir süre
için, Bakanlığımıza 'başvuran istetmediler beyanname
lerinde gösterdikleri yabancı kaynaklı eserlerden vi
deolar için 1 000 TL. plak içim ICO TL. ses kaseti
içim 50 TL.; geçici bandrol ücreti ödemek suretiyle
geçici bandrol ve geçici işletme belgesi almışlardır.
Bu yolla alınan para fonun diğer gelirim kalbul edi
lerek fon hesabında toplanm işitir. Fonun giderler ide
yine kanunda gösiterilimlişltir. Kimsemin cebine gütme
si siözJkıonusu olamaz,
Bakanlığımıza .geçidi bandrol almak üzere 4Ö6 17)1
eser için başvuruda bulunulmuş ve fonda 24i 1 075 1Ö0
TL. toplanmıştır.!
lı !5846 sayılı Fikir ve Sanait Eserleri Kanunu
Eser Sahipliğimden doğan hakların korunmasını sağ
layan bir kanundur.
Kanunun 42 nci maddelsi; eser sahipleri Meslek
'Birliklerinim Bakanlığımızca kurulmasını temim etmek
ve faaliyete geçmesi içim gerekli çalışmaları yapmak
görevimi vermiştir. Eser Sahipleri Mielslek Birlikleri
nin kuruluş çalışmaları yapılmış, 8.Iİ2.1986 tarih ve
816/111277 sayılı Balkanlar Kurulu Katarı ile bu bir
liklerim organlarının başkan ve üyeleri belirlenmiş
tir. Faaliyete geçen 4 Meslek Birliği eser sahiplerimin
maddî haklarını koruyacak telif ücretlerinin takip,
tahsil ve dağıtımını yapacaktır. Telif hakları konu
sundaki ihtilaflar Fikir ve Sanait Eserleri Kanunu hü
kümleri çerçevesinde mahkemelerce çözümîenmektedİr.(
1952 yılında yürürlüğe girmiş olan Fikir ve Sa
nat Eserleri Kanununa işlerlik kazandırmak suretiy
le bu sahada faaliyet gösterenleri korumak, kaçakçı
lığı önlemektir. Yabancı şirketlerim «ıRoyalite» hakkı
Türkiye'deki temsilcilikleri tarafımdan kullamıllmaktladır,
Yabancı film şirlkeltlerinim Türkiye'deki temsilcileri
Sinema Eseri Sahipleri 'Meslek Birliğime üye oldukları
'takdirde, meslek birliği eserlerim her türlü hakkını
koruyacaktır.
7. — İçel Milletvekili Edip Özgençin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine ait motorlu taşıtlara ilişkin so
rusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nec
mettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7\ 1977)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçtüzük hükümleri uyarınca
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ediyorum.
14 . 4 . 1987
Edip özgenç
İçel

T. B. M. M.

7 . 5 . 1987
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T. B. M. M.'de tüm idarî ünitelerde, komisyon
başkanlıklarında ve her bir parti grubu hizmetinde
ve Başkanlık Divanı Üyeleri ile Başkanlık makamı
emrine, hangi cins ve model, kaç araba tahsisi yapıl
mıştır? T. B. M. M. resmî arabalar listesine dahil
olup, Taşıt Kanununa aykırı olarak özel hizmette si
vil plakayla kullanılan araba var mıdır? Varsa kim
lerin hizmetinde kullanılmaktadır? Yedek araba diye
tutulan arabalar ne maksatla, kimler için kullanılmak
tadır?
T. B. M. M.'deki, otobüs, minibüs, traktör, kam
yon, cankurtaran, binek araba olarak ne miktar mo
torlu taşıt bulunmaktadır?
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
7 . 5 . 1987
Genel Sekreterliği
Kanunlar ve Kararlar
Dairesi Başkanlığt
Kan. Kar. Md.
Sayı : 7/1977 - 8565/33(102
Sayın Edip özgenç
içel Milletvekili
îlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisine ait motor
lu taşıtlara ilişkin, 14.4.1987 tarihli yazılı soru öner
geniz.

O: 1

İlgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda ce
vaplandırılmıştır.
Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla.
Necmettin Karaduman
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Cevap — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Baş
kanlık makamı ile Başkanlık Divanı üyelerine, ko
misyon başkanlıklarına, siyasî parti gruplarına ve ida
rî ünitelere toplam 44 taşıt tahsis edilmiş olup, bu
taşıtların cinsi, markası, tipi ve modeli ile hizmet yer
leri ekli listede belirtilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı emrin
de, sivil plaka taşıyan, bir adet taşıt bulunmaktadır.
Bu taşıt, gerektiğinde konuk yabancı heyetlerin ko
ruma hizmetlerinde kullanılmaktadır.
Ayrıca, konuk yabancı parlamenterlere tahsis edilmek üzere 7 adet taşıt bulundurulmakta ve bu taşıt
lar sadece konuk parlamento heyetlerinin ziyaretle
rinde kullanılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 73 binek, 19 oto
büs, 9 minibüs, 4 kamyon, 3 cankurtaran, 8 pikap
ve 1 traktör olmak üzere 117 motorlu taşıt bulunmak
tadır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Başkanlık makamı ile Başkanlık Divanı üyelerine, komisyon başkanlık
larına, siyasî parti gruplarına ve idarî ünitelere tahsis edilen taşıtlar.
Sıra No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
. 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Cinsi
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
Binek
"Binek
Binek
Station
Binek

Markası

Tipi

Modeli

Hizmet Yeri

Oldsmöbil
Bıııck
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
BMW
BMW
BMW
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Opel
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Renault
Mercedes
Renault
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Peugeot
Peugeot
Renault
Renault

88 Delta
La Sabre
280
350 SE .
280 SE
280
230/4
230/6
230/6
528
525
525
230/4
230/4
230/6
200
. 220/D
280
280
350
230/4
230/4
200
230/6
200/D
200
200
230/6
280
200
Rekord
220
200/D
230/4
9 GTL
200/D
9 GTL
200/D
200/D
200
504
504
12 STW
12 TS

1977
1977
1974
1973
1974
1974
1976
1974
1974
1977
1977
1977
1974
1974
1974
1970
1971
1974
1973
1973
1971
1975
1971
1971
1972
1973
1974
1974
' 1972
1973
1979
1974
1972
1975
1987
1971
1987
1971
1974
1973
1975
1974
1981
1979

Başkanlık Makamı
Başkanlık Makamı
Başkan Vekili
Başkan Vekili
Başkan Vekili
Başkan Vekili
İdare Amiri
tdare Amiri
tdare Amiri
Divan Kâtib
Divan Kâtib L
Divan Kâtib ı!
Divan Kâtib L
Divan Kâtib
Divan Kâtib
Divan Kâtibi
Dilekçe Kom.
Bütçe Kom.
Sağlık Kom.
Dışişleri Kom.
Millî Eğitim Kom.
Anayasa Kom.
KİT Kom.
Bayındırlık Kom.
İçişleri Kom.
Sanayi Kom.
Hesap. Inc. Kom.
Adalet Kom.
Tarım Kom.
Millî Savunma Kom.
Sayıştay Kom.
ANAP Grubu
ANAP Grubu
S.H.P. Grubu
S.H.P. Grubu
D.Y.P. Grubu
D.Y.P. Grubu
D.S.P. Grubu
D.S.P. Grubu
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yrd.
Genel Sekreter Yrd.
Lojmanlar Hiz.
Özel Kalem Hiz.

..+..

>••««
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Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu:
(Kanunlaşmıştır.)
1Üye

Sayısı
Oy Verenler
]Kabul Edenler
Reddedenler

: 400
: 252
: 171
: 77
1
:
3
:

Çekinser
Geçersiz Oylar
Oya Katılmayanlar

: 146
2
:

Açık Üyelikler

(Kabul Edenler)
ADANA
Ahmet Akgün Aibayrak
Ledin Barlas
Ahmet Remzi Çerçli
Ahmet Şevket Gedik
Nurettin Yağanoğlu
ADIYAMAN
Arif Ağaoğlu
AFYON
Metin Balıbey
Hamdi özsoy
AĞRI
Mehmet Yaşar
ANKARA
Hüseyin Cahit Aral
Ali Bozer
Vahit Halefoğlu
Göksel Kalaycıoğlu
Hazım Kutay
Mehmet Sağdıç
Oğan Soysal
Fatma Rezan Şahinkaya
Halil Şıvgın
ANTALYA
Kadri Altay
Mustafa Çakaioğlu
Abdullah Cengiz Dağyar
Ali! T \ ! . J . . . 1 1 . .
Alı Dızdaroğlu
Sudl Neş'e Türel
ARTVtN
Nevzat Bıyıklı
Ahmet Doğru

ÇANKIRI
Ahmet Özkan
Saffet Sakarya
İlker Tuncay
ÇORUM
Ünal Akkaya
Mehmet Besim Göçer

GAZİANTEP
Ahmet Ata Aksu
AYDIN
Ertuğrul Gökgün
Mehmet Özalp
Nabi Sabuncu
BALIKESİR
İsmail Dayı
Fenni Islimyeli
Necat Tunçsiper
BİNGÖL
Hakkı Artukarslan
M. Ali Doğuşlu

DENİZLÎ

M'ahmut Sönmez
BİTLİS
Raîot İbrahimoğlu
Faik Tarımcıoğlu
BOLU
Ahmet Şamil Kazokoğlu
Kâzım Oksay
Fuat öztekfoı
BURDUR
Necip Oğuzhan Artukoğlu
BURSA
Ahmet Kurtcdbe Alptemıoçin
İlhan Aşkın
M. Memduh Gökçen
M. Kemal Gökçora
Kemal Iğrek
Fahir Sabuniiş
İsmet Tavgaç
ÇANAKKALE
Nadir Pazarbaşı

Mustafa Kani Bürke
İsmail Şengün
/DİYARBAKIR
Özgür Barutçu
Cevdet Karakurt
Hayrettin Ozansoy
EDİRNE
İsmail Üğdül
ELAZIĞ
Mehmet özdemir
Naci Taşel
Nevzat Yağcı
Zeki Yavuztürk
ERZİNCAN
Yıldırım Akbultıt
ERZURUM
Ebubekir Akay
Sabahattin Araş
Sabahattin Eryurt
Mustafa Rıfkı Yaylalı
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
Cemal Büyükbaş
GİRESUN
Burhan Kara
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GÜMÜŞHANE
Mahmut Oltan Sungurlu
HATAY
Abdurrahman Demlirtaş
İhsan Gürbüz
Kâımran Karaman
İSPARTA
Faıtaıa Mi'hriban Erden
Musitaıfa Kemal Toğay
İbrahim Fevzli Yaman
İÇEL
Rüştü Kâzım Yüceden
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
B. Doğancan Akyürek
Yaşar Albaıyrak
îmren Aykut
M. Vehbi Dinçerler
H. Hüsnü Doğan
Hayıretftıin Elmas
Halil Orhan Ergüder
İsmail Safa Giray
Hüseyin Avni Güler
Ömer Ferruh îlıter
Altan Kavalk
R. Ercüment Kionukman
Turgut Özal
İbrahim özdemir
Ali Tanrıyar
Mustafa Tınaz Titiz
Saim Bülend^Ulusu
Reşit Ülker
Fazıl Osman Yöney

T. B. M. M,
İZMİR
Vural Arıkan
l»met Kaya; Erdem
Burhan Cahit Gündüz
HayruUah Olca
Süha Tanık
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KOCAELİ
Mustafa Batgün
Salih Güngörmez
Orhan Otağ

MANİSA
j
SÜRT;
Mekin Sarıoğlu
Nejdet Naci Mimaroğlu
Gürbüz Şakranlı
SİVAS
Münir Fuat Yazıcı
M. Mülkerrem TaşcıoğUı
MARDİN
TEKtRDAO
KONYA
Beşk Çelebioğlu
Ahmet Karaevli
Abdurrahman Bozkır
Abdülkerim Yılmaz Erdem
TOKAT
KAHRAMANMARAŞ
Kadir Demir
Metin Gürdere
MUŞ
Mehmet Onur
Altınok Esen
Selim Koçafcer
Alaattin Fırat
Ülkü Söylemezoğlu
Nihat Harmancı
Mehmet Zeki Uzun
Nazmi önder
Ali Topçuoğlu
Haydar Koyuncu
I
TRABZON
NİĞDE
Saffet Ser*
Mustafa Sabri Güvenç
[ Eyüp Aşık
KARS
Abdullah Tenekeci ,
ORDU
ilhan Aküzüm
UŞAK
Nabi Poyraz
Ömer Kuşhan
Mümtaz Güle*
KÜTAHYA
İhsan Nuri Topkaya
Mehmet
Topaç,
KASTAMONU
RİZE
Ahmet Ekici
VAN
Sadettin Ağacık
Arif Şevket Bilgin
Mustafa Uğur Ener
Hüseyin Aydın Arvaıi
KAYSERİ
Turgut Halit Kunter
Muıstalfa Kalemli
Mirza Kurşunluoğlu
Nuh Mehmet Kaşıkçı
Ahmıet Mesut Yılmaz
A. Necati Kara'a
YOZGAT
İbrahim özbıyık
SAKARYA
Mehmet Bağçeci
Cengiz Tuncer
MALATYA
Nihat Akpak
Lutfullah Kayalar
Mehmet Sedat Turan
Mustafa Kılıçaslan
Mahmut Orhon
İlhan Dinçel
A.
Reyhan
Sakallıoğlu
ZONGULDAK!
Metin Emiroğlu
KIRKLARELİ
SAMSUN
Hasan Pertev Aşçıoğlu
I Ahmet tlhami Köıem
Cemal özbilen
I Fahri Şahin
Veysel Atasoy
KIRŞEHİR
| Talat Zengin
Rıza öner Çakan
Tevfik Güneş
llyas Aktaş
Süleyman Yağcıoğlu
(Reddtd nkr)

I

ADANA
Nuri Koricmaz
ADIYAMAN
Mehmet Arif Atalay
Ahmet Sırrı Özbek
AĞRI
Paşa Sarıoğlu
AMASYA
Kâzım ipek
ANKARA
Sururi Baykal
Neriman Elgin
Mehmet Seyfi Oktay
ANTALYA
Aydın Güven Gürkan
AYDIN
Halil Nüshet Goral
BALIKESİR
Davut Abacıgil
Cahit Tutum

BİLECİK
Yılmaz Demir
BURSA
Mehmet Azizoğlu
A. Sabahattin Özbek
ÇANAKKALE
Cafer Tayyar Sadıklar
ÇORUM
Ali Rıza Akaydın
DİYARBAKIR
Mahmudi Altunakar
Şeyhmus Bahçeci
Kadir Narin
EDİRNE
Türkân Turgut Arıkan
S< Hüsamettin Konuksever
ERZİNCAN
Veysel Varol
ERZURUM
Hılrrii Nalbantoğlu

ESKİŞEHİR
Mehmet Nuri Üzel
GAZİANTEP
Feyzullah Yıldırır
GİRESUN
Cevdet Karslı
HAKKÂRİ
Mehmet Sait Erol
İÇEL
Ali İhsan Elgin
Edip özgenç
İSTANBUL
Sabit Baltumlu
Ömer Necaiti Cengiz
YıÜmaz İhsan Hastürîc
Doğan Kıasaroğlkı
Feridun; Şakir öğünç
Tül'ay öney
Günself özkaya
Namık Kemal Şentürk
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Bilâl Şişman
Arife Necla Tekinel
ibrahim Ural
İZMİR
Hüseyin Aydemir
Durcan Emirbayer
Yılmaz önen
Turgut Sunalp
Ahmet Süter
Ali Aşkın Toktaş
KAHRAMANMARAŞ
Mehmet Turan Bayezit
KARS
Musa öğün
Halis Soylu
KAYSERİ
Mehmet Üner
Muzaffer Yıldırım
KIRKLARELİ
Şükrü Babacan

T. B. M. M.
KONYA
Vecihi Akın
Salim Erel
Sabri Irmak
Emin Fahrettin özdilek
MANİSA
Ümît Oanuyar
Abdullah Çakırefe
İsmet Turhangil
MARDİN
Süleyman Çelebi
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SİİRT
M. Abdürrezak Ceylan

MUĞLA
İdris Gürpınar
Muzaffer İlhan

SİNOP
Halit Barış Can

ORDU
Ali Mazhar Haznedar
Bahriye Üçok
SAMSUN
Hasan Altay
Fahrettin Uluç

SİVAS
Şevki Taştan
TEKİRDAĞ

TRABZON
Osman Bahadır
UŞAK
Yusuf Demir
VAN
Fevzi Necdet Erdinç

Selçuk Akıncı

YOZGAT
Selahattin Taflıoğlu

TOKAT
Cemal özdemir

ZONGULDAK
Muhteşem Vasıf Yüce!

(Çekinser)
ANKARA
Halil İbrahim Karal
(Geçersiz Oylar)
ANKARA
I
DENİZLt
Nejat Abdullah Resüloğlu | Muzaffer Arıcı

I
İZMİR
| Işılay Saygın

(Oya Katılmayanlar)
ADANA
Vehbi Batuman
.Coşkun Bayram
Cüneyt Canver
Mehmet Erdal Durukan
Yılmaz Hocaoğlu
-Metin Üstünel
ADIYAMAN
Mehmet Deliceoğlu
AFYON
Abdullah Altıntaş
Nihat Türker
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan
ibrahim Taşdemir
AMASYA
Ansan Savaş Arpacıoğlu
fsmet özarslan
Hasan Adnan Tutkun
ANKARA
Eşref Akıncı
Necdet Calp
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu

Hüseyin Barlaâ Doğu
Osman Işık
Alpaslan Pehlivanlı
Mehmet Sezai Pekuslu
İsmail Saruhan
ANTALYA
Ümit Halûk Bayülken
ARTVİN
Hüseyin Şen
AYDIN
iskender Cenap Ege
(Bşk. V.)
Osman Esgin Tipi
BALIKESİR
Mustafa Çorapçıoğlu
Şerafettin Toktaş
BİLECİK
Recep Kaya
BİTLİS
Kâmran İnan
BOLU
Seçkin Fırat
Turgut Yaşar Gülez
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Sait Ekinci

BURSA
Mustafa Ertuğrul Ünlü
ÇANAKKALE
Onural Şeref Bozkurt
Ayhan Uysal
ÇORUM
Ali Ayhan Çetin
İhsan Tombuş
DENİZLt
Ayçan Çakıroğulları
Halil İbrahim Şahin
DİYARBAKIR
Ahmet Sarp
EDİRNE
Muhittin Yıldırım
ERZİNCAN
Metin Yaman
ERZURUM
İlhan Araş
Togay Gemalmaz
ESKİŞEHİR
İsmet Oktay
Münir Sevinç
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GAZİANTEP
Hasan Celâl Güzel (B.)
Süleyman Koyuncugil
M. Hayri Osmanlıoğlu
Mustafa Rüştü Taşar
Ünal Yaşar
GİRESUN
Yavuz Köymen
Turgut Sera Tirali
Ahmet Yılmaz
GÜMÜŞHANE
Akif Kocaman
İbrahim Turan
HAKKARİ
Lezgin önal
• HATAY
Tevfik Bilal
Mustafa Çelebi
Hamit Meldk
M. Murat Söfcmenoğlu
İSPARTA
Metin Atamam
İÇEL
İbrahim Aydoğan
Hükmet ©icenUürk

T. B. M. M,
Mehmet (Kocabaş'
Durmuş Fikri Sağlar
İSTANBUL
Beltöç Sadi Abbasoğlu'
Mehmet Kafikaslıgü
Leyla Yeniay Köfc©oğlu
Ahmet Memduh Yaşa
İZMİR
Fikret Ertan
Erdal İnönü
Ö23demıir Pehlivanoğlu
Rüştü Şardağ
KAHRAMANMARAŞ
Alaeddin Kısakürek
KARS
Sabri Araş
Aziz Kaygısız
KASTAMONU
Hüseyin Sabri Keskin
Şaban Küçükoğlu
Erol Bülent Yalçınkaya
KAYSERİ
Mustafa Şahin
KIRKLARELİ
Erol Ağagil
KIRŞEHİR
Mehmet Budak
ismet Ergül
KOCAELİ
Osman Nuri Akyol
Abdul'halim Araş
(Bşk. V.)
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KONYA
Ziya Ercan
Kemal Or

ORDU
Hüseyin Avni Sağesen
Şükrü Yürür

KÜTAHYA
Ahmet Büyükuğur

RİZE
Fehmi Memişoğlu

MALATYA

SAKARYA
Mümtaz özkök
Turgut Sözer

Ayhan Fırat
MANİSA
Mehmet Timur Çmar
Sümer Oral
MARDİN
Mehmet Necat Bidem ı
Kenan Nuri Nehrozoğlu
MUĞLA
Mehmet Umur Akarca
Ahmet Altıntaş
MUŞ
Atilla Sın

SAMSUN
Muhlis Arıkan
Mehmet Aydın
Hüsametıtlin Cindoruk
Berati Erdoğan
SİİRT
Aydm Baran
Rıza Teklin
SİNOP
Hilmi Biçer
Özer Gürbüz (Bşk. V.)
SİVAS
Yılmaz Altuğ
Ruşıan Işın
Mahmut Karabulut
Mustafa Kemal Palaoğlu
Ahmet Turan Soğancıoğlu

NEVŞEHİR
Ali Babaoğlu
Faruk Dirik
Hacı Turan öztürk
NİĞDE
Akın Gönen
Hayda? Özalp
Birsel Sönmez
Arif Toprak

ŞANLIURFA
Vecihıi Ataklı
Mustafa Demir
(Açık Üyelikler)

İSTANBUL

: 1

KAHRAMANMARAŞ

: 1
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Osman Doğan
Balhri Karakeçili
Aziz Bülent öncel
TEKİRDAĞ
Salih Alcan
Ali Rıfkı Atasever
TOKAT
Enver özcan
Talat Sargın
TRABZON
Mehmet Kara
Necmettin Karadumıan
(Başkan)
Yusuf Ziya Kazancıoğlu
Fahrettin Kurt
TUNCELİ
Mu*a Ateş
Ali Rıdvan Yıldırım (I.A.)
VAN
Ferit Melen
YOZGAT
Hüseyin Mükerrem Hiç
ZONGULDAK
Engin Cansızoğlu
Cahit Karakaş
Koksal Toptan
Isa Vardal

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
100 ÜNCÜ BİRLEŞİM
7 . 5 . 1987 Perşembe
Saat : 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM

4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökimanoğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde-'
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/56)
2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle flgili
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/57)
3. — İstanbul Milletvekili Günseli öztkaya ve 10
arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/58)
4. — Amasya Milletvekili Ansan Savaş Arpacıoğlu ve 14 arkadaşının, Hülküımetin izlediği tü'tfün poli
tikasından kaynaklanan sıoruınlîarı tespffit etmek .ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
ımadldeteri uyarınca bir Meclis Araşltınması açılması
na ilişkin önergesi (10/59)

SÖZLÜ SORULAR
1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/598)
2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in,
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610)
3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631)
4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696)
5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1)
6. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778)
7. — Sinop Milletvekili Barış. Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1)
8..— Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yoltş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/797)
9. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in
yurdumuzdaki- okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800)
10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'm,
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1)
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11. — Kırklareli Milletvekili-Erol Ağagil'in, YİBITAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/810)
12. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına Mis
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812)
13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un,
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813)
14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un,
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/817)
15. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821)
16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824)
17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1)
18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde kaliteli pamuk
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/844)
19. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/845)
20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879)
21. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, terör
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881)
22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın,
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/883)
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23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in,
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885)

24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇUKOBIRLÎK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine ilişI kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886)
25. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, istanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet BakanınI dan sözlü soru önergesi (6/902) (1)
26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud AltunaI kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve
I Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890)
27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud AltunaI kar'ın, Diyarbakır ilinde turizmin geliştirilmesi için
I ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891)
28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet
I Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892)
I
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29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893)
30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın,
Mardin İli idil tlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/894)

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat SökI menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tahI ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/913) (1)

I
I
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(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so I
ruya çevrilmiştir;.
I

32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun,
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Londra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1)

33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇUKOBtRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898)
34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu ilçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899)
35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1)
36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoluıdaki süt ve besicilik işletmelerine verilen
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/940) <1)
37. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904)
38. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907)
39. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne* ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911)
40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1)
41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye (başkanlarının temsil ettikleri belediyelere
çeşitli kaynaıklıardan yapılan yardımlara 'ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1)
42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'İn, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1)

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/959) (1)
44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'
in, Diyarbakır - Lice ilçesinde deprem nedeniyle inşa
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914)
45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ım, Diyarbakır Hinde cereyan eden anarşi ve
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915)
46. — istanbul Milletvekili Yılmaz thsan Hastürk'
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1)
47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916)
48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bursa ili Orhangazi ilçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/968) (1)
49. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/921)
50. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1)
51. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonlarm çalışmalarına ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922)
52. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25
Mart 1983 tarihinden <bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/970) (1)
53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1)

4 54. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, |
65. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulübüyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş I belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine ilişI İkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/1027) (1)
bakandan sözlü soru önergesi (6/924)
55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in,
66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in,
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm I 3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
liralık kaçak malın «-sac» adı altında Türkiye'ye so
bakandan sözlü soru önergesi (6/925)
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
56. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'
(6/975) (1)
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin
67. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926)
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'
kin
Başbakandan.sözlü soru önergesi (6/976) (1)
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin
68. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
ran Bayezitlin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu
önergesi (6/927)
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934)
58. — Konya Milletvekili Salim Ererin, münhal
69. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine İliş
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929)
I devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin
59. — Konya Milletvekili Salim Ereî'in, belediye I Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
lerden bazılarının «başardı belediye» olarak seçil
önergesi (6/1006) (1)
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan
70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli
sözlü soru önergesi (6/930)
Boyalbat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş60. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
I leri Bakanından sözlü soru önergesii (6/1007) (1)
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983
71. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yidırır'ın,
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakan
I Turgut özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
dan sözlü soru önergesi (6/972) (\)
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/1010) (1)
61. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
I
72. — Kahramanmaraş Mlilletvekili Mehmet Tukesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ I ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş
si (6/932)
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım
62. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
(6/935)
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
lü soru önergesi (6/974) (1)
ran
Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık63. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak
I
çı
barınağı
yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve
gesi
(6/936)
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933)
64. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın,
74. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir%ı, DağŞanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe I cılıfk Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
rak Devlet istatistik Enstitüsünce alınan karara iliş
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1)
si (6/1011) (1)

$ 75. — Siirt Milletvekili Mehmet
Abdurrezak
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937)
76. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konyaspor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938)
77. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941)
78. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere
Clişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019). (1)
79. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir tline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942)
80. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle ilçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943)
81. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin
sonuçlarına ilişkin Barbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1)
82. — Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1)
83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1022) (1)
84. —- Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve

Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1)
85. — Diyarbakır Milletvekili Mahlmud Altunakar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944)
86. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın,
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/945)
87. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğüne'
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından
sözlü soru önergesi (6/952)
88. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u İş Sözleşmesi, Grev
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953)
89. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 90. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/946)
91. — istanbul Milletvekili- Feridun Şakir öğünç'
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/947)
92. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/948)
93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/949)
94. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950)
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105. — Zonguldak Milletvekili İsa Varldal'm, Ba
95. — Adana Milletvekili Cüneyt Ganver'in, bele |
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
diye teşkilatı kuroıtanasına hak kazandıkları için baş
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963)
vuruda bulunan yönelene ve başvuruların sonuçlarına
106. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, petilişkin İçişleri Bakanından sözlü somu önergesi (6/1028)
j rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
96. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978)
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
107. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehlmet Tu
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ran
Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yolne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
I luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü
(6/951)
soru önergesi (6/979)
97. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın,
Adnyiamam, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı
108. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
köylerde deprem nedeniyıle konutları hasar gören va
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
tandaşların açıkte bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izinBakanı ve Başbakan Yardıımoısından sözlü soru öner
I li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
gesi (6/11029) (1)
(6/980)
98. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
109. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemıir'in,
dumuzla giriş yapan klşiterden AİDS belgesi jstenmesözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
ısinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
Sosiyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
(6/1030) (1)
önergesi (6/981)
99. — Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref Boz110. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek
mu
kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmektmafosadıyila' kaçak oflıarak ülkemize geçen İran, Irak
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin
ve Suriye, vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982)
kişiler haklk'mda ne gibi istem yapıldığına ilişkin İçiş
1/11-. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay'
leri Bakanından sözlü sotfu önergesi (6/1031) (1)
in,
6.11.1983
tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
'100. — Şanlıurfa Milletvekili Vecifai Ataklı'nın,
halefetteki
partilerle
ilgili TRT yayınlarının süreleri
Şanlıurfa İli Ceylanpmar İlçesinde jandarma tarafın
ne
ilişkin
Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/983)
dan gözaltına alman bir şahsın götürüldüğü keşiî
'112. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve
lenmiş
su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri
I
soru
önergesi
(6/984)
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955)
101. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf I
113. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in,
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma I Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde
mız için ülkemize baskı yap:hp yapılmadığına ilişkin
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956)
I yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi
" 102. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan •
RaJbitaıt-üH Alem-ül İslam adlı örgütün ülkemizi ilgi
sözlü soru önergesi (6/985)
lendiren faaliyetlerine karşı ne 'gibi tedbirler alındı
114. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
ğına iiFişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035)
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle'(D
I rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin
103. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986)
yetler Birliğinden alınacak doğal
gazın alımına,
il'15. — Malatya Mıillleıtveikili Ayhan Fırat'ın, sos
nakiline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
yal
güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve
lü soru önergesi (6/961)
bunların
emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
1104. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin
dik! tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru I uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediI ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987)
önergesi (6/962)
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116. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988)
117. — tstanbul Milletvekili, İbrahim Ural'ın,
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989)
118. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tuitıuim'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/990)
119. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991)
1'20. — Ankara Milletvekilli Neriman Elgin'io, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Mıillî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992)
121. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevilnç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
Soru önergesi (6/993)
122. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp
yapılmadığına ilişkin
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/994)
123. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ERDBM'Öt'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı
adilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995)
124. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996)
125. — Amasya Milletvekili Kâzım tpek'in, işsiz
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla İlgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyrşleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997)
126. — Malatya Mfllletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin
'Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/998)

127. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'um, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii İmamı hakkında verdiği bir
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999)
128. — Tokat Milletvekili Cemal Özldemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000)
1129. — Tokat Milletvekili Cemal özldemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001)
,130. — Ba'Sıkesir Milletvekili' Davut Albacıgil'in,
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002)
1131. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Delmir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1003)
132. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'm, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1024)
133. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavının iptal edilmesinin nedenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025)
134. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in,
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986)
2. — içel MdUfatıvekiilli Ekip Özigenolin, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987)

3. — İçel Mülfeıfcvekilü Edip Özıgiemç'ün, .İpeklböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarılîi : 12.1.1987)
X 4. — Sağflılk Hizttfletleri Temel Kanunu Tasarl
ısı ve Sağlık ve Sosyal îşller ve Plan ve Bütçe k'onnıV
lyiortları raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıltoa
ferini : 25.3.1987)
X 5. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bütemt Akarcah'nm, 21.12.1959 tarih
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. SayLsı : 554) (Dağıtma
tarihi: 13.4.1987)
6. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı :*556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987)
. 7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasımda yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra' D.S.P.'ye
Giren Bir Milletvekilimin, Anayasamın 84 üncü Mad
desi Muvaciaheısimde Hukukî Du'rdmlarıma Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet .Komisyonları Üyelerimden Kurulu
Kanma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546)
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987)
8. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Mülletvekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
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sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi:
21.4.1987)
9. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987),
10. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) .Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/836)
(S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987)
X 11. — Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Av
rupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/825) (S. Sa
yısı : 558) (Dağıtma tarihi : 1.5.1987)
12. — 13 Mart 1913 TariMi tdarei Umuımiyei Vilayat Kanunu Muvakkatimin Adımın ve Bazı Madde
lerimin Dteğılşitiri'lmıesime, Bu Kamuma Bazı Eık ve Ek
Geçidi Maddeler Elklienme'siime Dair Kanun Tasarısı
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıur
fa Mıille'tivekili Oslmam Doğan'ım, Kars Milletvekili
Ömer Kuşlhan ve 4 Arkadaşımın, tsitanlbul Milletvekili
Halil Orhan Brgülder'in, Aynı Kanunum. 116 ve 140
imci Maddelerimin Değişjtliırilımesi Hakkımda Kanun
Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Büitçe komisyonlar,ı ra
porları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531,
531'e 1 ve 2 nci Ekler) (Dağıtma tarihleri: 27.2.1987;
4.5Jİ987)
(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

Dönem : 17

Yasama Yık : 4

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 531

13 Mart 1913 Tarihli İdarei Unıumiyei Vilayat Kanunu Mu
vakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Ka
nuna Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa
Milletvekili Osman Doğan'm, Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.11.1986 tarihinde karar
laştırılan «13 Mart 1913 Tarihli İdarei Unıumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasana» ile ge
rekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan

13 MART 1913 TARİHLİ İDAREİ UMUMtYEI VİLAYAT KANUNU MUVAKKATİNİN AİDİNİN VE
BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE, BU KANUNA BAZI EK VE EK OEÇICİ MADDELER
EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
GENEL GEREKÇE
13 Mart 1329 (1913) tarihinde yürürlüğe giren «İdarei Umum'iyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin «İdarei
Umumiye» ye ait kısmı 1929 yılında 1426 sayılı Vilayet İdaresi Kanunu ille yürüdükten 'kalkmış, «îdarei
Hususiye» ye ilişkin kısmı 'bugüne 'kadar uygulanmıştır.
Yetniişüç yıllık uygulama süresi içinde, Türkiye'nin siyasal idarî ve sosyal yapısında 'büyük değişiklikler .
olduğu 'halde İl özel idareleri bu değişiklikleri karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulamamıştır. İdarei Uımurrtiyei Vilayaıt Kanununun 75 maddelik olan îdarei Husuıslyeye ait kısmının 'bugüne kadar 14 ayrı kanunla 8
maddesi kaldırılmış, 25 maddesi değiştirilmiş ve 16 yeni madde eklenmiştir. Diğer taraftan, çeşitli konuları dü
zenleyen 70 kadar kanunda özel İdareler ile ilgü hükümler yer almıştır.
Ayrı ayrı zamanlarda ve ayrı kanunlarla yapılan bu ek ve değişiklikler bir sis'tem ve ilke esas alınarak dü
zenlenmediğinden, özel idarelerin statülerinde, özellikle gcvev ve yetkilerinde karışıklıklar meydana gelmiştir.

—ı 11 özel idarelerine İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu ile bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, kültür, eği
tim, tarım, veterinerlik, ekonomi ve ticaret alanlarını kapsayan 7 ana konuda yaklaşık 100 kadar görev ve
rilmiştir. Bunun yanışına, diğer kanunlarla 'bu idarelere verilen görevleri de dikkate aldığımızda, il özel ida
relerinin yerine getirdikleri görev sayısı 150'yi bulmaktadır.
1913 yılında it özel idarelerine verilen görevlerin büyük bir bölümü, kuruluş kanunları ile bakanlıklara
tevdi edilmiş; 'bayındırlık, tarım, milî eğitim ve sağlık konularındaki görevlerin tamamı, sayılan bu hizmet
lerin yürütücüsü olan 'bakanlıkların görevleri arasında da yer almıştır. Bununla birlikte bir yandan mezkûr
görevlerin, ilgili bakanlıklara verilirken il özel idarelerinden alınmaması, diğer yandan her kuruluşun yerine
getirmekte olduğu görevlerin çok genel sayılması ve sınırlarının da iyice belidenimemesi sdbebiyle; kimin, ne
yi, ne ölçüde yerine getirebileceği belli olamamaktadır.
Görüldüğü gi'bi, belli 'bir alanda yapılabilecek belli bir hizmet (için 'birden fazla kuruluşu aynı derecede
yetkili ve görevli kılmak görev karışııklığına sebep olmaktadır. Bunların yanı sıra, kanunla veya Bakanlık
emirleri ile merkezî idare kuruluşlarınca il özel idarelerine görev verme yetkisi tanınmaktadır. Tasarı ile
getirilen yenilâkle İl özel 'idarelerine ne gibi görevlerin verileceği veya verilmeyeceği konusu Bakanlar Kurulu
nun kararına bağlanmaktadır.
İl Daimî Encümeninin teşekkülü Tasarı ile yeniden belirlenerek, encümene Valinin başkanlığında il genel
meclisinin kendi içinden seçeceği üyelerin yanısıra tabiî üyelerin de katılması sağlanmış; tabiî üyelerin, il özel
idare müdürü ve Vali tarafından seçilecek iki il idare şube başkanından oluşacağı öngörülmüştür.
11 Daimî Encümenine tabiî üyelerin katılmaları ile 'teknik ve uzmanlık (bilgisi isteyen konularda encüme
nin çalışmaları desteklenmiş olacaktır.
Görevden uzaklaştırılan meclis ve encümenin görevlerinin, encümenin tabiî üyeleri tarafından yürütülece
ği hükme bağlanmaktadır.
Mevcut Kanunda özel idarelerin icracı birimlere sahip olmaları hükme bağlanmamış bunların yalnız say
manlık teşkilatından söz edilmiş, ancak valiye mahallî hizmetler ile ilgili merkezî idare kuruluşlarına ait gö
revlileri özel idare hizmetlerinde çalıştırmak yetkisini vermiştir. Aslında istisnaî olarak kullanılması gereken
bu yetki bir gendi kural gibi uygulanmış ve özel idareler saymanlık işleri dışında kendilerine ait hizmetler için
merkezî idare ünitelerine© icracı birimler oluşmuştur.
,
Bu sebeple özel idareler malî durumlarına göre bu kuruluşlara personel, malzeme, araç yanında bir kısım
masraflarını da karşılamak suretiyle yardımcı olmakta genellikle merkezî idare ünitelerinin kâtip, şoför ve ha
deme gibi yardımcı hizmet personelini temin etmekte ve yerine göre ısıtma, aydınlatma, kırtasiye ve PTT gibi
carî giderlerini de karşılamak'tadır.
Merkezî idare genel olarak özel idare hizmetlerinin yürütülmesinde tam yetkili durumda görülmektedir.
özel idare bütçesinin ilk hazırlık safhasından uygulanmasına kadar, merkezî idareler söz sahibi olmaktadır
lar.
İl Özel idaresinin kendi hizmetlerini yapmak üzer'e yürütücü birimler kuramamış olması merkezî idare Ünitelerinçe özel idare hizmetlerinin ikinci planda ele alınmasına sebep olmuştur.
Böylece, bir yandan özel idare imkânlarının yatırımlara kayması önlenmiş, diğer taraftan da tamamen özel
İdare imkânlarıyla yapılan hizmetler merkezî idareye mal edilmiştir.
Tasarıda il özel idaresinin yapacağı görevler açıklığa kavuşturulmuş ve, hizmetleri yönetim bütünlüğü
içinde yürütebilmek için kendi teşkilatını kurması zarurî görülmüştür.
Tasarı ile, ilçelerde il özel idaresinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere Kaymakamın başkanlığında ilçe özel
idaresi şube teşkilatı kurulması öngörülmüş, Kaymakam, özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden Valiye karşı
sorumlu kılınmıştır.
İlin mahallî hizmetlerine ait etüt, proje ve kamulaştırmalarla yeni yapı ve tesisler millî kalkınma planları
ve amaçları ile bölge planlarına ve ilin özel ihtiyaçlarına uygun olmak üzere beşer yıllık yatırım planlarına
bağlı olacaktır,
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Yatırımların, büyülk merkezler dışına taşınması öngörülerek kırsal kesimde yeni iş ve 'istihdam alunlan
yaratmaya, köyden 'kente nüfus akımını yavaşlatmaya, küçük ve dağınık yerleşimleri bir araya getirmeye, ta
rım arazileri ile yerleşim yerlerindeki arsaların iyi kullanılmasına imkân, verilmektedir.
Beş yıllık planların Devlet Planlama Teşkilatınca desteklenip incelendikten sonra İçişleri Bakanının onayı
ile kesinleşeceği 'belirlenmiş, yılhk programların 'beş yıllık yatırım planının yıllık dilimleri olarak bütçeden
önce hazırlanarak bütçeye 'temel teşkil etmesi sağlanmıştır.
Bakanlıklar ve diğer Devlet kuruluşları özel idarelin görev alanına giren ve bu 'idarelerce plan ve prog
rama bağlanan hizmet ve yatırımlar için kendi bütçelerinde yer alan ödenekleri malî yıl başında beklemeksi
zin il özel idarelerine aktarılacaklardır.
11 özel idaresi, genel bütçeden aktarılan bu ödenek'eri kendi kaynakları ile birleştirmek suretiyle plan ve
programlarını gerçekleştirecektir.
Millî Eğitim Gençlik ve (Spor Bakanlığının uygula lığı ve il özel idareleri eliyle gerçekleştirdiği okul ve
lojman yapım ve onarımlarında olduğu gibi sağlık, tarım, sulama, köy yolları ve içmesuları, 'imar, bayındır
lık, hayvancılık ve benzeri hizmet ve yatırımlardan yerel nitelikte bulunan ve bir il'in sınırlarım aşmayanları
nın, il özel idareleri tarafından gerçekleştirilmesi hükme bağlanmıştır.
Bu uygulama, Ülkemizde yönetimde merkeziyetçiliğin terkedilmesi suretiyle yerel yönetime atılan ilk adım
olmaktadır.
İl özel idaresinin kırsal alanda yetki, hak ve görevleri ile ilgili olarak uygulayacakları cezalara ilişkin ye
ni hükümler getirilmiştir. Belediye ve mücavir alanlar dışında kalan kırsal alanda mahallî nitelikteki hizmetle
rin etkinliğini artıracak, başı boşluğu ve disiplinsiz yaşamı düzene sokacak olan bu hükümler aynı zamanda
merkezî idarenin güvenlik ve esenlik görevlerini de destekleyecektir.,

MADDE GEREKÇÖLERİ
Madde 1. — Kanunun a'dı günümüz diline uygun olarak değiştirilmiştir.
Madde 2. — 'Mahallî idare birlimi olarak belediyelerin hizmet 'alanlarının belediye ve mücavir alanlar ile
sınırlı olması, buna mukabil sayısı çok fazla ve küçük yerleşim birimleri halinde bulunan köy idarelerimin
özellikle yerleşim alam dışındaki görevlerini karşılayabilecek durumda bulunmaması sebebiyle, tasanda, îl özel
idarelerine kırsal alana götürülecek hizmetler için yeni yetki ve görevler verilmektedir.
İl özel idarelerine, Anayasa ve kalkınma planları ile uyumlu olarak yeni ve memleketimizin gerçeklerine
uygun görevler verilmek suretiyle, bunlara; mahallî nitelikte olan, halk katkısını gerektiren veya bu katkıya
açik olan ve büyülk yatırım projeleri dışındaki hizmetlerin yerine getirilmesi hususunda imkân tanınmakta
dır.
11 özel' idarelerinin görevine giren mahallî ve müşterek ihtiyaçların kapsam ve sınırlarınım tespiti Bakanlar
Kuruluna verilmekte ve görevlerin yürütülmesindeki merkezî idare ile taşra kuruluşlarının görev paylaşma
koordinasyon ve işbirliğinin valilerce yerine getirileceği hükme bağlanmak suretiyle kamu hizmetinde birlik ve
tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır.
İlin mahallî hizmetlerine ait etüt, proje ve kamulaştırmalarla yeni yapı ve tesisler millî 'kalkınma planları
ilke ve 'amaçlarına, bölge planlarına ve ilin özel ihtiyaçlarına uygun olmak üzere beşer yıllık yatırım planları
na bağlanmaktadır.
Yatırımların büyük merkezler dışına kaydırılmak suretiyle kırsal kesimde yeni iş ve istihdam alanları ya
ratması öngörülmekte ve bunların köyden kente nüfus alkımının yavaşlatılmasına, küçük ve dağınık yerleşim
lerin bir araya getirilmesine, tarım arazileri ile yerleşim yerlerindeki arsaların iyi kullanılmasına imkân vere
cek şekilde planlanmasına önem verilmektedir.
Beş yılhk planların Devlet Planlama Teşkilatının destek ve görüşü ile hazırlandıktan sonra İçişleri Baka
nının onayı ile kesinleşeceği hükme bağlanmakta, yıllık programların ise, beş yıllık yatırım planının yılhk di
limleri olarak bütçeden önce hazırlanması, dolayısıyla bütçeye temel teşkil etmeleri, öngörülmektedir,
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Mafdide 3. — özel lîdare gelirleri günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmekte ve en önemli ge
lir kaynağının il içinde toplanan Katma Değer Vergisinden il özel idaresine Bakanlar Kurulu kararı ile ayrıla
cak paylardan oluşması öngörülmektedir.
Madde 4. — Özel idare giderleri günün şartlarına uygun olarak yeniden tadat edilmektedir.
Madde 5. — 11 özel idaresinin bütçesinin günün şartlarına göre yapılması öngörülmektedir.
İl özel idare malî yılı ile Devlet malî yılının aynı olması ve bütçenin İçişleri ile Maliye ve Gümrük ba
kanlıklarınca düzenlenmiş formüle uygun olarak hazırlanması hükme bağlanmaktadır.
Madde 6. — İçişleri Bakanlığı bütçe üzerinde mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli düzeltmeleri
yapmaya yetkili kılınmakta, bakanlıkça bütçenin değiştirilerek onaylanması halinde bütçenin denkliğini sağla
yacak gerekli değişiklikleri yapması öngörülmektedir.
Madde 7. — Bu madde ile valiye, ilin plan ve programlarını, kalkınma planı ilke ve amaçlarına uygun ve
diğer kamu kuruluşlarının programları ile koordineli bir şekilde hazırlatmak, bunların zamanında gerçekleş
tirilmesi için gerekli işbirliğini sağlamak, uygulanmasını izlemek ve gerekli tedbirleri almak, özel idare imkân
larının yetersiz olması halinde, ilde görevli merkezî bölgesel veya diğer mahallî idare kuruluşlarının perso
nel, araç ve gereçlerinden yararlanmak suretiyle özel idarenin benzer nitelikteki hizmetlerini yürütmek; özel
idarenin personel, araç ve gereçlerini ihtiyaç halinde merkezî, bölgesel veya diğer mahallî idare kuruluşları
nın hizmetlerinde kullanabilmek gibi yetki ve görevler verilmektedir.
Madde 8. — Bugüne kadar merkezî idare genel olarak özel hizmetlerinin yürütülmesinde; tam yetkili du
rumda görüldüğünden özel idare bütçesinin ilk hazırlık safhasından uygulanmasına kadar bu idareler söz
sahibi olmuşlardır.
Bu redenlerle il özel idareleri kendi hizmetlerini yapmak üzere icracı birimler kuramamış bu da merkezî
idare ünitelerince özel idare hizmetlerinin ikinci planda ele alınmasına sebep olmuştur, özel idare imkân
ve kaynakları da merkezî idarelerin hizmetlerini destekleyici ve tamamlayıcı bir istikamette kullanılmaya baş
lanmıştır. Böylece, bir yandan özel idare imkânlarının yatırımlara kayması önlenmiş, diğer taraftan da tama
men özel idare imkânlarıyla yapılan hizmetler kamuoyunda, hizmetin fiilen merkezî İdare ünitelerince yürü
tüldüğü inancı hâkim olmuştur.
Bu sebeple, il özel idaresinin yapacağı görevlerin merkezî idare birimlerince yürütülmesinin meydana ge
tirdiği olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak ve hizmetleri yönetim bütünlüğü içinde yürütebilmek üzere özel
idarenin kendi teşkilatını kurması uygun görülmüştür.
Madde 9. — Bu madde ile il özel idare müdürünün görevleri açıkça belirlenmektedir.
Madde 10. — İl özel idarelerinin, hizmet gereklerine, malî güçlerine ve ihtiyaçlarına göre, İçişleri Ba
kanlığının onayı ile yeni hizmet birimleri kurabilmeleri imkânı sağlanmaktadır.
İlçelerde il özel idaresinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere kaymakamın başkanlığında ilçe özel idaresi
şube teşkilatı kurulması öngörülmüştür. Kaymakam, özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden valiye karşı
sorumlu'olacaktır. Ayrıca bu madde ile, il özel idare şubesinin görevleri de belirlenmektedir.
Madde 11. — İl genel meclisi toplantıları yılda birden ikiye çıkartılmakta ve toplantı esas ve usulleri dü
zenlenmektedir.
Madde 12. — İl genel meclisi üyelerine meclis kararı ile birleşime katılma ödeneği verilmesi öngörülerek
ödeneğin tavan ve tabanının günün şartlarına göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilmesi hükme Bağlanmakta
dır.
Madde 13. — Mevcut hükümde öngörülen gizli oylamada uygulanacak usul açıklığa
tadır.

kavuşturulmak

Madde 14. — Valinin gerek görmesi halinde konularıyla ilgili açıklamada bulunmak üzere bütçe görüş
meleri ve diğer meclis toplantılarına şube müdürlerinin katılacağı hükmü açıklığa kavuşturulmaktadır.
Madde 15. — Seçilmiş ve tabiî üyelerden meydana^elen il daimî encümeninin ekim ayı toplantısında mec
lis üyeleri gizli oyla aralarından 5 asıl ve 5 yedek üyeyi encümen üyesi olarak seçmeleri hükme bağlanmakta
ve seçilme şekli, görev süreleri, yeniden seçilmeleri gibi hususlar belirlenmektedir.
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II" özel idare müdürü ile vali tarafından belirlenecek il özel idare hizmetlerini yürüten il idare şube baş
kanlarından iki kişi tabiî üye olarak görev yapacaklardır. Böylece tabiî üye sayısı, valiyle birlikte dörde çı
kartılmak suretiyle tabiî üyelerin teknik karar alınmasında encümene yardımcı olmaları düşünülmüştür.
Madde 16. — İl daimî encümeni başkan ve seçilmiş üyelerine ödenek ve yolluk verilmesi hükme bağ
lanmaktadır.
Madde 17. — Encümen toplantısının nasıl yapılacağı kararların alınması ve kararların kesinleşmesi husus
ları düzenlenmektedir.
Madde 18. — Yeni görev ve yetkiler sebebiyle encümen görevlerinde yeni düzenleme yapılması gerekli
görülmüştür.
Madde 19. — 11 Özel İdaresi Kanununa eklenen maddelerle;
Ek Madde 16, 17 ve 18. — İ l özel idaresince kırsal alanda yetki hak ve görevlen ile ilgili olarak uygula
yacakları cezalara ilişkin yeni hükümler getirilmiştir. Belediye ve mücavir alanlar dışında kalan kırsal alanda
mahallî nitelikteki hizmetlerin etkinliğini artıracak, başıboşluğu ve disiplinsiz yaşamı düzene sokacak olan bu
hükümler aynı zamanda merkezî idarenin güvenlik ve esenlik görevlerini de destekleyecektir.
Belediye suçlarına dair cezalar örnek alınarak kırsal kesimin coğrafî, ekonomik ve toplumsal yapısına
adapte edilmesi gerekli görülmüştür.
Ek Madde 19. — Bakanlıklar ile diğer Devlet kuruluşları, il özel idaresinin görev alanına giren ve bu ida
rece plan ve programa bağlanan hizmet ve yatırımlar için kendi bütçelerinde yer alan ödenekleri sektörler
itibariyle malî yılbaşında beklemeksizin il özel idarelerine aktaracakları ve il özel idaresinin, merkezden ak
tarılan ödenekleri kendi kaynakları ile birleştirmek suretiyle plan ve programlara uygun şekilde kullanacak
ları hükme bağlanmaktadır.
Ek Madde 20. — İl genel meclisi ve il daimî encümeni üyeleri hakkında görevlerinden doğan ve görev
lerinin yapılması sırasında işledikleri suçlardan dolayı yapılacak soruşturma ve kovuşturmanın Devlet me
murlarının tabi olduğu özel kanun hükümlerine göre yürütülmesi hükme bağlanmaktadır.
Soruşturma açtırmaya İçişleri Bakanı ve vali yetkili kılınmaktadır..
Anayasamızın 127 nci maddesi' gereğince; görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile haklarında soruşturma ve
kovuşturma açılan seçilmiş ü özel idare organları veya bu organların üyelerinin İçişleri Bakanı tarafından ge
çici bir tedbir olarak kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabileceği öngörülmektedir.
Madde 20. — Bu madde ile eklenen ek geçici maddelerle;
Ek Geçici Madde 1. — İl özel idarelerinin teşkilat ve kadrolarının 1 yıl içerisinde yeniden düzenlenmesi
ve kadro ihdası şekli belirlenmektedir.
Ek Geçici Madde 2. — Yönetmeliklerle ilgilidir.
Ek Geçici Madde 3. — Programların ilkinin ilk bütçe ile planın ise ilk beş yıllık kalkınma planı ile birlikte
hazırlanması öngörülmektedir.
Ek Geçici Madde 4. — Bazı deyimlerin Türkçeleş irilmesi ile ilgilidir.
Ek Geçici Madde 5. — Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının müşterek ve mahallî hizmete dönük
bölge teşkilatlarının yeniden gözden geçirilmesi öngörülmektedir.
Madde 21. — Yürürlükten kaldırılan hükümleri belirlemektedir.
Madde 22, 23. — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 531)

~ 6 -~
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
13.3.1913 tarihli Idarei Umumiyeyi Vilayet Kanunu Muvakkatinin bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifimiz ilişikte sunulmuştur.
Gereğine müsaadderinizi arz edeniz.
Mehmet Bağçeci
Yozgat Milletvekili

Osman Doğan
Şanlıurfa Milletvekili

GEREKÇE
Mahallî mahiyetteki müşterek ihtiyaçları karşılamak -İçin 'bazı (idareler kurulmuş ve zamanla mahiyetleri
gehştiırİlmiştir. Mahallî idareler dediğimiz bu kuruluşlar ayrı tüzelkişiliklere, karar organlarına, gelir kaynakla
rına ve bütçelerine sahiptirler.
Memleketimıizde mahallî idareler olarak il özel idarele/i, belediyeler ve köyler yerlerini almışlardır.
İl özel idareleri görev olarak il halkına dönük bir takım hizmetleri yüklenen mahallî kuruluşlardır. Elan
13 Mart 1913 tarihli Idarei Umumiyeyi Vilayet Kanunu Muvâkkatına dayanılarak görevlerini yapmaktadır
lar. İl özel idarelerinin genel meclis ve 11 daimî encümeni olmak üzere iki tane karar organı vardır. Bunla
rın başı ve yürütme organı il valisidir.
İl özel idarelerine kanun gereği bayındırlık, sağlık, kültür ve eğitim, tarım, veterinerlik, ticaret ve ekonomi
alanında yüzon kadar değişik görev verilmiştir. Diğer taraftan hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde teamül
gereği yüzelili değişik türde görev yapmaktadırlar. Buna karşılık Idarei Umumiyeyi Vilayet Kanunu Muvak
katinin 116 ncı ve 140 inci maddeleri gereği gündelik ortalama 1 300 TL. kadar ödenek verilmektedir. Ada
let ve nesafet ölçüleri içerisinde düşündüğümüz zaman üyelerin çoğunun kazalardan il merkezine gelip git
tikleri hesap edilirse günümüz şartlarında bu miktar ödenekle masraflarını dahi karşılamalarının mümkün
olmuadığı görülmektedir.
1.3.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2380 sayılı Kanunla til özel idarelerine devlet vergi ıgelirlerine % 1
oranında pay verilmektedir. Bu ise yaklaşık olarak yılda 40 milyar civarında il özel idarelerinin tahsisat sağ
landığını göstermektedir. Bu durum il özel idarelerinin güçlenmesine yardımcı olduğu gibi tabiî ki karar or
ganlarına bir talkım hizmet ve sorumluluklar yüklemiştir. Teklif ettiğimiz bu Kanun ile il özel idareleri büt
çesine tahminî yılık 300 milyon TL. külfet getirmektedir ki özel idarelerin diğer gelinleri de dikkate alınma
sa dahi meblağ sağlayacağı sosyal faydalar muvacehesinde çok cüzi sayılmak gerekir.
Bu teklifle il genel meclisi ve daimî encümen üyeleri ile il valilerinin bu 'hizmetlerim
ağır çalışıma ve külfetlere 'bir nebze karşılık sağlamak amacıyla hazıdanımıştır.

yapılmasındaki

MADDE GEREKÇELERİ
1. Bu maddeyi de il genel meclisi üyelerine İdarei Umumiyeyi Vilayet Kanunu Muvakkatinin 116 ncı
maddesinde 1983 yılında yapılan son değişiklik ile de yapian artırma günün şartlarına göre yeniden tanzim
edilmiştir.
'
Yapılan artırım' miktarı kanunda yüne seyyali yeti sağlamak için tiki misline kadar artırma yetkisi veril
miştir şeklinde düzenlenmiştir.
2. Bu maddede yapılan değişiklikle il daimî encümeni ve başkan olan valiye verilen ödenek miktarı ma
kul bir oranda artırılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ: MEHMET BAĞÇECt VE ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ OSMAN DOĞAN'
İN TEKLİFİ
13.3.1913 Tarihli tdarei Umumiyei Vilayet Kanunu Muvakkatinin 2830 Sayılı Kanunla Değişik 116 ve 140
uıcı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
MADDE 1. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 2830 sayılı Kanunla Değişik 116 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 116. — 11 Genel Meclisi üyelerine mümkerelerinin devamı müddetinee Bütçe Kanunu ile İkin
ci derece kadrolu devlet memuru için tespit edilen gün deliğin iki katına kadar ödenek verilir.
MADDE 2. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 2830 sayılı Kanunla değişik 140 mcı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 140. — İl daimî encümeni, 'başkan ve üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
devlet memurları içtin kabul edilen derecelerden ikinci ıderecenan birinci kademesi gösterge rakamının Bütçe
Kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak ımliktar kadar aylık ödenek verilir.
4178 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü bu tahsisat hükmü hakkında uygulanmaz.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 2/231
Karar No. : 58

8.5.

1985

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın 13.3.1913 tarihli İdarei
Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 2830 sayılı Kanunla Değişik 116 ve 140 inci maddelerinin değişti
rilmesi' hakkında Kanun teklifi ve gerekçesi Komisyonumuzun 8.5.1985 tarihli 19 uncu Birleşiminde teklif
sahipleri ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görüşüldü.
Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görülerek teklif, aynen kabul edildi.
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
Başkan
Necat Tunçsiper
Balıkesir

Başkan vekili
Nihat Akpak
Sakarya

Sözcü
Atilla Sın
Muş

Kâtip
İsmail Üğdül
Edirne

Üye
Namık Kemal Şentürk
İstanbul

Üye
Fazıl Osman Yöney
İstanbul

Üye
Hüseyin Aydemir

Üye
Süha Tanık
İzmir

Üye
Vecihi Ataklı
Şanlıurfa

tzmir

Üye
Osman Doğan
Şanlıurfa
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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İÇİŞLERİ KOMıSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
13.3.1913 Tarihli îdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 2830 Sayılı Kanunla Değişik 116 ve 140 inci
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

MADDE
MADDE
MADDE
MADDE

1. — Teklifin 1 inci maddesi
2. — Teklifin 2 nci maddesi
3. — Teklifin 3 üncü maddesi
4. — Teklifin 4 üncü maddesi

Komisyonumuzca
Komisyonumuzca
Komisyonumuzca
Komisyonumuzca

aynen kabul edilmiştir.
aynen kabul edilmiştir.
aynen kabul edilmiştir.
aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Grup Başkanlığı
Sayı : 151

25 . 2 . 1986

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
13.3.1913 tarihli İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 24.5.1983 tarih ve 2830 sayılı Kanunla değişik 116
ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.
Gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla.
Ömer Kushan
Kars

M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş
İdris Gürpınar
Muğla

İsa Vardal
Zonguldak

Ali Rıdvan Yıldırım
Tunceli

GENEL GEREKÇE
Halkın genel nitelikteki müşterek ihtiyaçları yanında mahallî nitelikte müşterek ihtiyaçları da vardır. Ma
hallî mahiyetteki müşterek ihtiyaçları karşılamak için bazı özerk kuruluşlar oluşmuştur. «Mahallî İdareler» de
diğimiz bu kuruluşlar ayrı ayrı tüzelkişiliklere, ayrı karar organlarına ve kendilerine mahsus gelir kaynakları
na ve ayrı bütçelere sahiptirler.
Ülkemizde mahallî idare kuruluşları İl Özel İdareleri, Belediyeler ve köylerdir. İl halkına dönük birtakım
hizmetleri görmek amacı ile oluşturulmuş olan mahallî idare kuruluşları yasal dayanağını 13 Mart 1913 tarihli
İdarei Umumiyei Vilayat Kanunundan almaktadır.
İl özel idarelerinin görev alanları il sınırlarıdır ve karar organları İl Genel Meclisi ve İl Daimî Encümenidir.
Her ilçeden nüfusa göre ayrı ayrı seçilen İl Genel Meclisi üyeleri, yılda bir defa toplanmakta ve bu top
lantıda il özel idaresinin bütçesini hazırlamakta ve kabul etmekte, il daimî encümenini seçmekte ve ayrıca
kanunun kendilerine, verdiği görevleri yapmaktadırlar. İl Genel Meclisi üyelerine bu görevleri karşılığı verilen
gündelik ödenek; İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun, 1983 yılında 2830 sayılı Kanunla değişen 116 ncı mad
desinde belirlenmiş ve 2 nci derece devlet memuruna bütçe kanunu ile belirlenen yolluk miktarı kadar öde
nek verilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu ödenek miktarı, 1983 yılı için, o günkü para değeri dikkate alındı
ğında bir anlam ifade etmekte ise de, bugün bu miktar değişen hayat şartları karşısında bir günlük ihtiyacı
karşılayamayacak durumdadır. Bu nedenle, İl Genel Meclisi üyelerine 1 inci derece devlet memuruna bütçe
Kanunu ile belirlenen yolluk miktarı kadar ödenek verilmesini öngören bir madde değişikliğine gerek duyul
muş ve bu teklif metni hazırlanarak yüce meclisin takdirine sunulmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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KARS MİLLETVEKİLİ ÖMER KUŞHAN VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ
13.3.1913 Tarihli îdareî Umumiyeî Vilayat Kanununun 24.5.1983 Tarih ve 2830 Sayüı Kanunla Değişik 116
ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
MADDE 1. — 13.3.1913 tarihli İdareî Umumiyeî Vilayat Kanununun 24.5.1983 tarihli ve 2830 sayılı Kanun
la değişik 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 116. — İl genel meclisi üyelerine müzakerelerin devamı müddetince bütçe Kanunuyla 1 inci dere
ce kadrolu Devlet memuru için tespit edilen gündelik kadar ödenek verilir.
,MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anavatan Partisi
Grup Başkanlığı
Tarih : 13.10.1986
Sayı : 11 - 86/22

9 , 10 , 1986

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
13 Mart 1913 tarih ve 1331 sayılı İdareî Umumiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 116 ncı ve 140 inci mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifim ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Halil Orhan Ergüder
İstanbul

G E R E K Ç E
1331 sayılı İdareî Umumiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 116 ve 140 inci maddeleri il genel meclisi üye
lerinin toplantı başına alacakları gündelik ödenekleri ile il daimî encümeni üyelerinin aylık ödeneklerini düzen
lemektedir.
Bahis konusu maddelerde 1983 yılında yapılan değişiklik siyasî sorumluluğa sahip olan il genel meclisi üye
leri ile il daimî encümeni üyelerinin ödeneklerini günün şartlarına uyduramamıştır. Bu ödenekler mahallî ve
müşterek hizmeti yürüten diğer mahallî idare kuruluşu olan belediyelerle karşılaştırıldığında aradaki büyük
fark görülecektir.
Ödeneklerin zaman içinde aşınmasını önleyecek ve aşırı talepleri sınırlayacak şekilde, yapılan değişiklikle,
ödeneklerin tavan ve tabanının tespiti işi İçişleri Bakanlığına bırakılmıştır. Ayrıca yapılan değişikliğin bu yıla
yansıtılması da Kanun teklifinde hükme bağlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HALİL ORHAN ERGÜDERİN TEKLİFİ
îdareî Umumiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 116 ncı ve 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi
MADDE 1. — 1331 sayılı İdareî Umumiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
«Madde 116. — İl Genel Meclisi üyelerine müzakerelerin devamı müddetinçe vilayetler itibariyle tavan ve
tabanı içişleri Bakanlığınca tespit edilen ve İl Genel Meclislerince kabul edilen miktarda gündelik ödenek ve
rilir».
MADDE 2. — 1331 sayılı İdareî Umumiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 140 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
«Madde 140. — İl Daimî Encümeni başkan ve üyelerine vilayetler itibariyle tavan ve tabanı İçişleri Bakan
lığınca tespit edilen ve İl Genel Meclislerince kabul edilen miktarda aylık ödenek verilir».
MADDE 3. — Bu Kanun 1.1.1986 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No. • 1/808
Karar No. : 5
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
13 Maırt 1913 TartiMd İdarei Umurniyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine, 'Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Ekılenmesine Dair Kanun Tasarısı İçişleri,
Adalet. bakanlıMarı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de ıkatıllımalarıyla Komisyonu
muzca incelenip görüşülmüş, ıtasan ile gereikçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesine ikaraır verilmiş ve
maddeler üzerinde yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.
1. Tasarı bir bütün olarak gözden geçirilerek Kanun yazılış tekniği bakıımından incelenmiş ve gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
2. Tasarının çerçeve 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
3. Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle değiştirilen Kanunun 78 inci maddesine eklenen 13 üncü bendin
birinci fıkrasında geçen «... çevre sağlığı,.,» kelimesinden sonra «... çevre ıkoruması,..» kelimderi, «.. gençlik
ve spor,.» kelimelerinden sonra «... tarım,..» kelliımesi konulmuş, aynı bendin ikinci fıkrasında geçen «... mer
kez...» kelimesi ise amacı tam açıklamak için «... merkezî...» sekinde değiştirilmiş; ayrıca 14 üncü bendin
ikinci fikrasında geçen «... 'beş yıllık planlar...» ibaresinden sonra «... İl Genel Meclisimin kabulü ve...» iba
resinin konulması uygun görülmüş ve zaman içinde ihtiyaç ve kaynakların değişebilMliğl göz önünde tutula
rak 14 üncü 'bende yeni bir fıkra eklenmiştir.
4. Tasıarının çerçeve 3 üncü maddesiyle değiştirilen Kanunun 80 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü bent
lerinde geçen «Devlet gelirlerine ve Devlet bütçesine» açıklık getirilerek 2 noi ve 3 üncü bent yeniden düzenlenımiştir.
5. Tasarının çerçeve 4 üncü maddesiyle değiştirilen İdarei Umurniyei Vilayat Kanununun 82 nci mad
desinin 1 inci bendi ilk öğretim hizmet ve yatırımları için ayrılacak paya açıklık getirmek için yeniden dü
zenlenmiş; 4 üncü bendinde geçen «... kaymakam...» kelimesinden sonra «... ve diğer görevliler...» ibaresi;
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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-^ 1 1 6 ncı bendinde geçen «... sermayeler...» kelimesinden sonra gelen «için» kelimesi çıkarılmış ve onun yerine
«... ile özel idarenin katılmayı uygun bullduğu şirket, kooperatif, birlik ve benzeri...» ibarelerinin konulması
uygun görülmüş ve tasarı ille 1136 sayılı Avukatlık Kanunu arasında uyum sağlamak amacıyla 82 nci madde
nin 10 uncu bendi .adılî rnüzaharet için barolara yapıla bilecek yardım giderlerıini sağlayacak şekilde yeniden
düzenlenmiş ve «özel idare hizmetleri ile ilgili diğer yardımlar» hükmü ise aynı maddeye 11 ikici bent sek
ilinde ilave editaiştir.
6. Tasarının çerçeve 5 inci- maddesi aynen, ve çerçeve 6 ncı maddesiyle değiştinülen Kanunun 86 ncı Imaddenıin 'birinci fıkrasında geçen (10) günlük süre az bulunarak (15) güne çıkarılmış ve madde bu şekliyle ka
bul edilmiştir.
7. Tasarının çerçeve 7 nci maddesi aynen; 8 inci maddesiyle değiştirilen Kanunun 98 inci maddesine,
mevcut kadrolara ait değişikliklerin İçişleri Bakanlığı galayı ile sağlanacağını öngören bir fıkra eklenmiş ve
madde bu sekiyle kabul edilmiştir.
8. Tasarının çerçeve 9 uncu maddesi aynen; 10 uncu maddesi, değiştirilen kanunun 100 üncü maddesinin
birindi ve ikinci fıkralarında yanlış yerlerde kullanılan «ilçe» kelimeleri her ikıi fıkrada «şube» kelimelerinden
önce anlamı doğru verecek şekilde kullanılmış; değiştiirilen maddenin dördüncü fıkrası çerçeve 8 inci mad
deyle düzenlendiğinden tekrarı önlemek için madde metninden çılkarılmış; beşinci fıkrada yanlış olarak kul
lanılan «i» kelimesi «ilçe» olarak ve fıkrada geçen «idare» kelimesinden sonra kullanılmış; ayrıca beşindi
fıkranın 2 nci bendinde geçen «çıkarılan yasaklayıcı» kelimeleri yerine «alınan» kelimesi, «tedbirler» kelime
si ise «tedbir» şeklinde düzeltilerek kabul edilimiştiir.
9. Tasarının çerçeve 11 inci maddesiyle Kanunun 111 inci maddesi değiştirilmektedir, il genel meclisi
toplantılarını düzenleyen bu maddeyle öngörülen -olağan toplantı, kasım ayı yerine ek'im ayında yapılması
30 gün olarak öngörülen dönem başı toplantısının süresi ise yeterli görüfaıeyerek 45 güne çıkarılması uygun
bulunmuş ve madde yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir.
10. Tasarının çerçeve 12 nci maddesiyle değişjüiri'I'en Kanunun 116 ncı maddesi yeniden düzenlenmiş
ve madde; il genel meclisi üyelerine toplantıların devamı süresince her gün için 'tavan ve tabanı İçişleri
Bakanlığınca her yıl tespit edilerek il genel meclisi tarafından kararlaştırılacak miktar 'kadar ödenek ve
rileceğini kapsayacak sekilide yeniden düzenlenmiştir.
11. Tasarının çerçeve 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
12. Komisyonumuz; tasarının çerçeve 13 üncü maddesinden sonra 14 üncü madde alarak yeni bir madde
ilavesini, müteakip madde numaralarının da buna göre teselsül ettirilmesini kabul etmiş; 14 üncü maddey
le 11 özel İdaresi Kanununun 128 inci maddesini yeniden düzenleyerek maddeye açıklık getirmiştir. Böy
lece il genel meclisinim; her toplantı yılı başında bir önceki' yıl kabul edilen plan, program ve karanlar
hakkında valinin İçişleri Bakanlığına sunduğu raporu görüşeceğini, bu raporu 2/3 çoğunlukla yeterli görme
diğinde durumu bir tutanakla tespit edeceğini ve bunun en geç 10 gün içinde valilikçe İçişleri Bakanlığına
değerlendirilmek üzere gönderileceğini öngören yeni bir düzenleme getirilmesine ihtiyaç duymuş ve maddeyi
yeniden düzenleyerek 'bu şekliyle kabul etmiştir.
13. Tasarının 14 üncü maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
14.
İdaresi
Daimî
madde

Tasarının 15 inci maddesi 16 ncı madde olarak değiştirilmiş, bu maddeyle yeniden düzenlenen 11 Özel '
Kanununun 136 ncı maddesinin ikinci fıkrasına, ilçe sayısı beşten az olan illerde merkez ilçe dahil 11
Encümenine nüfusu en çok olan ilçeden iki üye seçileceğini öngören bir düzenleme ilave edilmiş ve
bu değişikliklerle kabul edilmiştir.

15. Tasarının 16 ncı maddesi 17 nci madde olarak değiştirilmiş; maddeyle yeniden düzenlenen il özel İda
resi Kanununun 140 inci maddesinin birinci fıkrası, 11 Daimî Encümeninin başkan ve seçilmiş üyelerine veri
lecek Ödeneğin İl Genel Meclisi tarafından kararlaştırılacak miktar kadar olması şeklinde yeniden düzenlen
miş; dördüncü fıkrada geçen ve yanlış yerde kullanılan «ilçe» kelimesi aynı fıkrada geçen «şube» kelimesinden
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maddeye yeni bir fıkra eklenmiş ve madde yapılan bu değişiklik ve ilavelerle ka'bul edilmiştir
16. Tasarının 17 nci maddesi 18 inci madde olarak değiştirilmiş; maddeyle yeniden düzenlenen İl Özel İda
resi Kanununun 141 inci maddesine; valinin gerektiğinde kesinleşen encümen kararlarının uygulanmasını dur
durarak iptali için idarî yargıya başvurmasını sağlamak için yeni bir fıkra eklenmiş ve yapılan bu düzenlemey
le madde ka'bul edilmiştir.
17. Taisarının 18 inci maddesi 19 uncu madde olarak değiştirilmiş; maddeyle İl özel İdaresi Kanununun
144 üncü maddesine eklenen 10 uncu bende; belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan yerler için
nazım ve uygulama imar planları ve programları hazırlamak, kırsal kesimdie gerekli yerlerde toplu yerleşim
merkezi kurmak görev ve yetkili ilâve edilmiş; 14 üncü 'bentde geçen «alanlar» kelimesi «alanları» şeklinde
değiştirilmiş; ayrıca aynı bentde geçen «ile köy yerleşim alanları» ibaresi madde metninden çıkarılmış; böy
lece köy yerleşim alanları görev ve yetki kapsamına alınmış ve çerçeve 19 uncu madde yapılan bu değişik
liklerle ka'bul edilmiştir.
18. Tasarının 19 uncu maddesi 20 nci madde olarak değiştirilmiş; çerçeve maddede geçen «ek» kelimesi
kanun tekniği açısından gereksiz bulunarak çıkarılmış; maddeyle il Özel İdaresi Kanununa ilave edilen 16
nci Ek Maddenin birinci fıkrasında yer alan İl Daimî Encümeninin verebileceği azamî para cezası miktarını
beşibin liradan elli'b'in liraya kadar yükseltebilmesi uygun bulunmuş; aynı fıkrada geçen «otuz güne kadar
işyerinin kapatılması» kelimelerinden sonra «veya ticaret, sanat ve meslekten men» kelimeleri getirilmiş ve
«cezası verilir» kelimelerindeki «verilir» kelimesi «verilebilir» şeklinde düzeltilmiş; ikinci fıkrada geçen «beş
tin lira» kelimeleri fıkradan çıkarılarak yerine, «beşbin liradan otuzbin liraya kadar» ilbare'si konulmuş; ayrıca
aynı fıkrada geçen «3 günden» ibaresi metinden çıkarılmış ve on güne kadar işyeri kapatma cezasındaki on
günlük süre fazla bulunarak bu süre «yedi» güne indirilmiş ve madde yapılan bu değişikliklerle kabul edil
miştir.
İl Özel İdaresi Kanununa ilâve edilen 17 nci Ek Maddesinde geçen «7» rakamı yazı ile «yedi» şeklinde redakte edilerek ve aynı maddenin son cümlesinde geçen «idarelerinde» kelimesi anlamı tam karşılayabilmesi
için «idarelerince» şeklinde düzeltilerek; ayrıca aynı Kanuna ilave edilen V8 inci, 19 uncu ve 20 nci Ek Mad
deler ise aynen kabul edilmiştir.
19. Tasarının 20 nci maddesiyle İl Özel idaresi Kanununa ilave edilen «geçici maddeler» kanun tekniği
bakımından tasarının geçici maddeleri olarak ve tasarının yürürlükten kaldırılan hükümleri kısmından sonra
düzenlenmiş; geçici maddeleri düzenleyen çerçeve madde tasarıdan çıkarılmış; yine İl Özel idaresi Kanununa
ilave edilen 1 inci Ek Geçici Madde gereksiz görülerek tasarıdan çıkarılmış ve 2 nci Ek Geçici Madde,
1 inci Geçici Madde olarak aynen kabul edilmiş; 3 üncü Ek Geçici Madde, 2 nci Geçici Madde olarak değiş
tirilmiş ve madde beş yıllık yatırım planının ilk beş yıllık kalkınma planının kabulünden itibaren altı ay içe
risinde yürürlüğe konulmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş; 4 üncü Ek Geçici Madde, 3 üncü
Geçici Madde olarak değiştirilmiş ve madde İl özel idaresi Kanununun çeşitli maddelerinde geçen deyimlere
ilaveler yapılarak ka'bul edilmiş; 5 inci Ek Geçici Madde, 4 üncü Geçici Madde olarak aynen kaibul edilmiş;
ayrıca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihde eksik olan 11 Daimî Encümeni üyeliklerine imkân sağlayan yeni
bir 5 inci Geçici Madde düzenlenmiştir.
20. Tasarının geçici maddelerinde yapılan değişikliklerle peralel olarak tasarının adı yeniden düzenlenmiş
tir.
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21. Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 22 nci ve 23 üncü maddeleri de aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
Başkan
Osman Doğan
Şanlıurfa

Başkanvekili
Atilla Sın
Muş

Sözcü
Ziya Ercan
Konya

Kâtip
Mehmet Umur Akarca
Muğla

Üye
Saffet Sakarya
Çankırı

Üye
Mustafa Rıfkı Yaylalı
Erzurum

Üye
Yılmaz İhsan Hastürk
istanbul

Üye
Namık Kemal Şentürk
İstanbul

Üye
Fazıl Osman Yöney
İstanbul

Üye
Hüseyin Aydemir
İzmir
(Tasarının bazı maddesi ve genelinde
yapılması gerekli ek düzenlemeler ko
nusundaki söz hakkım saklıdır)

Üye
Burhan Cahit Gündüz
îzmir

Üye
Nihat Akpak
Sakarya

, Üye
Yusuf Ziya Kazancıoğlu
Trabzon
I. - Kanunun tümüne yeterli demokratik olmayışı ba
kımından.
II. - Kanunun bir çok maddelerine demokratik yeter
sizliği ve kanun tekniği bakımından muhalifim.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/808, 2/231, 2/306, 2/365
Karar No. : 54

24.2.1987

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 21.11.1986 tarihinde Türkiye Büyük M'iltet
Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca İçişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyo
numuza havale edilen «13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umurriiyei Vilayöt Kanunu Muvakkatinin Adının ve
Bazı Maddeleririin Değ'iştirilnıesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı» ve aynı Kom'isyonca daha önce görüşülerek Komisyonumuza havale edilmiş bulunan Yozgat Mil
letvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa Milletvekilî Osman Doğan'ın 2/231 Esas Sayılı «13.3.1913 Tarihli
îdareü Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 2830 sayılı Kanunla Değişik 116 ve 140 inci Maddelerinin
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'Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» ile '2/231 Esas Nolu Teklifin Komisyonumuza intikalinden sonra
Yüksek Başkanlığa sunulmuş olması nedeniyle doğrudan Komisyonumuza havale edilen Kars Milletvekili
Ömer KuŞhan ve 4 arkadaşının 2/306 Esas Sayılı «13.3.1913 Tarihli İdare! Umumiye! Vilayat Kanunu
nun 24.5.1983 Tarih ve 2830 Sayılı Kanunla Değişik 116 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tek
lifi» ve İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in 2/365 Esas Sayılı «Idarei Umumiydi Vilayat Kanunu
Muvakkatinin 116 ncı ve 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesl Hakkında Kanun Teklifi» aynı mahiyette gö
rülerek içtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca birleştirilmek suretiyle Komisyonumuzun 11 Şüb'at 1987 tarihin
de yaptığı 89 uncu ve 18 Şubat tarihinde yaptığı 90 inci birleşimlerde teklif sahibi ve Hükümet temsilcilerinin
katılmasıyla incelenip görüşüldü.
Bilindiği gibi, 13 Mart 1913 tarihli Idarei Umumiye'i Vilayat Kanunu Muvakkatinin «Idarei Umumiye'
ye ait kısmı 1929 yilırida 1426 sayılı Vilayat idaresi Kanunu ile yürürlükten kalkmış, «Idarei Hususiye»ye
ilişkin kısmı bugüne kadar uygulanmıştır. Ancak, Idarei Umumiye'i Vilayat Kanununun 75 maddelik olan
Idarei Hususiyeye ait kısmının günümüze kadar 14 ayrı kanunla 8 maddesi kaldırılmış 25 maddesi değiştiril
miş ve bu kısma 16 yeni madde eklenmiştir. Ayrıca, çeşitli konuları düzenleyen birçok kanunda özel idare
ler ile ilgili hükümler yer almıştır. Ayrı ayrı zamanlarda ve ayrı kanunlarla yapılan bu, ek ve değişiklik
ler bir sistem içinde yapılmadığından, özel idarelerin siyasal, idarî ve sosyal yapısında büyük değişiklikler
olduğu halde, 11 özel İdareleri bu değişiklikleri karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulamamıştır.
Diğer taraftan, II Özel İdarelerine Idarei Umumiye! Vilayat Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevlerin
büyük bir kısmı ile, bayındırlık, tarım, millî eğitim ve sağhk konularındaki görevlerin tamamı, kuruluş ka
nunları ile ilgili bakanlıklara verilmiş ancak bu görevler il özel idarelerinden de alınmamıştır. Bu ise uy
gulamada bir çok aksaklıklara ve görev karışıklıklarına sdbep olmaktadır.
Tasarı ile anılan Kanunun ismi değiştirilerek, İl özel İdarelerine ne gibi görevlerin verileceği veya veri
lemeyeceği Bakanlar Kurulunun kararına bağlanmakta, İl Daimî Encümeninin teşekkülü yeniden belirlenmek
te, il özel idaresinin 'yapacağı görevler açıklığa kavuşturulmakta ve hizmetleri yönetim bütünlüğü içinde yü
rütebilmek için kendi teşkilatını kurmasına imkan sağlanmakta, ilçelerde il özel idaresinin iş ve işlemlerini
yürütmek üzere Kaymakamın başkanlığında ilçe özel İdaresi şube teşkilatı kurulması öngörülmektedir.
Ayrıca, yatırımlar büyük merkezler dışına taşınarak kırsal kesimde yeni iş ve istihdam alanları yaratılmak
ta dolayısıyla köyden kente göç yavaşlatılmakta, küçük ve dağınık yerleşimler bir araya getirilerek, tarım ara
zileri ile yerleşim yerlerindeki "arsaların iyi kullanılması amaçlanmaktadır. Yatırımlar millî kalkınma plan
ları ve amaçları ile bölge planlarına ve ilin özel ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanacak beş yıllık yatırım
planları ile bütçeden önce hazırlanarak bütçeye temel teşkil edecek ve bu planlara paralel yıllık programlar
doğrultusunda yapılacaktır.
Tasarı, il özel idaresinin plan ve programlarını gerçekleştirelbilmesi için bakanlıklar ve diğer Devlet kuru
luşlarının, özel idarenin görev alanına giren ve bu idarelerce plan ve programa bağlanan hizmet ve yatırım
lar içlin kendi bütçelerinde yer alan ödeneklerin malî yıl başında, beklemeksizin il özel idarelerine aktarıl
masını ve aktarılan bu ödenekler ile kendi kaynaklarının birleştirilmesini öngörmekte, mahallin müşterek hiz
metlerinin il özel idareleri tarafından gerçekleştirilmesine imkan vererek zamandan ve paradan tasarrufu
sağlamakta, bürokrasiyi azaltmakta ve yönetimde 'merkeziyetçiliğin terkedllerek yerel yönetimin etkinliğine
doğru adım atılmasına, imkân sağlamakta, il özel idaresinin belediye ve mücaVir alan dışında kalan kırsal
kesimde yetki hak ve görevleri ile ilgili olarak uygulayacakları cezalara ilişkin yeni hükümler getirmekte
dir.
Komisyonumuzda tasarının demokratik esaslara uygun olduğu, il özel idarelerinin merkezî idareden ay
rılarak özerklik kazandığı, bundan böyle kontrol edilemeyen belediye ve mücavir alan dışındaki müessese
lerin kontrolünün imkan dahiline gireceği, il özel idarelerine verilecek yetkiler nedeniyle mahallî problemle
rin yerinde halledilmesine imkan tanındığı, bu yüzden bürokrasiyi de azaltıcı nitelikte olduğu, il genel meclisi
ve daimî encümeninin çdışmalarının koîaylaştırMğı, malî imkanlarının artırıldığı, bundan ısonra özel ida
relerin, İdare Hukukunun gerektirdiği çerçeveye gireceği ve tasarının bir reform niteliğinde olduğu gibi gö
rüşler belirtilmiş, Hükümet, temsilcisinin ilave açıklamalarından sonra tasarı ve gerekçesi benimsenerek, iç
işleri Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelere geçilmesi kararlaştırılmıştır.
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İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakkatinin 78 indi maddesine Çerçeve 2 nci madde ile eklenen 13
üncü bende, ormanlarla ve ormancılıkla ilgili işlerin de 11 Özel İdaresinin görevleri arasına alınabilmesini tetriinen «.. ağaçlandırma..» ibaresinden sonra «.. orman ve ormancılık..» ibaresi eklenmiş;
80 inci maddesini düzenleyen Çerçeve 3 üncü maddenin 7 nci bendindeki «.. vergi cezaları ve gecikme
zamları..» ibaresi, 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununda emlâk vergisi hâsılatından, 2380 sayılı Kanunla da
genel bütçe gelirlerinden, İl özel İdarelerine, ayrılacak pay hükme bağlandığından metinden çıkartılmış; il
lerde toplanan katma değer vergisi hâsılatından, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranda, il özel idare
lerine pay ayrılmasını öngören 9 uncu bend, anılan düzenlemenin 2380 sayılı Kanunla da yapıldığı, bu ne
denle müke,rreriyete meydan vermemek amacıyla madde metninden çıkartılmış; Orman emvalinden o il iti
bariyle elde edilen gelirin, her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek oranda ayrılacak bir bölümü
nün, o ilin bağlı olduğu orman köylerinin İhtiyaçlarında ve kalkındırılmalarında kullanılmasına imkân
sağlayacak yeni bir bend, 10 uncu bend olarak metne ilâve edilmiş ve buna paralel olarak bend numaralan
yeniden düzenlenmiş;
82 nci maddesini düzenleyen Çerçeve 4 üncü maddenin 1 indi bendinde yer alan «9» uncu bend, Çerçeve
3 üncü maddede yapılan düzenleme doğrultusunda metinden çıkartılmış; 6 nci bendine, kamu yararına hiz
met yapan derneklerin de İl Özel İdarelerinin yardımlarından yararlanabilmelerine teminen «.. birlik..» iba
resinden sonra gelmek üzere «kamu yararına hizmet yapan dernekler» ibaresi eklenmiş; Ayrıca tekriri mü
zakere yolu ile 10 uncu bendi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 indi maddesinde yer alan, barolara
belediye ve il özel idarelerince yapılacak yardımın hangi belgeler karşılığında ve ne oranda yapılacağını
belirtir şekilde yeniden düzenlenmiş;
111 indi maddesini düzenleyen Çerçeve 11 inci maddenin 1 inci fıkrasında yer alan «Ekim ayı toplantısı
dönemi en çok kırkbeş gün, Nisan ayı toplantısı dönemi en çok otuz gündür.» ibaresi «Ekim toplantısı 45
gün, Nisan toplantısı 30 gündür.» şeklinde değiştirilmiş, ayrıca toplantı süresi sona erdiği halde konuların in
celenmesi görüşülmesi netlicelenmemiş ise Valiye 15 günü geçmemek üzere toplantıyı uzatma yetkisi veren
yeni bir fıkra 2 nci fıkradan sonra gelmek üzere ilave edilmiş;
116 nci Maddesini düzenleyen Çerçeve 12 nci Madde, 11 Genel Meclisinin başkan ve üyelerine, toplantı
ların devam ettiği müddetçe, her gün için 300 gösterge rakamının Bütçe Kanunlarında devlet memurları maa
şı için her yıl belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmamak üzere ödenek verilmesine
imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş;
İl Genel Meclislinin disiplin işleri ve görüşmelerinin yönteminin özel bir tüzükle düzenlenmesini öngören
İdareî Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakkatinin 119 uncu maddesinin kapsamını genişleten ve çalışma esas
ve usullerinin tüzük yerine yönetmelikle düzenlenmesini öngören yeni bir madde, Çerçeve 13 üncü Madde
olarak tasarıya ilave edilmiş, takip eden madde numaraları buna uygun olarak değiştirilmiş;
12*1 indi Maddesini düzenleyen Çerçeve 13 üncü Madde 14 üncü Madde olarak ve 11 Genel Meclisinde
yapılacak seçimler ve üzerinde tereddüt bulunan seçim tutanakları hakkında açık oylama yapılmasını hükme
bağlayacak şekilde değiştirilmiş;
128 inci Maddeyi değiştiren Çerçeve 14 üncü Madde 15 inci Madde olarak ve redaksiyona tabi tutularak
«İçişleri Bakanlığına» îbares'inden sonra gelen «sunulmak üzere» ibaresi çıkartılmış, ayrıca «meclis bu rapor
ve açıklamayı» ifadesinden sonra gelen «2/3 çoğunlukla» ibaresi «üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu» şeklinde
değiştirilmiş;
129 uncu Maddesini değiştiren Çerçeve 15 inci Madde, Madde başlığının yanlış düzenlenmiş olması nede
niyle, madde tüm olarak ele alınmış ve bu arada esas maddenin 1 inci fıkrası da redaksiyona tabi tutularak
günümüz türfcçesine uygun bir hale getirilmiş ve Çerçeve 16 nci madde olarak değiştirilmiş;
Tekriri müzakere yoluyla verilen bir önergenin kabulü ile tasarıya, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
Muvakkatinin 131 inci Maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan «iradei seriiye» ibaresinin yanlış anlaşılmaya
yol açabileceği düşüncesiyle yeni bir metin 3 üncü fıkra olarak ve Çerçeve 17 nci Madde şeklinde tasarıya
ilave edilmliş ve madde numaraları buna göre yeniden düzenlenmiş;
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136 ncı Maddesini değiştiren Çerçeve 16 ncı Maddeye 11 Daimî Encümeni üyelerinin seçimine ilişkin yemi
bir 3 üncü fıkra eklenmiş, bu ilave nedeniyle 5 inci fıkra olan eski 4 üncü fıkraya herhangi bir sebeple asil
üyeliklerim boşalması halinde yeni üyelerin ne şekilde göreve - davet edileceklerine ilişkin bir hüküm getiril
miş ve madde numarası ilave edilen maddeler nedeniyle 18 indi madde olarak değiştirilmiş;
140 inci Maddesini düzenleyen Çerçeve 17 ndi Maddesinin, ti Daimi Encümeninin Başkan ve Üyelerinin
ödeneklerine ilişkin 1 inci fıkrası yenliden düzenlenmiş, IMadde numarası da 19 olarak değiştirilmiş;
Çerçeve 20 nci Madde 22 ndi Madde olarak ve Maddeye bağlı 16 ncı Ek Maddede yer alan «zaptedilir»
'ibaresi yanlış anlaşılabileceği düşüncesiyle redaksiyona tabi tutularak «muhafaza altına alınır» şeklinde de
ğiştirilmiş, ayrıca son fıkradan önce gelmek üzere «Vali ve Kaymakam tarafından verilen cezalar kesindir»
şeklinde bir hüküm ilave edilmiş;
17 nci Ek Maddede yer alan «bu cezalara dair kararlar» ibaresi, 16 ncı Bk Madde ile paralellik arzedecek şekilde «Vali ve Kayma'kamlarca verilen cezalar dışındaki ceza kararları» şeklinde değiştirilmiş, ayrıca
«itiraz» ibaresinden sonra gelen «zaruret görülmeyen hallerde» ibaresi de metinden çıkartılmış;
18 inci Ek Madde, ceza hükümlerinin uygulanmasına dair hususlarla kanunda öngörülen tutanak ve
diğer basılı kâğıtların şdkil ve muhtevalarının ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığınca çıka
rılacak bir yönetmelikle düzenlenmesini öngörecek, şekilde değşitirilmiş;
Idareî Umurriiyei Vilâyat Kanunu Muvakkatinin yürürlükten kaldırılan maddelerine ilişkin 21 inci Mad
de 23 üncü madde olarak değiştirilmiş ve madde metnine 112 nci maddeden sonra gelmek üzere 113 üncü
madde ilave edilmiş;
Geçici 3 üncü Maddeye tdarei Umurriiyei Vilâyat Kanunu Muvakkatinin çeşitli maddelerinde geçen «Valiî Vilayet ve Memurini Hususiye'! Vilâyet : Vali ve 11 özel İdare Personeli» ibaresi ilave edilmiş, ayrıca me
tinde yer alan «iMemaîiki Ösmariiyye : Türkiye Cumhuriydti» ibaresi yanlış yorumlanabileceği düşüncesiyle
çıkartılmış;
%
Geçici 5 inci Madde, diğer maddelerde yapılan değişiklikler nedeniyle ihtiyaç kalmadığı düşüncesiyle ta
sarı metninden çıkartılmış;
.
Tasarının 1, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri ile metne ilâve edilen iki yeni Madde nedeniyle 18 ve
19 uncu maddeler 20 ve 21 inci madde olarak, Ek Madde 19, Ek Madde 20, Geçici 1, 2 ve 4 üncü maddeler
ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 22 ve 23 üncü maddeler 24 ve 25 inci maddeler olarak aynen kabul edil
miştir.
' Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Cengiz Tuncer
Kayseri

Başkanvekili
Fahrettin Kurt
Tralbzon

Sözciî
Alaattin Fırat
Muş

Kâtip
Kadir Demir
Konya

A. Akgün Albayrak
Adana

Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman

Hazım Kutay
Ankara

Nabi Sabuncu
Aydın

Hakkı Artukarslan
Bingöl.

•A. Şamil Kazokoğlu
Bolu

îlhan Askın
Bursa

M. Memduh Gökçen
Bursa

C. Tayyar Sadıklar
Çanakkale
(IMutı. Şerhlini Eklidir)

O. Şeref Bozkurt
Çanakkale
(Bazı madde hükümleri ile ilgili
olarak eleştiride bulunma ve öneri
sunma hakkım saklıdır)

Ünal Akkaya
Çorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Metin Yaman
Erzincan

İlhan Araş
Erzurum

Togay Gemalmaz
Erzurum

M. Hayri Osmanlıoğlu
Gaziantep
ıflKarşıyım)

Murat Sökmenoğlu
Hatay
(Muh. Şerhim eklidir)

/. Fevzi Yaman
İsparta

Yasar Albayrak
istanbul

H. Orhan Ergüder
tsitanbuil

Tülay öney
İstanbul
»(Muhalefet şerhim eklidir.)

Reşit Ülker
İstanbul
(11, 12, 15, 18, 19,20, 22 nci
maddelerde söz hakkım saklıdır)

Ğzdemir Pehlivanoğlu
ılzmiır

M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş
'(Muhalefet şerhim eklidir.)

Erol Ağagil
Kırklareli
(Muhalifim, muhalefet şerhim eklidir)

Mehmet Budak
Kırşehir

İsmet Ergül
Kırşehir

Haydar Koyuncu
Konya

Saffet Sert
Konya

Ayhan Fırat
Malatya
(Karşıyım)

Sümer Oral
Manisa
(Muh. şerhlim eklidir)

Arif Toprak
Niğde
(Muh. şerhim eklidir)

Fehmi Memişoğlu
Rize
(Muh. şerhim eklidir)

Enver özcan
Tokat
{Karşıyım)

)

İsa Vardal
Zonguldak
(Muhalefet şerhim eklidir, tümüne
muhalifim)

MUHALEFET ŞERHİ
1. 41 özel idaresinin
hükmüne karşın Bakanlar
2. Anayasanın çizdiği
olması gereken serbestisini

görevlerinin yasa ile belirleneceği ve yeterli gelir sağlanacağı şeklindeki anayasa
Kurulunun takdirine bırakıldığından,
ısınırların dışına çıkarılarak «vesayet» müessesesine 11 özel Idaresii organlarının
sınırlayan bir nitelik kazandığından,

3. 11 özel İdareleri Yasasının tümünün yeni baştan düzenlenmesi gerektiği halde birkaç maddenin de
ğiştirilmesi ile yetinilip bir kısmı ağdalı Osmanlıca, bir kısmı günlük Türkçe bir metin ıneydanage* iril
diğimden ,
4. 11 Daimî Encümenine tabiî üyeler katılması nı uygun (görmediğimizden,
5. 41 özel İdaresine ait personel ve araçların il dışına çıkarılmasını kamu hizmetinin gereği bir zorunluk dışında politik amaçlara yöneltilmesini mümkün kılan bir düzenleme olarak kabul ettiğimizden,
Yasaya muhalifiz.
[Turan Bayezit
Kahramanmaraş

Tülay öney
İstanbul

Erol Ağagil
Kırklareli
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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KARŞI OY YAZISI
1913 tarihli, dili bile zor anlaşılır mevcutt kanunun, bazı maddelerinin tadili yerine, günün şaftlarına ve
diline uygun, yenilden .bir tasarının hazırlanması gerektiği kanaatindeyiz.
Fehmi Memişoğlu
Rize

Sümer Oral
Manisa

C. Tayyar Sadıklar
Çanakkale

Murat Sökmenoğlu
Hatay

(MUHALEFET ŞERHİ
Görüştüğümüz Kanun tasarısı, 1913 tarihinde kabul edilen fdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 14
üncü maddesini değiştirmesi nedeniyle dil bakımından iki durum meydana getirmesi ve seçimle meydana
gelen ve özerk olması gereken mahallî idarderin üzerinde merkezî idarenin mutlak vesayetini getirmekte
olup bu meclisleri merkezî idarenin bir organı durumuna getirmesinden dolayı kanunun tümüne karşıyız.
Arif Toprak
Niğde

Türkiye Büyük Millet, Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiye! Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

MADDE 1. — İdarei Umumİyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin adı «11 özel İdaresi Kanunu» olarak de
ğiştirilmiştir.
MADDE 2. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 78 inci maddesinin «son iki fıkrası»
madde metninden çıkarılmış ve bu maddeye aşağıdaki 13 ve 14 üncü bentler eklenmiştir.
«13. 11 özel idaresi, mahallî ve müşterek nitelikte olan imar, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, çevre
sağlığı, eğitim, gençlik ve spor, hayvancılık, ağaçlandırma, ekonomi ve ticaret, haberleşme, kültür, turizmle
ilgili görevler ve bu Kanun dışında çeşitli mevzuatla verilen görevleri, imkânları ve tespit edeceği öncelik
sırasına göre yürütür. 11 özel idarelerinin görevli olduğu mahallî ve müşterek ihtiyaçların kapsamı ve sınırı Ba
kanlar Kurulunca tespit olunur.
Görevlerin yürütülmesinde merkez idarenin taşra kuruluşları ile görev paylaşımı, koordinasyon ve işbir
liği valilerce yerine getirilir.»
«14. 11 özel idaresi, ilin mahallî hizmetlerine ait etüt, proje ve kamulaştırmalarla yeni yapı ve tesisleri,
millî kalkınma planı ilke ve amaçlarına, bölge planlarına ve ilin özel ihtiyaçlarına uygun olarak beşer yıllık
planlara bağlamak ve uygulamak görev ve yetkisine sahiptir.
Devlet Planlama Teşkilatının destek ve görüşü ile kalkınma planına uygun olarak hazırlanan beş yıllık
planlar İçişleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir.
Yıllık programlar, beş yıllık yatırım planının yıllık dilimleri olarak bütçeden önce hazırlanırlar ve bütçeye
temel feşkil ederler.
Yıllık programlar, genel, katma ve özel bütçeli idarelerden il özel idaresine aktarılacak ödenekler de dik
kate alınmak suretiyle bakanlıklar, bölge ve il kuruluşları ile koordineli bir şekilde hazırlanır ve il genel mec
lisinin kabulü, ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.»
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL E1TİĞİ
METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı

13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiye! Vilayat Ka
nunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dak- Kanun Tasarısı

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Tasarının 1 inqi maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu
'Muvakkatinin 78 inci maddesinin «son iki fıkrası»
maddıe metninden çıkarılmış ve bu maddeye aşağıdaki
13 ve 14 üncü bentler eklenmiştir.
«13. — îl özel üdraesi, mahallî ve müşterek nite
likte olan imar,- bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım,
çevre .sağlığı, çevre koruması, eğitim, gençlik ve spor,
tarım, hayvancılik, ağaçlandırma, ekonomi ve ticaret,
haberleşme, kültür, turizmle ilgili görevler ve bu Ka
nun dışında çeşitli mevzuatla verilen görevleri, imkân
ları ve tespit edeceği öncelik sırasına göre yürütür.
11 Özel idarelerinin görevli olduğu mahallî ve müşte
rek ihtiyaçların kapsamı ve sınırı Bakanlar Kurulun
ca tespit olunur.
Görevlerin yürütülmesinde merkezî idarenin taş
ra kuruluşları ile görev paylaşımı, koordinasyon ve
işbirliği valilerce yerine getirilir.»

MADDE 2. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin 78 inci maddesinin «son iki fıkra
sı» ımadde metninden çıkarılmış ve 'bu maddeye aşa
ğıdaki 13 ve 14 üncü bentler ddemmiştir.
«13. — İl özel idraesi, mahallî ve müşterek nite
likte alan umar, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım,
çevre sağlığı, çevre koruması, eğitim, gençlik ve spor,
tarım, hayvancılık, ağaçlandırma, orman ve orman
cılık, ekonomi ve ticaret, haberleşme, kültür, turizm
le ilgili görevler ve bu Kanun dışında çeşitli mevzu
atta verilen görevleri, imkânıları ve tespit edeceği ön
celik sırasına göre yürütür. H özel idarelerimin gö
re vflıi olduğu mahallî ve müşterek (ihtiyaçlarım kapsa
mı ve sınırı Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
Görevlerin yürütülmesinde merkezî idarenin taş
ra kuruluşları ile görev paylaşımı, koordinasyon ve
işbirliği valilerce yerine getirilir.»

«14. — İl özel idaresi, ilin mahallî hizmetlerine
ait etüt, proje ve kamulaştırmalarla yeni yapı ve te
sisleri, millî kalkınma planı ilke ve amaçlarına, bölge
planlarına ve ilin özel ihtiyaçlarına uygun olarak be
şer yıllık planlara bağlamak ve uygulamak görev ve
yetkisine sahiptir.

«14. — 11 özel idaresi, ilin mahallî hizmetlerine
ait etüt, proje ve kaımulaştıırrnalaria yeni yapı ve te
sisleri, miiî kalkınma planı ilke ve 'amaçlarına, böl
ge planlarına ve ilin özel (ihtiyaçlarına uygun olarak
beşer yıllık planlara bağlamak ve uygulamak görev
ve yetkisine sahiptir.
Devlet Planlama Teşkilatının destek ve görüşü
ile kalkınma planına uygun olarak hazırlanan beş
yıllık planlar il genel meclisinin kabulü ve İçişleri
Bakanlığınım onayı ile kesinleşir.
Yıllık programlar, beş yıllık yatırım planının yıl
lık dilimleri olarak 'bütçeden önce hazManırlar ve
bütçeye temel teşkil ederler.
Yıllık programlar, 'genel, katma ve özel bütçeli
idarelerden il özel idaresine aktarılacak ödenekler de
dikkate alınmak suretiyle Bakanlıklar, bölge ve il ku
ruluşları 'ile koordineli bir şekilde hazırlanır ve il
genel meclisimin kabulü, ilgili bakanlıkların görüşle
ri alınarak İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe
girer.
Beş yılık, planlarda, yapılacak değişiklikler aynı
usulle olur.»

Devlet Planlama Teşkilatının destek ve görüşü ile
kalkınma planına uygun olarak hazırlanan beş yıllık
planlar 11 genel meclisinin kabulü ve İçişleri Bakan
lığının onayı ile kesinleşir.
Yıllık programlar, beş yıllık yatırım planının yıl
lık dilimleri olarak bütçeden önce hazırlanırlar ve büt
çeye temel teşkil ederler.
Yıllık programlar, genel, katma ve özel bütçeli
idarelerden il özel idaresine aktarılacak ödenekler de
dikkate alınmak suretiyle Bakanlıklar, bölge ve il ku
ruluşları ile koordineli bir şekilde hazırlanır ve il ge
nel meclisinin kabulü, ilgili bakanlıkların görüşleri
alınarak İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.
Beş yıllık planlarda yapılacak değişiklikler aynı
usulle olur.»
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(Hükümetin Tefclif EttüğÜ Metlin)
MADDE 3. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
«Madde 80. — ti özel idaresinin gelirleri şunlardır:
1. Özel kanunlarla tanınmış vergi, resim ve harç gelirleri,
2. Devlet gelirlerinden ayrılacak paylar,
3. Devlet bütçesine konulacak paylar,
4. Her çeşit teşebbüs ve faaliyetler karşılığında sağlanacak gelirler,
5. Taşınır ve taşınmaz mallarının kira, satış ve başka surette değerlendirilmesinden doğacak gelirler,
6. Her türlü bağışlar,
7. Para cezaları, vergi cezaları ve gecikme zamları,
8. Tahvil ve hisse senetlerinin faiz ve temettüleri ile bunların itfasından veya satışından elde edilecek ge
lirler ve bankadaki paraların faiz ve diğer gelirleri,
9. İllerde toplanan Katma Değer Vergisi hâsılatından Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda ayrı
lacak pay,
10. Hizmet karşılığında alınacak ücretler,
11. Diğer gelirler.»

MADDE 4. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
«Madde 82. — İl özel idaresinin giderleri şunlardır:
1. İlköğretim hizmet ve yatırımları için % 20'den az olmamak üzere ayrılacak pay,
2. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen mahallî görevlerin ifası için yapılan harcamalar,
3. Yönetim ve personel giderleri,
4. İl genel meclisi üyeleri, il daimî encümeni üyeleri ile vali ve kaymakam ödenekleri ve yollukları,
5. özel kanun, karar, ilam ve sözleşmelere dayanan harcamalar, paylar, ödemeler ve borçlar,
6. Kanunlar gereğince başka kurum, kuruluş ve teşebbüslere yapılacak yardımlarla özel idare teşebbüs
lerine verilecek sermayeler için ortaklığa katılma payları ve yardımlar,
7. özel idare gelirlerinin tahsil giderleri,
8. özel idare mallarının vergi, resim, harç ve sigorta giderleri,
9. İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle esas ve usulleri belirlenecek temsil, ağırlama ve tören
giderleri,
10. özel idare hizmetleri ile ilgili diğer giderler.»
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(İçişleri Komisyonunun Kalbül Ettiği Metin)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettüği Metin)

MADDE 3. — Îdarei Umumiyei Vilayat Kanunu
Muvakkatinin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 80. — 11 Özel İdaresinin gelirleri şunlar
dır :
1. Özel kanunlarla tanınmış vergi; resim ve harç
gelirleri,
2. Genel Bütçe vergi gelirlerimden aynlacak
paylar,
3. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden ak
tarılacak: ödenekler,
4. Her çeşit tieşe'bbüs ve faaliyetler karşılığında
sağlanacak gelirler,
5. Taşınır ve taşınmaz mallarının kira, satış ve
başka surette değerlendirilmesinden doğacak gelirler,
6. Her türlü bağışlar,
7. Para cezaları, vergi cezaları ve gecikme zam
ları,
8. Tahvil ve hisse senetlerinin faiz ve temettüleri
ile 'bunların itfasından veya satışından elde edilecek
gelirler ve bankadaki paraların faiz ve d'iğer gelirleri,
9. İllerde toplanan katma değer vergisi hâsıla
tından Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda
ayrılacak pay,
10. Hizmet karşılığında alınacak ücretler,
lil. Diğer gelirler.»

MADDE 3. — îdarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştkilmiştir.
- «Madde 80^ — 11 Özel İdaresinin gelinleri şun
lardır :
1. Özel kanunlarla tanınmış vergi; resim ve harç
gelirleri,
2. Genel Bütçe vergi gdirierinden ayrılacak pay
lar,
3. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden ak
tarılacak ödenekler,
4. Her çeşit teşebbüs ve faaliyetler karşılığında
sağlanacak gelirler,
5. Taşınır ve taşımımaz malarının kira, satış ve
'başka surette değerlendıMlmesimden doğacak gelirler,
6. Her türlü bağışlar,
7. Para cezaları,
8. Tahvil ve foissıe senetlerinin faiz ve temettüİeri ile bunların itfasından veya satışından elde edi
lecek gelirler ve 'bankadaki paraların faiz ve diğer
gelirleri,
9. Hizmet karşıdığımda alınacak ücretler,
10. Orman emvalinden o il itibariyle temin edi
len gelirden her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla be
lirlenen oranda ayrılacak 'bir pay, münhasıran yine
o lil© bağlı orman köylerinin ihtiyaçlarında ve kal
kındırılmasında kullanılmak üzere,
11. Diğer gelirler,

MADDE 4. — Îdarei Umumiyei Vilayat Kanunu
Muvakkatinin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
«Madde 82. — ti özel idaresinin giderleri şunlar
dır :

MADDE 4. — Îdarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatinin 82 noi maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.

1. İlköğretim hizmet ve yatırımları için bu Ka
nunun 80 inci maddesinin 1, 2, 7, 8 ve 9 uncu bent
lerinde sayılan gelirlerin bir önceki yıl kesin hesabı
ile gerçekleşen toplam miktarlarının % 20'sinden az
olmamak üzere ayrılacak pay,
2. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen ma
hallî görevlerin ifası için yapılan harcamalar,
3. Yönetim ve personel giderleri,
4. İl genel meclisi üyeleri, il daimî encümeni
üyeleri ile vali ve kaymakam ve diğer görevliler öde
nekleri ve yollukları,
5. özel kanun, karar, ilâm ve sözleşmelere da
yanan harcamalar, paylar, ödemeler ve borçlar,

«Madde 82. — İl özel idaresinin giderleri şun
lardır ,:
1. İlköğretim hizmet ve yatırımları içtin bu Ka
nunun 80 indi maddesinin 1, 2, 7 ve 8 inci bentle
rinde sayılan gelirlerin bir önceki yıl kesıinhesabı ile
gerçekleşen toplam miktarlarının % 20'sinden az ol
mamak üzere ayrılacak pay,
2. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen ma
hallî görevlerin ifası için yapılan harcamalar,
3. Yönetim ve personel giderleri,
4. İl genel meclisi üyeleri, il daimî encümeni
üyeleri ile vali ve kaymakam ve diğer görevliler öde
nekleri ve yollukları,
5. özel kanun, karar, ilam ve sözleşmelere da
yanan harcamalar, paylar, ödemeler ve 'borçlar,
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MADDE 5. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 84. — II özel idaresi bütçesi, genel bütçe malî yılına paralel ve içişleri Bakanlığı ile Maliye ve
Gümrük Bakanlığınca birlikte düzenlenmiş formüle uygun olarak hazırlanır.
II özel idaresi bütçesinin hazırlanması, il daimî encümenince incelenmesi, il genel meclisinde görüşülmesi
ve kabulüne dair usul, esas ve süreler içişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir.*
MADDE 6. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
«Madde 86. — ti genel meclisince görüşülüp kabul edilen bütçe o yıla ait program da eklenerek, vali ta
rafından, toplantının sona ermesinden itibaren en geç 10 gün içinde onaylanmak üzere içişleri Bakanlığına
gönderilir.
Bütçe, içişleri Bakanlığınca 30 gün içinde aynen veya değişiklik yapılarak onaylanır. Bu süre içinde onay
lanmayan bütçe kendiliğinden onaylanmış sayılır.
içişleri Bakanlığı :
1. Bütçedeki mevzuata aykırı madde ve deyimleri düzeltmeye,
2. il özel idaresince tahsile yetkili olduğu halde bütçeye konmamış gelirleri koymaya ve noksan konu
lanları kanunî hadde çıkarmaya,
3. ti özel idaresinin tahsile yetkili olmadığı gelirleri tahakkuk etmemiş taşınır ve taşınmaz malların sa
tış gelirleriyle gerçekleşmemiş borçlanma gelirlerini çıkarmaya, kanunî yetki ve tarife üstündeki gelir tahmin
lerini kanunî hadde indirmeye,
4. Yapılması il özel idaresi görevlerinden olmayan hizmetler için konulmuş ödenekleri çıkarmaya,
5. Bütçeye konulması kanunen zorunlu iken konulmamış ödenekleri koymaya veya kanunî hadde indir
meye,
6. Yıllık programların gerçekleştirilmesi için gerekli ödenekleri karşılık göstermek suretiyle koymaya veya
yeterli hale getirmeye,
7. Kesinleşmiş ilam, istikraz, tahvil, kredi, anlaşma ve sözleşme hükümlerine göre anapara ve faiz ödeme
lerini karşılamaya yetecek kadar ödenek koymaya, mevcutları bu amaçla yeteri kadar artırmaya,
Yetkilidir,
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6. Kanunlar gereğince başka kurum, kuruluş ve
teşebbüslere yapılacak yardımlarla özel idare teşeb
büslerine verilecek sermayeler ile özel idarenin katıl
mayı uygun bulduğu şirket, kooperatif, birlik ve 'ben
zeri ortaklığa katılma payları ve yardımlar,
7. özel idare gelirlerinin tahsil giderleri,
8. Özel idare mallarının vergi, resim, harç ve
sigorta 'giderleri,
9. İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir yönet
melikle esas ve usulleri belirlenecek temsil, ağırlama ve
tören giderleri,
10. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci
maddesi gereğince adlî müzaharet için barolara, ya
pılabilecek yardım giderleri,
rlil. özel idare hizmetleri ile ilgili diğer giderler.»

6. Kanunlar gereğince başka kurum, kuruluş ve
teşebbüslere yapılacak yardımlarla özel idare teşeb
büslerine verlecek sermayeler ile özel idarenin ka
tılmayı uygun bulduğu şirket, kooperatif, birlik, ka
mu yararına hizmet yapan dernekler ve benzeri or
taklığa katılıma payları ve yardımlar,
7. Özel (idare gelinlerinin tahsil giderleri,
8. Özel idare malılarının vergi, resim, harç ve
sigorta giderleri,
9. İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelliifcle esas ve usulleri belirlenecek temsil, ağırlama
ve tören giderleri,
10. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci
maddesi 'gereğince kesinleşmiş öz gelirin binde biri
nispetlinde konulacak ve mahkeme kararına dayanan
•belge karşılığı olarak barolara yapılacak yardım gi
derleri,
11. Özel idare 'hizmetleri 'ile ilgili diğer gider
ler.»

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Tasarının 5 linçi maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 6. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu
Muvakkatinin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«ıMadde 816. — 11 genel meclisince görüşülüp kabul
edilen bütçe o yıla ait program da eklenerek, Vali ta
rafından, toplantının sona ermesinden itibaren en geç
15 gün içinde onaylanmak üzere içişleri Bakanlığına
gönderilir.

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen
kabul edilmiştir,

iBütçe, İçişleri Bakanlığınca 30 gün içinde aynen
Veya değişiklik yapılarak onaylanır. Bu süre içinde
onaylanmayan bütçe kendiliğinden onaylanmış sayı
lır.
İçişleri Bakanlığı :
1. Bütçedeki mevzuata aykırı madde ve deyim
leri düzeltmeye,
2. İl özel idaresince tahsile yetkili olduğu halde
bütçeye konmamış gelirleri koymaya ve noksan ko
nulanları kanunî hadde çıkarmaya,
3. İl özel idaresinin tahsile yetkili olmadığı ge
lirleri tahakkuk etmemiş taşınır ve taşınmaz malla
rın satış gelirleriyle gerçekleşmemiş borçlanma gelirTürkiye Büyük Millet AMeclisi
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Bütçenin değiştirilerek onaylanması halinde bütçenin denkliğini sağlayacak gerekli değişiklikler de yapılır.
Bu sebepler dışında İçişleri Bakanlığınca bütçede değişiklik yapılamaz.»

MADDE 7. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
«Madde 87. — ti özel idaresinin başı ve tüzelkişiliğin temsilcisi olan vali, yürütme görevini imkânlarına
ve hizmet ihtiyaçlarına göre kurulan özel idare teşkilatı ve hizmet gereğine göre diğer kamu görevlileri ile ye
rine getirir.
Ancak, özel idare imkânlarının yetersiz olması hallerinde vali, ilgili bakanlığa bilgi vermek suretiyle ilde
görevli merkezî, bölgesel veya diğer mahallî idare kuruluşlarının personel, araç ve gereçlerinden yararlan
mak suretiyle özel idarenin kısa süreli ve program dışı hizmetlerini yürütme yetkisine sahiptir.
Özel idarenin personel, araç ve gereçleri valinin emri ile ihtiyaç halinde merkezî, bölgesel veya diğer ma
hallî idareler kuruluşlarının hizmetlerinde kullanılabilir.»
MADDE 8. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 98. — 11 özel idaresi mevzuatla kendisine verilen görevlerini özel idare müdürü ile hizmet ihti
yacına ve malî güçlerine göre kurulacak idarî şube müdürlükleri vasıtasıyla yürütür.
İdarî şube müdürlükleri, valinin teklifi, il genel meclisinin kabulü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile kurulur.
İçişleri Bakanlığı teşkilat standardizasyonuna ait esasları belirler ve uygulanmasını sağlar.
Teşkilatın kurulma işlemi genel hükümlere göre kadro alınması ile tamamlanır.
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lerini çıkarmaya, kanunî yetki ve tarife üstündeki ge
lir tahminlerini kanunî hadde indirmeye,
4. Yapılması il özel idaresi görevlerinden olma
yan hizmetler için konulmuş ödenekleri çıkarmaya,
5. Bütçeye konulması kanunen zorunlu iken ko«
nulmamış ödenekleri koymaya veya kanunî hadde in
dirmeye,
6. Yıllık programların gerçekleştirilmesi için ge
rekli ödenekleri karşılık göstermek suretiyle koymaya
veya yeterli hale getirmeye,
7. Kesinleşmiş ilâm, istikraz, tahvil, kredi, an
laşma ve sözleşme hükümlerine göre ana para ve faiz
ödemelerini karşılamaya yetecek kadar ödenek koy
maya, mevcutları ıbu amaçla yeteri kadar artırmaya,
Yetkilidir.
Bütçenin değiştirilerek onaylanması halinde 'büt
çenin denkliğini sağlayacak gerekli değişiklikler de
yapılır.
IBu sebepler dışında İçişleri Bakanlığınca bütçede
değişiklik yapılamaz.»
1MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen ka'bul edilmiştir.

MADDE 7.
kabul edilmiştir.

Tasarının 7 nci maddesi aynen

İMADDE 8. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu
Muvakkatinin 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.

MADDE 8.
kabul edilmiştir.

Tasarınm 8 inci maddesi aynen

«Madde 98. — 11 özel idaresi mevzuatla kendisi
ne verilen görevlerini özel idare müdürü ile hizmet
ihtiyacına ve malî güçlerine göre kurulacak idarî şu'be müdürlükleri vasıtasıyla yürütür.
İdarî sulbe müdürlükleri, valinin teklifi il genel
meclisinim kabulü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile
kurulur.
İçişleri Bakanlığı teşkilat standardizasyonuna ait
esasları belirler ve uygulanmasını sağlar.
Teşkilatın kurulma işlemi genel hükümlere göre
kadro alınması ile tamamlanır.
'Mevcut kadrolara ait her türlü değişiklikler İçiş
leri Bakanlığının onayı ile yapılır.»
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MADDE 9. — îdarei Umumiyei Viliayat Kanunu Muvakkatı'nın 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştar.
«Madde 99. — 11 özel İdare Müdürü; il özel idare teşkilatının validen sonra en üst düzeyde yetkili ve
görevli memuru olup il özel idaresi hizmetlerinin yürütülmesinden, vahye karşı sorumludur.
11 özel İdare Müdürünün görevleri şunlardır :
1. özel idare teşkilatını vali adına yönetmek, denetlemek, denetim raporlarını incelemek ve sonuçlarını
valiye sunmak,
2. İlin beş yıllık yatırım planını ve yıllık programlarını, bütçe tasarılarını zamanında hazırlatmak ve bun
larla ilgili işlemleri yürütmek,
3. Özel idare kuruluşları arasında hizmet yönünden koordinasyon sağlamak,
4. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görenleri yerine getirmek ve vali tarafından verilecek konusu
ile ilgili diğer işleri yapmak.»
MADDE 10. — Îdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı'nın 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 100. — İlçelerde il özel idaresinin iş ve işlemlerimi yürütmek üzere kaymakamın başkanlığında
ilçe özel idare şube teşkilatı kurulur. Kaymakam özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden valiye karşı so
rumludur.
İlçe özel idare şube teşkilatı valinin teklifi, il genel meclisinin kabulü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile ku
rulur.
İçişleri Bakanlığı teşkilat Standardizasyonuna ait esasları belirler ve uygulanmasını sağlar.
Teşkilatın kurulma işlemi genel hükümlere göre kadro alınması ile tamamlanır.
11 özel idare şubesinin görevleri şunlardır :
1. İlin beş yıllık yatırım planı ve yıllık programlarının hazırlanmasında görüş bildirmek,
2. 11 daimî encümenince çıkarılan yasaklayıcı tedbirler ve kararları uygulamak,
3. 11 özel idare bütçesinin çeşitli bölüm ve programlarından ilçeye ayrılan ödenekleri kullanmak,
4. özel idare gelir ve giderlerinin usulüne uygun olarak tahsil, takip ve ödenmesini sağlamak,
5. Özel idarenin hak ve menfaatlerini koruyacak tedbirler almak, kanun, tüzük ve yönetmelik hüküm
lerine, genel meclis ve daimî encümen kararlarına ve valinin emirlerine uygun olarak özel idare hizmetlerini
yürütmek.»

MADDE 11. — Îdarei Umumiyei Vilıayait Kanununun 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Meclis toplantıları
Madde 111. — 11 genel meclisi her yıl kasım ve nisan aylarının ilk haftasında olağan olarak toplanır. Top
lantı dönemleri en çok 30'ar gündür. Kasım ayı toplantısı, dönem başı toplantısıdır.
Seçim sonuçlarının alınmasından itibaren 15 gün içinde il genel meclisi, vali tarafından toplantıya çağrı
lır. İlk birleşimde başkanvekilleri ve kâtipler ile il daimî encümeni üyeleri seoiimi yapılır. Bunların görevleri
il genel meclisinin dönem başı toplantısına kadar devam eder.
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MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen
kabul edlitaıiştiır.

MADDE 10. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«Madde 100. — ilçelerde di özel idaresinin iş ve
işlemlerini yürütmek üzere Kaymakamın başkanlığın
da özel idare ilçe şube teşkilatı kurulur. Kaymakam
özel İdare hizmetlerinin yürütülmesinden valiye karşı
sorumludur.
özel idare ilçe sulbe teşkilatı valinin teklifi, il ge
nel meclisinin kabulü ve İçişleri Bakanlığının onayı
ile kurulur.
İçişleri Bakanlığı teşkilat standardizasyonuna ait
esasları belirler ve uygulanmasını sağlar.
lözel idare ilçe şubesinin görevleri şunlardır :
1. irin beş yıllık yatırım planı ve yıllık program
larının hazırlanmasında görüş bildirmek,
2. 11 daimî encümenince alınan tedbir ve karar
ları uygulamak,
3. 11 özel idare bütçesinin çeşitli bölüm ve prog
ramlarından ilçeye ayrılan ödenekleri kullanmak,
4. özel idare gelir ve giderlerinin usulüne uygun
olarak tahsil, takip ve ödenmesini sağlamak,
5. özel idarenin hak ve menfaatlerini koruyacak
tedbirler almak, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümle
rine, genel meclis ve daimî encümen kararlarına ve
valimin emirlerine uygun olarak özel idare hizmetleri
ni yürütmek.»

MADDE 10.— Tasarının 10 uncu malddesd ay
nen kabul edimişıtir.

MADDE 11. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu
Muvakkatinin lill inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.

MADDE 11. — İdarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatinin 111 inci maddesü aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Meclis toplantıları

«Meclis Toplantıları
Madde 111. — 11 genel meclisi her yıl Ekim ve
Nisan aylarının ilk haftasında olağan olarak topla-

111. — 11 genel meclisi her yıl Ekim ve
Nisan aylarının ilk haftasında olağan olarak topla-
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İl genel meclisine vali başkanlık eder. 11 genel meclisi, dönem başı toplantısının ilk birleşiminde üyeleri
arasından gizli oyla birinci ve ikinci başkanvekili ile ikisi yedek olmak üzere dört kâtip seçer. Başkanlık di
vanı bir başkan ve iki kâtipten kurulur. Vıalinin bulunmadığı toplantılarda birinci başkanvekili, o da yoksa
ikinci başkanvekili meclise başkanlık eder.
11 genel meclisi toplantılarının başlama ve bitiş tarihleri İçişleri Bakanlığına bildirilir.»

MADDE 12. — İdarei Umumiye Vilayat Kanunu Muvakkatinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 116. — İllerin nüfus, bütçe ve diğer ekonomik gelişmişliği dikkate alınarak il genel meclisi üye
lerine, görüşmelerin devamı süresince her gün için, tavan ve tabanı İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edilen
miktarda ödenek verilir.»
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nır. Ekim ayı toplantısı dönemi en çok kırkbeş gün,
Nisan ayı toplantısı dönemi en çok otuz gündür.
Ekim ayı toplantısı dönembaşı toplantısıdır.
Seçim sonuçlarının alınmasından itibaren 15 gün
içinde il genel meclisli, vali tarafından toplantıya çağ
rılır. İlk birleşimde başkanvekilleri ve kâtipler ile il
daimî encümeni üyeleri seçimi yapılır. Bunların görev
leri il genel meclisinin dönembaşı toplantısına kadar
devam eder.

nır. Ekim toplantısı 45 gün, Nisa a toplantısı 30 gün
dür.
Ekim ayı toplantısı, dönem başı toplantısıdır.
Toplantı süresi sona erdiği halde konuların İnce
lenmesi ve görüşülm'esıi neticelenmemiş ve vaili 15
günü geçmemek üzere toplantıyı uzatır ve nedenle
rini İçişleri Bakanlığına bildlirir.
Seçim sonuçlarının alınmasından itibaren 15 gün
içinde il genel meclisi, vali tarafından toplantıya çağ
rılır. İlk birleşimde başkanvekil'lerıi ve kâtipler ile
il daimî encümeni üyeleri seçimi yapılır. Bunların
görevleri il genel meclisinin dönembaşı toplantısına
kadar devam eder.

11 genel meclisine vai başkanlık eder. 11 genel
meclisi; dönembaşı toplantısının ilk birleşiminde üye
leri arasından gizli oyla birinci ve ikinci başkanvekili
ile ikisi yedek olmak üzere dört kâtip seçer. Başkan
lık divanı bir. başkan ve iki kâtipten kurulur. Valinin
bulunmadığı toplantılarda birinci başkanvekili, o da
yoksa ikinci başkanvekili meclise başkanlık eder.
11 genel meclisi toplantılarının başlama ve bitiş
tarihleri İçişleri Bakanlığına bildirilir.»

11 genel meclisine vali başkanlık eder. İl genel
mediısi; dönembaşı toplantısının :îk birleşiminde üye
leri arasından gizili oyla birinci ve ikinci başkanveikili ile aklisi yedek olmak üzere dört kâtüp seçer. Baş
kanlık divanı bir başkan ve iki kâtipten kurulur. Va
linin bulunmadığı toplantılarda birinci başkan ve
kili, o da yoksa 'ikinci başkan vekilli meclise baş
kanlık eder.
İl genel meclisi toplantılarının başlama ve bitiş
tarihileri! İçişleri Bakanlığına bildirilir.»

MADDE 12. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 12. — İdarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatinin 116 ncı maddesii aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.

«Madde 116. — İllerin nüfus, bütçe, ulaşım ve di
ğer ekonomik gelişmişliği diekate alınarak il genel
meclisi üyelerine, toplantıların devamı süresince her
gün için, tavan ve tabanı İçişleri Bakanlığınca her
yıl tespit edilecek ve il genel meclisi tarafından ka
rarlaştırılacak miktar kadar ödenek verilir.»

«Madde 116. — 11 genel meclisinin Başkan ve
Üyelerine, toplantıların devamı süresince her gün
için 300 .gösterse rakamının Bütçe kanunlarında
Devlet memurları maaşı için her yıl belirlenen kat
sayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmamak
üzere ödenek verilir.
Bu ödeneğin miktarı, illerin nüfus, bütçe, ulaşım
ve diğer ekonomik gaMşımıişliği dikkate alınarak Içi'şlerti Bakanlığınca 'belirlenir.»
MADDE 13. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu
Muvakkatinin 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 119. — İl genel meclisinin çalışma esas
ve usulleri İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönet
melikle düzenlenir.»
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MADDE 13. — tdarei Umumiyei Vıilayat Kanunu Muvakkatinin 121 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 121. — II genel meclisi üyelerinden her biri oyunu bizzat kullanır. Bütçe görüşmelerinde ad okun
mak suretiyle oy kullanılır.
İl genel meclisinde yapılacak seçimler ve üzerinde tereddüt bulunan seçim tutanakları hakkında gizli oyla
ma yapılır. Gizli oylamalarda, oylarda eşitlik halinde oylama ter kez daha tekrarlanır, yine eşitlik olursa
kuraya başvurulur.»

MADDE 14. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 129 uncu
değiştirilmiştir.

maddesi aşağıdaki , şekilde

«Madde 129. — Valinin isteği halinde, il özel idare müdürü ile idarî şube müdürleri ve il idare şube baş
kanları, il özel idaresli hizmetlerinden kendi dairelerine ait işlerin ve daireleri ile ilgili bütçe kısımlarının görü
şülmesi sırasında il genel meclisinde bulunarak gerekli açıklamayı yaparlar.»
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(Plan vıe Bütçe Komisyonunun Kabul Ettüği Metin)

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 14. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu
Muvakkatinin 121 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 121. — İl genel meclisi üyelerinden her
biri oyunu bizzat kullanır. Bütçe görüşmelerinde ad
okunmak suretiyle oy kutanılır.
İl genel ımecl'is'inde yapılacak seçimler ve üzerinde
tereddüt 'bulunan seçim tutanakları hakkında açık oy
lama yapılır. Açık oylamalarda, oylarda eşitlik halin
de oylama bir kez daha tekrarlanır, yine eşitlik olur
sa kuraya 'başvurulur.»

MADDE 14. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin lı28 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«Madde 128. — 11 genel meclisi, her toplantı yılı
'başında, bir önceki yıl toplantılarında kabul olunan
plan, program ve kararların tatbiki ve icraatı hakkın
da valimin İçişleri Bakanlığına sunulmak üzere gön
derdiği rapor ile il daimî encümeni tarafından yapılan
açıklamayı görüşür. Meclis bu rapor ve açıklamayı
2/3 çoğunlukla yeterli görmediği takdirde, durumu
•bir tutanakla tespit eder. Bu tutanak faaliyet raporu
ve açıklama ile birlikte en ıgeç 10 gün içerisinde Va
lilikçe İçişleri Bakanlığına değerlendirilmek üzere
gönderilir.»

MADDE 15. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu
Muvakkatinin 128 inci 'maddesi aşağıdaki şekilde deği şiCi nilmli ştıir.
«Madde 128. — 11 genel meclisi, her toplantı yılı
başında, bir önceki yıl toplantılarında ka'bul olunan
plan, program ve kararların tatbiki ve icraatı hak
kında valinin İçişleri Bak'anlığına gönderdiği rapor
ile il daimî encümeni tarafından yapılan açıklamayı
görüşür. Meclis bu rapor ve açıklamayı üye tamsayı
sının 2/3 çoğunluğu yeterli görmediği takdirde, du
rumu bir tutanakla tespit eder. Bu tutanak faaliyet
raporu ve açıklama ile 'birlikte en geç 10 gün içeri
sinde valilikçe İçişleri Bakanlığına değerlendirilmek
üzere gönderilir.»

İMlAiDDE 15. — Tasarının 14 üncü maddesi, 15
inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

MADDE 16. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu
'Muvakkatinin 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiiştir.
«"Madde 129. — İl genel meclisli özel idare bütçe
tasarısını madde madde ve bütçeye bağlı cetvelleri bö
lüm bölüm inceler ve gerekli gördüğü yönlerini değiş
tirerek kalbul eder.
Valinin isteği halinde, il özel idare müdürü ile
idarî şube müdürleri ve il idare şube başkanları, il
özel idaresi hizmetlerinden kendi dairelerine ait iş
lerin ve daireleri ile ilgili 'bütçe kısıımlarının görüşül
mesi sırasında di genel meclisinde 'bulunarak gerekli
açıklamayı yaparlar.»
MADDE 17. — İdarei Ulmumiyei Vilayat Kanunu
Muvakkatinin 131 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştMtaiştir.
«Bu miktarlardan daha fazla olan borçlanmalar il
genel meclisinin karan ile İçişleri Bakanlığının ona
yı ile yapılır.»
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MADDE 15. — Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 136 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 136. — 11 genel meclisi, her yıl dönembaşıtoplantısında üyeleri arasından gizli oyla encümene 5
asıl, 5 yedek üyeyi ayrı ayrı seçer.
11 daimî encümenine seçilecek üyelerin ayrı ilçelerden olması zorunludur. Oyların eşitliği halinde ad çek
meye başvurulur.
Encümen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilirler.
Asıl üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde yedek üyeler vali tarafından en çok oy alandan baş
lanmak üzere sıra ile göreve davet olunur. Yedek üyelerin getMlmesinden sonra da seçilmiş üyeliklerin bo
şalması halinde, meclisçe noksan asıl ve yedek üyelikler için seçim yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.
II özel idare müdürü ile vali tarafından il özel idaresi hizmetlerini yürüten il idare şube başkanları ara
sından seçilen iki kişi il daimî encümeninin tabiî üyesidir.»

ıMADDE 16. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 140 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişitir.
«Madde 140. — 11 daimî encümeninin başkan ve seçilmiş üyelerine tavan ve tabanı İçişleri Bakanlığınca
tespit edilecek miktarda aylık ödenek verilir.
Encümen başkan ve üyelerinin, görevli olarak il sınırlan dışında bulunudklan veya yılda 60 günü geçme
mek kaydıyla yıllık mazeret ve hastalık izinlerini kullandıkları sürece ödenekleri kesilmez.
Encümen üyelerine, görevli olarak il merkezi dışına çıkmaları halinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm
lerine göre meclis üyeleri gibi yolluk ödenir.
Ayrıca, encümene başkanlık eden vali muavini ile ilçe özel idaresi şube başkanına, il daimî encümeni üye
lerine verilen aylık ödenek kadar hizmet ödeneği verilir.»

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S, Sayısı : 531)

— 35 —
(ftçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Pîan ve Büfoçe Komisyonumun Kabul Ettiği Metin)

İMADDE 16. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin 136 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 18. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu
Muvakkatinin 136 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de :
ğiştiiritaıiştir.

«Madde 136. — 11 ıgenel meclisi, her yıl dönemıbaşı toplantısında üyeleri arasından gizli oyla encü
mene 5 asıl, 5 yedek üyeyi ayrı ayrı seçer.
11 daimî encümenine seçilecek üyelerin ayrı ilçe
lerden olması zorunludur. Merkez ilçe dahil ilçe sa
yısı beşten az olan illerde il daimî encümenine nü
fusu en çok olan ilçeden iki üye seçilir. 'Oyların eşit
liği halinde ad çekmeye başvurulur.
Encümen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süre
leri dolan üyeler yeniden seçilebilirler.
Asıl üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması ha
linde yedek üyeler vali tarafından en çok oy alan
dan başlanmak üzere sıra ile göreve davet olunur.
Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da seçilmiş
üyeliklerin boşalması halinde, meclisçe noksan asıl ve
yedek üyelikler için seçim yapılır. Bu üyeler kalan sü
reyi tamamlar.
İl özel İdare Müdürü ile vali tarafından İl Özel
İdaresi hizmetlerini yürüten İl idare şube başkanları
arasından seçilen iki kişi il daimî encümeninin tabiî
üyesMir.»'

«Madde 136. — İl genel meclisi, her yıl dönembaşı toplantısında üyeleri arasından gizli oyla encümene
5 asıl, 5 yedek üyeyi ayrı ayrı seçer.
11 daimî encümenine seçilecek üyelerin ayrı il
çelerden olması zorunludur. Merkez ilçe dahil ilçe sa
yısı beşten az olan 'Merde il daimî encümenine nü
fusu en çok olan ilçeden ikıi üye seçilir. Oyların eşit
liği halinde ad çekmeye başvurulur.
Her tiye yukarıdaki fıkra hükmüne uymak sure
tiyle en çok beş üye için oy kuülanabiir.
Encümen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süre
leri dolan üyeler yeniden seçMebilirler.
Asıl üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halin
de 2 nci fıkra hükmüne uyulmak suretiyle yedek üye
ler vali tarafından en çok oy alandan başlamak üze
re sıra ile göreve davet olunur. Yedek üyelerin getiriîımesinden sonra da seçilmiş üyeliklerin boşalması ha
linde meclisçe noksan asıl ve yedek üyelikler için se
çim yapılır. !Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.
İl özel idare müdürü ile vali tarafından il özel
idaresi hizmetlerini yürüten il idare şube başkanları
arasından seçilen dfci kıişi il daimî encümeninin tabiî
üyesidir.»

iMADDE 17. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin 140 mcı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«Madde 140. — 11 daimi encümeninin başkan ve
seçilmiş üyelerine tavan ve tabanı İçişleri Bakanlığın
ca tespit edilecek ve il genel meclisi tarafından ka
rarlaştırılacak miktar kadar aylık ödenek verilir.

MADDE 19. — İdarei Umumliyei Vilayat Kanunu
Muvakkatinin 140 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmliştıir.
«Madde 140. — İl dafanî encümenlin'in başkan ve
seçilmiş üyelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununda yer alan 1 indi derecenin son kademesi gös
terge rakamının, bütçe kanunlarında Devlet Memur
ları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu
bulunacak miktarı aşmamak üzere her yıl İçişleri Ba
kanlığınca tespit edilecek miktarda aylık ödenek ve
rilir. 11 genel meclisi toplantılarının devamı süresin
ce, il daimî encümeninin Başkan ve seçilmiş üyele
rine yalnız il genel meclisi üyeleri (için tespit edilen
ödenek verilir.

Encümen başkan ve üyelerinin, görevli olarak il
sınırları dışında bulundukları veya yılda 60 günü geç
memek kaydıyla yıllık, mazeret ve hastalık izinlerini
kullandıkları sürece ödenekleri kesilmez.
Encümen üyelerine, görevli olarak il merkezi dı
şına çıkmaları halinde »6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümlerine göre meclis üyeleri gibi yolluk ödenir.
Ayrıca, Encümene başkanlık eden vali muavini
ile özel idaresi ıfflçe şube 'başkanına, il daimî encü
meni üyelerine verülen aylık ödenek kadar hizmet
ödeneğıi verilir.
11 daimî encümeninin tabiî üyelerine; seçilmiş
üyelere ödenen aylık ödeneğin yarısını aşmamak üze
re ödenek verlir.»

Encümen başkan ve üyelerinin, görevli olarak il
sınırları dışında bulundukları veya yılda 60 günü geç
memek kaydıyla yıllık, mazeret ve hastalık izinlerini
kullandıkları sürece ödenekleri kesilmez.
Encümen üyelerine, görevli olarak il merkezi dışı
na çıkmaları halinde 6245 saydı Harcırah Kanunu
hükümlerine göre meclis üyeleri gibi yolluk ödenir.
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MADDE 17.
ğiştirilmiştir.

tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 141 indi maddesi aşağıdaki şekilde de-

,«Madde 141. — îl daimî encümenine vali veya yerine görevlendireceği vali yardımcısı başkanlık eder. Ola
ğan toplantılar dışında encümen gerök görüldükçe vali tarafından toplantıya çağırabilir. îl daimî encümeni
başfcıan tarafından havale edilmeyen konuları görüşemez.
Vali; il daimî encümen kararliarını, kanun, tüzük ve yönetmeliklere; meclis kararlarına veya kamu yararına
aykırı gördüğü takdirde, kararın alındığı toplantıyı takip eden ilk toplantıda bir defa daha görüşülmesini is
teyebilir.
Encümen kararında 2/3 çoğunlukla ısrar ederse, bu halde encümen kararı kesinleşmiş olur.»

MADDE 18!
eklenmiştir.

İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 144 üncü maddesine aşağıdaki bentler

«10. Bakanlar Kurulu kararı dle belirlenen esaslar dahilinde, plan ve yıllık programlar gereğince yapıla
cak yatırımların müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri broje ve kontrollük hizmetlerinin yaptırılması
na, karar vermek,
11. Özel idare tarafından yapılacak hizmetler karşılığı alınarak ücret tarifelerini düzenleyerek meclise
sunmak,
12. il özel idaresinin görevleri ile ilgili konularda yasaklayıcı tedbirler ve kararlar almak,
13. Yönetmeliklere, yasaklayıcı tedbirlerle alınan kararlara uymayanlar hakkında ceza kararı vermek,
müeyyideler uygulanmasını kararlaştırmak,
14. Belediye ve mücavir alanlar ile köy yerleşim alanları dışında; umumun eğlenmesine, dinlenmesine,
yiyip içmesine mahsus yerlerle, benzerlerinin ücret tarifelerini, meslekî teşekküllerin görüşlerini de alarak dü
zenlemek ve sınıflarını tespit etmek; bu gibi yerlerle diğer iş yerlerinin açılma, kapanma ve öğle dinlenme
saatlerini belirlemek ve ilan etmek,
15. İz özel idaresi görevlerinin yapılmasına ve diğer kamu hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak
amacıyla çeşitli kuruluşlarla yapılacak işbirliği, ortak personel çalıştırılması ve ortak makine parkı kurulma
sı esaslarım tespit etmek.»
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Ayrıca, encümene başkanlık eden vali muavini ile
özel idaresi ilçe şube başkanına, il daimî encümeni
üyelerine verilen aylık ödenek kadar hizmet ödeneği
verilir.
ti daimî encümenimin tabiî üyelerine; seçilmiş
üyelere ödenen aylık ödeneğin yarısını aşmamak üze
re ödenek verilir.»

MADDE 18. — İdarei Umumiyeti Vıilayat Ka
nunu Muvakkatinin 141 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir,

MADDE 20. — Tasarının 18 inci maddesi 20 nci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

«Madde 141. — il daimî encümenine vali veya
yerine görevlendireceği vali yardımcısı başkanlık
eder. Olağan toplantılar dışında encümen gerek gö
rüldükçe vali tarafından toplantıya çağırılabilir. İl
dıaıimî encümeni başkan tarafından havale edilmeyen
konuları görüşemez.
VaM; il daimî encümen kararlarını, kanun, tü
zük ve yönetmellli'kleıre; meclis kararlarına veya 'kamu
yararına aykırı gördüğü takdirde, kararın 'alındığı,
toplantıyı takip eden ilik toplantıda bir defa da'ha gö
rüşülmesini listeyebilir.
Encümen kararında 2/3 çoğunlukla ısrar ederse,
bu halde encümen 'kararı kesinleşmiş olur.
Vali gerektiğinde (kesinleşen encümen 'kararlarının
uygulanmasını durdurarak iptali için idarî yargı mer
cilerine başvurabilir. İlgili idarî yargı merciiıinee ve
rilen karara göre uygulama yapılır.»
MADDE 19. —• İdarei Umumiye] Viiayat Ka
nunu Muvakkatinin 144 üncü maddesine aşağıdaki
10, 11, 12, 13, 14 ve 1.5 inci bentler ekılenmiştir.

MADDE 21. — Tasarının 19 uncu maddesi 21 in
ci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

«10, 'Bakanlar Kurulu ikararı ile belirlenen esas
lar dahilinde, plan ve yıllık programlar gereğince
yapılacak yatırımların müşavirlliik, mühendisılıik, miiımarlılk ve benzeri proje ve kontrollük hizmetlerinlin
yaptırılmasına, 'karar vermek; belediye sınırları ve
mücavir alanlar dışında kalan yerler için nâzım ve
uygulama imar planian ve programları hazırlamak
veya hazırlatmak ve bunları meclisin onayına sun
mak, ikırsal keşlimde gerekli yerlerde toplu yerleşim
merkezleri kurmak,
11. Özel idare tarafından yapılacak hizmetler
(karşılığı alınacak ücret tarifelerini düzenleyerek mec
lise sunmak,
12. M özel idaresinin görevleri ile ilgili konu
larda yasaklayıcı tedbirler ve kararlar almak,
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MADDE 19. — idareî Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatına aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
«EK MADDE 16. — il Özel idaresinin yetki ve görev alanı içinde, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle
verilen görevlere istinaden il genel meclisi ve il daimî encümenince alınan ve usulüne uygun olarak ilan edi
len kararlar veya tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara il daimî encümenince 1 500 liradan 30 000 liraya
kadar para cezası veya 3 günden 30 güne kadar işyerinin kapatılması cezası verilir. Fiilin tekrarı hallinde
her iki ceza birlikte uygulanır. Cezaya konu olan eşya gerektiğinde zaptedilir. Eski hale
getirilmesi icap
eden hususlarda il özel idaresince verilecek uygun süre içinde, mahzurun giderilmemesi halinde, 'idarece eski
hale getirilir. Bu sebeple yapılan harcamalar ilgiliden tahsil olunur.
Anoak, vali ve kaymakanılar, cezayı gerektiren suçların işlendiğini bizzat gördüklerinde beşbin lira para
cezası veya 3 günden 10 güne kadar işyeri kapatma cezası veya ticaret, sanat ve meslekten men cezası ve
rebilir.
Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı ceza hükümleri ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
hüküımlerd saklıdır.»

«EK MADDE 17. — Bu cezalara dair kararlar, ilgililere
karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili sulh
rine verilen kararlar kesindir, itiraz, zaruret görülmeyenhallerde
sürede sonuçlandırılır. Verilen para cezaları 6183 sayılı Amme
Hükümlerine göre il özel idarelerinde tahsil olunur.»
Türkiye Büyük Millet Meclisi

usulüne uygun olarak tebliğ edilir. Kararlara
ceza mahkemesine itiraz edilebilir, itiraz üze
evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa
Alacaklarının Tahsil Ulsulü Hakkında Kanun
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13. Yönetmelilklere, yasaklayıcı .tedbirlerle alınan
kararlara uymayanlar hakkında ceza kararı vermek,
müeyyideler uygulanmasını kararlaştırmak,
14. Belediye ve mücavir alanları dışında; umu
mun eğlenmesine, dinlenmesine, yiyip içmesine mah
sus yerlerle, benzerlerinin ücret tarifelerini, meslekî
teşekküllerin görüşlerini de alarak düzenlemek ve sı
nıflarını tespit etmek; !bu gibi yerlerle diğer iş yer
lerimin açılma, kapanma ve öğle dinlenme saatlerini
'belirlemek ve ilan etmek,
15. 11 özel idaresi görevlerinin yapılmasına ve
diğer kamu hizmetlerinin yürütüıknesıine yardımcı ol
mak amacıyla çeşitli kuruluşlarla yapılacak işbirliği,
ortak personel çalıştırılması ve ortak makine parkı
kurulması esaslarını tespit etmek.»
MADDE 20. — idareli Ulmumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

MADDE 22. — İdarei Ulmumiyei Vilayat Kanunu
Muvakkatına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

«EK MADDE 16. — II özel idaresinin yetki ve
görev alanı içinde, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle
verilen görevlere istinaden it genel meclisi ve il daimî
encümenince alınan ve usulüne uygun olarak ilan edi
len kararlar veya tedbirlere aykırı davranışta bulunan
lara il daimî encümenince beşbin liradan ellibin li
raya kadar para cezası veya üç günden otuz güne ka
dar işyerinin kapatılması veya ticaret, sanat ve mes
lekten men cezası verilebilir. Fiiln tekrarı halinde her
iki ceza birlikte uygulanır. Cezaya konu olan eşya ge
rektiğinde zaptedilir. Eski hale getirilmesi icap eden
hususlarda il özel idaresince verilecek uygun süre için
de, mahzurun giderilmemesi halinde, idarece eski ha
le getirilir. Bu sebeple yapılan harcamalar ilgiliden
tahsil olunur.

«EK MADDE 16. — ti özel idaresinin yetki ve
görev alanı içinde, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle
verilen görevlere istinaden il genel meclisi ve il daimî
encümenince alınan ve usulüne uygun olarak lan edi
len kararlar veya tedbirlere aykırı davranışta bulu
nanlara il daimî encümenince beşb'in liradan ellibin
Iraya kadar para cezası veya üç günden otuz güne
kadar işyerinin kapatılması veya ticaret, sanat ve mes
lekten men cezası verilebilir.' Fiilin tekrarı halinde her
iki ceza birlikte uygulanır. Cezaya konu olan eşya
gerektiğinde muhafaza altına alınır. Eski hale getiril
mesi icap eden hususlarda il özel idaresince verilecek
uygun süre içinde, mahzurun giderilmemesi halinde,
idarece eski hale getirilir. Bu se'beple yapılan harca
malar ilgiliden tahsil olunur.
Ancak, vali ve kaymakamlar, cezayı gerektiren
suçların işlendiğini bizzat gördüklerinde 'binbeşyüz li
radan otuzbin liraya kadar para cezası veya yedi gü
ne kadar işyeri kapatma cezası veya ticaret, sanat ve
meslekten men cezası verebilir.
Vali ve kaymakamlar tarafından verilen cezalar
'kesindir.
Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı ce-.
za hükümleri ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
hükümleri saklıdır.»

Ancak, vali ve kaymakamlar, cezayı gerektiren
suçların işlendiğini bizzat gördüklerinde binbeşyüz
liradan otuzbin liraya kadar para cezası veya yedi
güne kadar işyeri kapatma cezası veya ticaret, sanat
ve meslekten men cezası verebilir.
Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı ce
za hükümleri ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
hükümleri saklıdır.»
«EK MADDE 17. — Bu cezalara dair kararlar, il
gililere usulüne uygun olarak tebliğ edilir. Kararlara
karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün için
de yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir.
İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir, İtiraz, zaruret

«EK MADDE 17. — Vali ve Kaymakamlarca ve
rilen cezalar dışındaki ceza kararları, ilgililere usulü
ne uygun olarak tebliğ edilir. Kararlara karşı tebliğ
tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh
ceza mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz üzerine veri-
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«EK MADDE 18. — Bu Kanun ceza hükümlerimin uygulanmasına dair hususlarla, kanunda öngörülen
tutanak ve diğer basılı kâğıtların biçim ve içerikleri İçişleri, Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkla
rınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.»

«EK MADDE 19. — Bakanlıklar ile diğer devlet kuruluşları ti özel İdaresinin görev alanına giren ve
bu idarece plan ve programa bağlanan hizmet ve yatırımlar için kendi bütçelerinde yer alan ödenekleri sek
törler itibariyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen dilimlere uygun olarak beklemeksizin il özel
idarelerine aktarırlar.
11 Özel İdaresi, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları tarafından aktarılan ödenekleri kendi kaynakları
ile birleştirmek suretiyle plan ve programlara uygun şekilde kullanır.»
«EK MADDE 20. — Görevleri ile ilgili bir suç söz konusu olan il özel idare organları veya bu organ
ların seçilmiş üyelerine Memurin Muhakematı Halkkında Kanunun muvakkat hükümleri uygulanır. Bu sebeple
haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan seçilmiş il özel idare organları veya bu organların üyeleri, iç
işleri Balkanı tarafından geçici bir tedlbir olarak kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabilir.
Görevden uzaklaştırılan meclis ve encümenin görevleri 11 Daimî Encümeninin tabiî üyeleri tarafından yü
rütülür.
Ancak, soruşturma veya kovuşturma sonunda yetkili mercilerce;
1. Haklarında men'i muhakeme veya beraat kararı verilenler,
2. Üyelik sıfatlarının sona erdirilmesini gerektirmeyecek bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,
HaMarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri bu kararların kesinleşmesi üzerine derhal kaldırılır. Ayrıca,
kesilmiş ödenekleri kendilerine ödenir.»
MADDE 20. — îdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatına aşağıdaki
miştir.

Ek

Geçici maddeler eklen

«EK GEÇİCİ MADDE 1. — 11 özel idarelerin teşkilat ve kadroları en geç bir yıl içinde içişleri Bakan
lığının teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken
hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.
Bu düzenlemeler .sebebiyle sınıf, unvan ve derecesi değişmeyenler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın
atanmış sayılırlar, değişenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem
yapılır.»'
Kadro, sınıf, unvan ve derecesi değiştirilen personelin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her tür
lü zam ve tazminat halkları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

«EK GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun çeşitli maddelerinde düzenlenmesıi öngörülen yönetmelikler, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.
Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar eski tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri
nin uygulanmasına devam olunur.»
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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görülmeyen Hallerde evrak üzerinde inceleme yapılaraJk en kısa sürede sonuçlandırılır. Verilen para ce
zaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun Hükümlerine göre il özel idarelerin
ce tahsil olunur.»

len kararlar kesindir. İtiraz, evrak üzerinde inceleme
yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Verilen para
cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun Hükümlerine göre il özel idare
lerince tahsil olunur.»

«EK MADDE 18. — Tasarının 18 inci Ek Madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.»

«EK MADDE 18. — Bu Kanunun ceza hükümle
rinin uygulanmasına dair hususlarla kanunda öngörü
len tutanak ve diğer basılı kâğıtların şekil ve muhte
vaları ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Ba
kanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.»

«iEK MADDE 19. — Tasarının 19 uncu Ek Mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.»

«EK MADDE 19. — Tasarının Bk 19 uncu mad
desi aynen kabul edilmiştir.»

«EK MADDE 20. — Tasarının 20 nci Ek Maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.»

«EK MADDE 20. — Tasarının Ek 20 nci madde
si aynen kabul edilmiştir.»

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen 'kabul edilmiştir.

MADDE 23. — İdarei Uımumiyei VAiayat Kanunu
Muvakkatinin 81, 83, 85, 112, 113, 118, 137, 138 ve
139 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının 2 nci Ek Geçici
Maddesi, 1 inci Geçici Madde olarak aynen kabul
edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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«EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunda belirtilen yıllık programların ilki kanunun yayımını takip eden
ilk bütçe ile birlikte hazırlanır. Beş yıllık yatırım planının ilki ise bu Kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra yapılacak ilk Beş Yilhk Kalkınma Planı ile birlîkte hazırlanarak yürüdüğe konulur.»

«EK GEÇİCİ MADDE 4. — İdareî Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin çeşitli maddelerinde geçen
deyimlerden;
Türkiye Cumhuriyeti
Memaliki Osmaniye
İçişleri Bakanlığı,
Dahiliye Nezareti
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,
Nafia Nezareti
Nezaret)
Bakanlık
Olarak değiştirilmiştir.»

«EK GEÇİCİ MADDE 5. — 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan iktisadî devlet teşek
külleri ile kamu iktisadî kuruluşları hariç olmak üzere; bakanlıklar ile diğer bağlı ve ilgili kurum ve kuru
luşların bölge ıteşkilatları, Başbakanlıkta kurulan ve İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
ve ilgili bakanlık temsilcilerinin katılacağı komisyonda görülen hizmetin niteliği yönünden değerlendirilerek,
gerekli görülmeyenler Bakanlar Kurulu Karan ile 6 ay içerisinde kaldırılır.
Bölge teşkilatının kaldırılması sebebiyle kadrosu kaldırılan personelinin atamaları yapılıncaya kadar kad
roları şahsa bağlı olarak devam eder ve bunların aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat haklarına
ait ödemeler sürdürülür. Bunlar, atamaları yapılıncaya kadar ilgili va'li tarafından il kuruluşlarından birinde
durumlarına uygun bir işte istihdam edilirler.»'

MADDE 21, — İdarei Umumiyei Vilayat Kanuınıu Muvakkatinin 81, 83, 85, 112, 118, 137, 138 ve 139
uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır,

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunda belirtilen ydlılk programların ilki Kanunun yayımım takibeden ilk
(bütçe ile ibirlikte hazırlanır. Beş yıllı'k yatırım planı
nın ilki ise bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra
yapılacak ilk Beş Yıllılk Kalkınma Planının kabulün
den itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe konulur.

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici 2 nci
maddesi aynen 'kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — İ'darei Umumiyei Vilayat
Kanunu Muvakkatinin çeşitli maddelerinde geçen de
yimlerden;
Memalüki Cemaniyye ; Türkiye Cumhuriyeti,
Dahiliye Nezareti : İçişleri Bakanlığı,
Nafıa Nezareti : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,
Nezaret : Bakıanhik,
Encümeni Vilâyet: İl Daimî Encümeni,
Meclisi Umumî : İl Genel Meclisi
olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — İdarei Umumiyei Vilayat
Kanunu Muvakkatinin çeşitli maddelerinde geçen de
yimlerden;
Dahiliye Nezareti: İçişleri Bakanlığı,
Nafia Nezareti: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,
Nezaret : Bakanlık,
Encümeni Vilayat: İl Daimî Encümeni,
Meclisi Umumî: 11 Genel Meclisi,
Vahi Vilayat ve Memurini Hususiyei Vilayat :
Vali ve 11 özel İdare Personeli olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının 5 inci Ek Ge
çici Maddesi, 4 üncü Geçici Madde olarak aynen ka
bul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının Geçici 4 ün• cü maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ 'MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte eksik olan il daimî encümeni üyelikle
rine, dönembaşı yeni seçimlere 'kadar daha önce se
çilmiş yedek üyelerden en çok oy almış olanlar asıl
üye olarak getirilir. Bunlar (kalan süreyi tamamlar.
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MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13 . 11 . 1986
Başbakan
T. Özal
Devlet Bakanı Başbakan Yrd.
/. K. Erdem

Devlet Bakanı
K. Oksay

Devlet Bakanı
H. C. Güzel

Devlet Bakanı
M. V. Dinçerler

Devlet Bakanı
A. Tenekeci

Devlet Bakanı
M. T. Titiz

Devlet Bakanı
A. Karaevli

Devlet Bakanı
A. Bozer

Adalet Bakanı
M. O. Sungurlu

Millî Savunma Bakanı
Z. Yavuztürk

İçişleri Bakanı
Y. Akbulut

Dışişleri Bakanı
V. Halefoğlu

Maliye ve Gümrük Bakanı
A. K. Alptemoçin

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak.
M. Emiroğlu

Bayındırlık ve İskân Bakanı
/. S. Giray

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
M. Kalemli

Ulaştırma Bakanı
V. Atasoy

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
H. H. Doğan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. M. Taşçıoğlu

Sanayi ve Ticaret Bakanı
H. C. Aral

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
S. N. Türel

Kültür ve Turizm Bakanı
A, M. Yılmaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE 22. — Tasarının 22 noi maddesi Komis
yonumuzca aynen 'kabul edilmiştir.

MADDE 24. — Tasarının 22 ncİ maddesi 24 üncü
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen 'kabul edilmiştir.

MADDE 25. — Tasarının 23 üncü maddesi 25 in
ci madde olara'k aynen kabul edilmiştir.

•^»fc»
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(S. Sayısı : 531)

Dönem : 17

Yasama Yılı : 4

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 531'e 1 inci Ek

13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvak
katinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna
Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa Mil
letvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 4
Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in Aynı
Kanunun 116 ve 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları ( 1 / 8 0 8 , 2 / 2 3 1 , 2/306, 2 / 3 6 5 )

T. B. M. M.
Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanlığı
Konu : Karar 54'e 1 inci ek.

9.3.1987

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSE BAŞKANLIĞINA
Komisyonumuzda görüşülerek kabul edilen ve 24.2.1987 tarihinde 54 No. lu karar olarak yüksek Başkan
lığa sunulan ve yüksek Başkanlıkça 531 S. Sayısı olarak bastırılıp dağıtılan, 13 Mart 1913 Tarihli îdarei Umu
miyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve
Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa
Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşınım, istanbul Milletvekili Halil
Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 ve 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri ile
ilgili görüşmelerde, İçişleri Komisyonu rapor ve metninin esas alınması Komisyonumuzca kararlaştırılmış ve
bu husus açıklıkla raporumuza yazılmış olmasına rağmen bir sehiv eseri olarak raporun sondan ikinci parag
rafında aynen kabul edilen maddelerle ilgili ifade «Tasarının 1, 5, 6, 7, 8, 9 ve ...» şeklinde geçmiştir. Oysa bu
ifade «İçişleri Komisyonu metninin 1, 5, 6, 7, 8, 9 ve...» şeklinde olması gerekmektedir.
Ayrıca, Komisyonumuzca düzenlenen metnin 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 21, 24 ve 25 inci maddeler ile Ek Mad
de 19, Ek Madde 20, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 4'ün karşısında yer alan «Tasarının»
ibaresi «İçişleri Komisyonu Metninin» şeklinde olması gerekmektedir.
Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Cengiz Tuncer
Kayseri Milletvekili
Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkam

Yasama Yılı : 4

Dönem : 17

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 531'e 2 nci Ek

13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvak
katinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna
Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa Mil
letvekili Osman Doğan'm, Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 4
Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Aynı
Kanunun 116 ve 140 mcı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları ( 1 / 8 0 8 , 2 / 2 3 1 , 2/306, 2 / 3 6 5 )

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/808, 2/231, 2/306, 2/365
Karar No. : 54'e 2 nci Ek.

1.5.

1987

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Bilindiği gibi, Komisyonumuzun 11 ve 18 Şubat 1987 tarihlerinde yaptığı 89 ve 90 mcı birleşimlerde
görüşülüp, kabul edilmesiyle Yüksek Başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça Sıra Sayısı 531 ve 531 'e 1 inci Ek
olarak bastırılıp dağıtılan ve Türkiye Büyük Millet 'Meclisi gündemine alınan «13 Mart 1913 Tarihli İda
rei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ba
zı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'm, Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Millet
vekili Halil Orhan Etfgüderlin Aynı Kanunun M6 ve 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifleri» önemli bazı maddelerinde yeniden değişiklik yapılmasına gerek görüldüğünden, İçtüzüğün
89 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun 9.4.1987 gün ve 89 uncu birleşiminde Komisyonumuzca geri
alınmıştı. Anılan tasan ve teklifler, bu defa Komisyonumuzun 15, l'ö, 22 ve 29 Nisan 1987 tarihlerinde yap
tığı 99, 100, 101 ve 102 nci birleşimlerde teklif sahipleri ve Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla yeni
den incelendi ve görüşüldü.
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, Komisyona geri alınma gerekçesi olarak, il özel idarele
rinin görevlerini daha verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için yeniden teşkilatlanmaları gerektiği görü
şünden hareketle kurulması düşünülen il ve ilçe şube teşkilatlarının, uygulamada bazı mahzurları da bera
berinde getirebileceği görüşüyle, gerekirse kanunun tatbikatına paralel olarak bu hususu ileride yeniden ele
alınabileceği, tatbikatta aksama olmadığı takdirde, bir anda çök büyük teşkilatlanmayı gerektirecek düzen
lemeye de gidilmesine gerek kalmayacağı, mevcut merkezi 'idarenin il müdürlerinin bu görevleri bir müddet
daha yerine getirmelerinde fayda olacağı, il ve ilçe özel idare şube teşkilatları kurulması hususu tasarı
dan çıkarılınca 5 yıllık planların hazırlanmasıyla ilgili düzenlemelere de gerek kalmayacağı, il genel meclisi
üyelerinin çalışma sürelerinin yeniden daha kısa süreli olarak tespit edilmesinin yararlı olacağı gibi husus
lar tartışılmıştır. Ayrıca, orman emvalinin satışından temin edilecek gelirden il özel idarelerine verilen pa
yın 733)6 sayılı Kanunla; ilköğretim hizmet ve yatırımları için il özel idareleri bütçesinden ayrılacak payın

— 2 ise 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 'düzenlendiği ve tasarıda tekrarına gerek olmadığı görüşleriyle
tasan metninden çıkartılmasının yerinde olacağı ifade edilmiştir. Yapılan bu görüşmeler ve sorulan sorulara
Hükümet temsilcilerince gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra, tasarının İçişleri Komisyonuna gönderilmesi
ne ilişkin önergenin reddedilin esiyle tümü benimsenmiş ve Komisyonumuzca daha önce kabul edilen metin
esas alınarak maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun Muvakkatinin 78 inci maddesine Komisyonumuz metninin Çerçe
ve 2 nci maddesi ile eklenen 13 üncü bendin 1 inci paragrafındaki «... eğitim, gençlik ve spor...» ibaresindeki «... gençlik...» kelimesi,'aslında «... eğitim ve spor...» ibaresinin gençliği de kapsadığı görüşünden hare
ketle metinden çıkarılmış, «... tarım...» ibaresinin «... hayvancılık...» ibaresini de içerdiği görüşüyle «... hay
vancılık...» kelimesi metinden çıkarılmış; Anayasanın il!69 ve 170 inci maddeleri ile ormanların gözetimi,
yönetimi ve işletilmesi devlete ait olup, devredilemeyeceği hükmü dikkate alınarak, il özel idarelerinin orman
lar üzerinde tasarruf yapabileceği şeklinde çelişki yaratabilecek veya yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek
«... orman ve ormancılık...» ibaresi metinden çıkarılmış, ancak özel idarelerin orman tesisine imkân vermek
amacıyla metne «.., ağaçlandırma...» ibaresinden sonragelmek üzere «... orman tesisi...» ibaresi eklenmiş; il
ve ilçe özel idare şube teşkilatlan kurulmasından vazgeçilince 5 yıllık planlarla ilgili düzenlemeye gerek kal
madığı düşüncesiyle 14 üncü bendin 5 yıllık planlara ilişkin hükümleri metinden çıkarılmış; genel, katma ve
Özel bütçeli idarelerin, bu maddenin 13 üncü bendindeki esaslar dahilinde kendi bütçelerinde yer alan
ödenekleri, I özeli Idiaırefliöniınıe aktarmaları hükmü 15 indi bent alarak maddeye eklenmiş ve bakanlık bütçe
lerinden aktarılacak ödeneklere ait ita amirliği dikkate alınarak, programların aynen veya tadilen illgilli ba
kanlıkça onaylanması suretiyle yürürlüğe gireceği hükmü getidlmiış;
180 inci maddesini değiştiren Komisyonumuz metninin Çerçeve 3 üncü maddesinin 10 uncu bendi, orman
emvalinin satışından o il itibariyle elde edilecek gelirden il özel idaresine ayrılacak paıyla ilgili hüküm 7336
sayılı kanunla düzehîenmlfş olduğundan tekrarı önlemek için metinden çıkarılmış, 3194 sayılı İmar Ka
nununa göre belediye sınırları dışında verilecek inşaat ruhsatı ve yapı kullanımla iznimden alınacak harçlar
yeni bir bent olarak metne eklenmiş, para cezalarını içeren bende anılan kanunun 42 ncıi maddesine göne
tahsil edilecek para cezaları da ilave edilmiş;
82 nci maıddesinp değiştiren Komisyonumuz metninin Çerçeve 4 üncü maddesinin 1 inci bendi hükmü
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 nci maddesinin (b) bendinde mevcut olduğu için tekrarı
önlemek amnacıyfa metlinden çıkaırimış, 3194 sayılı Imaır Kanununa göre verilecek inşaat ruhsatı ve yapı kul
lanma izninden alınacak harçlar ve bunların cezalarının tahsil için yapıllacak harcamalar yeni bir bent olarak
maddeye ilave edMmiş, özel İdare ilçe şube teşkilatları kurulmasından vazgeçilmesi nedeniyle kaymakaımlara
il özel idareleri bütçelerinden bu görevleri için verile oek ödenek ve yolluklarla ilgili hüküm, kaymakamlann
bu görevleri hanıgi böllge ve yerlerde Ma edecekleri İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakamlar Kurulu Kararı
ile tespit edilecek şekilde ve ilgili 100 üncü maddede Ibu hususun düzenlenebileceği görüşüyle metinden çı
karılmış;
86 nci maddesini değiştiren Komisyonumuz metninin Çerçeve 6 nci maddesinin 3 üncü fiknasının 6 nci
bendi,, Çerçeve 2 nci m'addede yapılan değişiklikle yıllık programların onayının ilgili bakanlıklara verilmesi
nedeniyle; 4 üncü fıkrası ise, İçişleri Bakanlığının 3 'üncü fıkrada sayılan sebeplerle bütçede
değişiklik
yapmaya yetkili okluğunun açık olduğu düşüncesiyle madde metninden çıkarılmış;
87 nci maddesini değiştiren Komisyonumuz metninin çerçeve 7 nci maddesi ile il özel idaresinin başı ve tüzellkşiliğin temsilcisi olan valinin yetkilerini kullanırken ilde görevli merkezî, bölgesel veya diğer mahallî idare
kuruluşlarının personel, araç ve gereçlerinden yararlanmak' suretiyle özel idarenin program dışı hizmetlerinin
yürütülmesi yetkisinin valiye verilmesinde bazı mahzurlar olabileceği görüşünden hareketle metin bu mahzur
ları önleyecek şekilde yeniden düzenlenmiş ve ilgili bakanlığa biligi verme yerine valinin teklifi ve ilgili baka
nının onayı esası getirilmiş;
98 inci maddesini değiştiren Komisyonumuz metninin çerçeve 8 inci maddesi, il özel idare şube teşkilat
larının kurulmasından yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle vazgeçildiği ve bununla ilgili düzenlemeye
de gerek kalmadığından metinden çıkarılmış;
T. iB. M. M,
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99 uncu maddesini değiştiren Komisyonumuz metninin çerçeve 9 uncu maddesi, il özel idare şube teşkilat
ları kurulması ve 5 yıllık planlar yapılması ile ilgili düzenlemeler metinden çıkarıldığı için, il özel idare
müdürünün gerek 'bu konular ve gerekse ilin kesinhesa binin hazırlanması ile ilgili görevleri bu değişikliklere
uygun olarak yeniden düzenlenmiş;
100 üncü maddesini değiştiren Komisyonumuz metninin' çerçeve 10 uncu maddesi, valinin vereceği özel
idare hizmetlerini yapan ve bu hizmetlerin yürütülmesinde valiye karşı sorumlu olan kaymakamlara yaptık
ları bu hizmetler karşılığında ödenek verilmesine imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş;
111 inci maddesini değiştiren Komisyonumuz metni nin çerçeve 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki il
genel meclisinin. toplantı ayları Ekim ve Nisan yerine Mayıs ve Kasım olarak değiştirilmiş, her iki toplantı
nın 30 gün olması hükme bağlanmış, 2 nci fıkrasındaki dönem başı toplantısı Ekim ayından Kasım ayına alın
mış ve 3 üncü fıkrasındaki toplantıyı uzatma yetkisi val'i yerine, 15 günden 10 güne indirilerek il genel
meclisine verilmiş;
116 ncı maddesini değiştiren Komisyonumuz metninin çerçeve 12 noi maddesindeki ödeneğin 300 olan gös
terge rakamı bir miktar daha artırılarak 400'e yükseltilmiş, ayrıca bu ödeneğin miktarının İçişleri Bakanlı
ğınca belirlenmesi yerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edileceği hükmü ge
tirilmiş;
121 inci maddesini değiştiren Komisyonumuz metninin çerçeve 14 üncü maddesi, il genel meclisinde yapı
lacak seçimler ve üzerinde tereddüt bulunan seçim tuta nalkları hakkında, oylamaların açık yapılmasında bazı
mahzurlar doğabileceği görüşüyle tasarının ilk şeklindeki gibi gizli (oy esasına dönülerek madde bu şekilde yeni
den düzenlenmiş^
128 inci maddesini değiştiren Komisyonumuz metninin çerçeve 15, 129 uncu maddesini değiştiren çerçe
ve 16 ve 131 inci maddesinin 3 üncü fıkrasını değiştiren çerçeve 17 nci maddeleri, yapılan yeni düzenlemeler
nedeniyle metinden çıkarılmış;
136 ncı maddesini değişltiren Komisyonumuz metninin çerçeve 18 inci maddesinin son fıkrasındaki, il
daimî encümenine seçilecek olan iki tabiî üyenin vali tarafından seçilmeleri esası yerine, doğrudan ihale ve
yatırımları üde yürütecek olan ve teknik kadroya sahip Bayındırlık ve iskân Müdürü ile Köy Hizmetleri 11
Müdürü olması hükme bağlanmış;
140 inci maddesini değiştiren Komisyonumuz metninin çerçeve 19 uncu maddesi, ü daimî encümeninin
başkan ve seçilmiş üyelerine verilecek ödeneğin İçişleri Bakanlığınca tespit edilmesinin uygulamada bazı sakın
calar doğurabileceği, kaymakamlara yapüacak ödeme ile ilgili düzenlemeye 100 üncü maddede yapılan deği
şliktik nedeniyle gerek kalmadığı ve valinin il daimî encümeninin başkanı olması nedeniyle ayrıca vali mua
vinine ödenek verilmesinin bir iş için iki kişiye ücret verilmesi gibi bir çelişkiye düşüleceği görüşüyle bu
(hususlara ait hükümler metinden çıkarılmış ve madde yeniden düzenlenmiş;
144 üncü maddesine yeni bentler ekleyen Komisyonumuz metninin çerçeve 21! inci maddesinin 10 uncu
bendindeki «...plan ve...» sözcüğü 5 yıllık planlar ya pıknasından vazgeçildiğiiçin metinden çıkarılmış, 14 ün
cü bendindeki «Belediye ve mücavir alanları dışında» ibaresi, 1580 ve 1608 sayılı kanunlarla belediyelerin, yalnız
belediye sınırları içerisinde yetkili kılındığı ve fıkrada geçen hususları mücavir alanlarda yapma yetkisi adıjgeçen kanunlarla kendisine verilmediği, halbuki mücavir alan olduğu halde belediye sınırları dışında kalan
yerler bulunduğu dikkate alınarak bu ibare «Belediye sınırları dışında» şeklinde değiştirilmiş;
(Kdmlisyonıulmuz metninlin Çerçeve 22 nci maddesinde yer alan 18 ve 19 uncu Ek maddelere yapılan yeni
düzenlemeler sonucunda gerek kalmadığından metinden çıkarılmış,. Eik Madjdte 16 ve Ek Madde 17'nin madde nu
maraları sırasıyla Elk Madlde 1 ve Ek Madde 2 olarak değlştkikniş, Ek Madde 20 ise, il özel idareleri organflarının
(kanunda sayılan nedenlerle tçfişleri Bakanınca görevden alınmaları halinde doğacak boşluğu gidermek amacıy
la valilik makamı tarafından bu organların yerini geçici olarak alabilecek görevlilerin seçlimıi lile ilgili bir hüküm
Ek Madlde 3 şeklînde yeniden düzenlenmiş, Geçici 3 üncü madde ile değiştirilen deyimler kalıcı manüyette görüldüğüniden, metin aynen Ek Madde 4 olarak kabul ediltmişjfe
T. B. M. M.
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Idıard Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Kotateyonuimuz metnimin Çerçeve 23 üncü maddesi !ile yü
rürlükten 'kaldırılan fevkalade büıtjç© 'il© ilgilli 81, 83 ve 85 indi maddeleri yapıdan yeni düzenlemeler dik'ka'te alınıaralk kanunda muhafazası gerekeceğinden kaldırılan hukukiler kapsaimıından çıkarılmış; Geçici 2 nci madde
nin 5 yıllık pDanâara ilişkin hükümleri metinden çıkarıl aralk madlde yertMen düzenlenmiş; bakanlıklar ile diğer
bağlı ve »ilgili- kurum ve kurtuluşlarım yapıiltam düzenleme karşısında gerekâ görüllmeyen bMImlıerinin kaldırılması
ile ilgili Geçlidi 4 üncü madlde kemdi teşkilat kanunlarıyla çözümlenebileceği görüşlünden hareketle metinden çıkarıfJmış; il genel medlbleriinin 1987 yılı toplamtıUarının Temmuz ve Kasım aylarında yapılması, Kanunun Tür
küye Büyük Millet Meclisimde kalbulü ve yürürlüğe girmesünıden sonra Temmuz 1987 toplantısına çok az süre
kalaoağı düşüneesündıan 'harekede, bu toplantıda <sıadecel988 yılı programlarının görüşülüp kararla 'bağlanmasını
içeren bir hülkıüim yani Geçidi 3 üncü madkîe; bu Kanunun yülrüırüığe giitıdllıği tarihte dkls'ilk oîan il daimî encüme
ni•"üyeliklerine, dömemıbaşı yemi seçfeıfere kadar, daha önce sleçimiş yedbk üyelerden en çok oy afauış olanların
asıı/l üye oflamak göıM'lmeslini ve bunfliarın kalan süreyi tamamlamalarını öngören yeni bir hüküm Geçici 4 üncü
madde oîaırak metne ilave edim'iş;
Çıkarılan ve ilave edilen maddeler nedenliyle ımadde nıtaarialları yeniden düzenlenimiiş;
Komisyonumuz meltninin Çerçeve 1 ve 5 inci maddeleri 'İle Geçüıoi 1 inci maddesi aynen, Çerçeve 13 üncü
madldesd 12 nci maldde, 20 nc'i maddesi 16 ncı madde, yürürlük ve yürütlmeyi düzenleyen 24 ve 25 inci mad
deleri ise 20 ve 21 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştiir.
Genel Kurulun onayına sunulmalk üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Cengiz Tuncer
Kayseri

Sözcü
Alaattin Fırat
Muş

Kâtip Üye
Kadir Demir
Konya

A. Akgün Albayrak
Adana

Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman

Hazım Kutay
Ankara

Nabi Sabuncu
Aydın
(İmzada bulunamadı)

Hakkı Artukarslan
Bingöl

A. Şamil Kazokoğlu
Bolu

İlhan Askın
Bursa

M. Memduh Gökçen
Bursa

C. Tayyar Sadıklar
Çanakkale
Muhalefet şıerh'im eklidir.

O. Şeref Bozkutt
Çanakkale
(İmzada bulunamadı)

Ünal Akkaya
Çorum

Metin Yaman
Erzincan

İlhan Araş
Erzurum

Togay Gemalmaz
Erzurum

M. Hayri Osmanlıoğlu
Gaziantep
Muhalefet şerhim eklidir.

Murat Sökmenoğlu
Hatay
Muhalifim,

/. Fevzi Yaman
İsparta

Yaşar Allbayrak
İstanbul
(İmzada bulunamadı)

H. Orhan Ergüder
İstanbul

Tülay Öney
İstanbul
Karşı yazım eklidir.

Özdemir Pehlivanoğlu
İzmir

T. B. M. M.
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M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş
Muhafefet şerhim eklidir.

ibrahim Özbıyık
Kayseri

Erol Ağagil
Kırklareli
Karşı oy yazım eküdiır.

Mehmet Budak
Kurşehir

ismet Erçül
Kırşehir

Haydar Koyuncu
Konya

Saffet Sert
Konıya

Ayhan Fırat
Malatya
Kanşı oy yazım ekidir.

Sümer Oral
Matiitsa
Muhalefet şerhim ekilidir.

Arif Toprak
Niğde
Muhaflüfim,.

Fehmi Memisoğlu
Rize
Karşı oy yazım eklidir.

Enver Özcan
Tokat
Karşı oy yazım eklidir.

İsa Vardal
Zonguldak
(İmzada bulunamadı)

KARŞI OY YAZISI
1913 tarihli, dili bile zor anlaşılır mevcut kanunun, bazı maddelerinin tadili yerine, günün sarflarına ve
diline uygun, yeniden bir tasarının hazırlanması gerektiği kanaatindeyiz.
C. • Tayyar Sadıklar
Çanakkale

Fehmi Memisoğlu
Rize

Sümer Oral
Manlisa

KARŞI OY YAZİSİ
1. 11 özel idaresinin görevlerinin yasa ile belirleneceği! ve yeterli gelir
hükmüne karşın Bakanlar Kurulunun takdirine bırakıldığından,

sağlanacağı şeklindeki

Anayasa

2. Anayasanın çizdiği sınırların dışına çıkarılarak «vesayet» müessesesine il özel idaresi organlarının ol
ması gereken serbestisini sınırlayan bir nitelik kazandığından,
3. 11 özel idareleri Yasanın tümünün yeni baştan düzenlenmesi gerektiği halde birkaç maddenin değiş
tirilmesi ile yetinilip bir kısmı -ağdalı Osmanlıca bir kısmı günlük Türkçe bir metin meydana getirildiğinden,
4. 11 daimî encümenine tabi üyelerin oy hakkı kullanarak katılmasını uygun görmediğimizden,
Yasaya tümü ile muhalifiz.
22 . 4 , 1987
M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş

Erol Ağagil
Kırklareflli

Tülay Öney
İstanbul

M. Hayri Osmanlıoğlu
Gaziantep

Ayhan Fırat
Malatya

Enver özcan
Tokat

T. B. M. M.
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13 Mart 1913 Tarihli tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

Maddelerinin

MADDE 1. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin adı «11 özel İdaresi Kanunu» olarak de
ğiştirilmiştir.
MADDE 2. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 78 inci maddesinin «Son iki fıkrası»
madde metninden çıkarılmış ve bu maddeye aşağıdaki 13, 14, 15 inci bentler eklenmiştir.
13. 11 özel idaresi, mahallî müşterek nitelikte olan imar, bayındırlık, .sağlık ve sosyal yardım, çevre sağ
lığı ve koruması, eğitim ve spor, tarım, ağaçlandırma, orman tesisi, ekonomi ve ticaret, haberleşme, kültür,
turizmle ilgili görevler ve bu Kanun dışında çeşitli mevzuatla verilen görevleri imkânları ve tespit edeceği ön
celik sırasına göre yürütür. 11 özel idarelerinin görevli olduğu mahallî ve müşterek ihtiyaçların kapsamı ve
sının Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
14. il özel idaresi, il'in maıhıalMî hüzmetleriıni kalikuıma planı ülke ve hedeflerine uygun olarak ve illin im
kân ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yıllık program hazırlamak ve uygulamakla görevlidir.
Yıllık programlar; genel, katma ve özel bütçeli idareleri ve diğer kaynaklardan mahallî idarelere aktarı
lacak ödenekler de dikkate alınmak suretiyle bakanlıklar, bölge ve il kuruluşları ile koordineli bir şekilde ha
zırlanır. Söz konusu programların il genel meclisince kabulünden sonra bakanlıklarca aktarılan ödeneklere
ait olan kısmı ilgili bakanlığın aynen-veya tadülen onayı ile yürürlüğe girer. Bayındırlık ve İskân Bakanlığına
ödeneği aktarılarak yürütülen »işlerde onay makamı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığıdır.
15. Genel, katma ve özel bütçeli idareler bu maddenin 13 üncü bendindeki esaslar dahilinde kendi büt
çelerinde yer alan ödenekleri ile özel idarelerine aktarırlar.
MADDE 3. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
•
Madde 80. — 11 özel idaresinin gelirleri şunlardır:
1. Özel kanunlarla tanınmış vergi, resim ve harç gelirleri,
2. . Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılacak paylar,
3. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden aktarılacak ödenekler,
4. Her çeşit teşebbüs ve faalyeitıler karşılığında sağlanacak gelirler, .
5. Taşınır ve taşınmaz mallarının kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden doğacak gelirler,
6. 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesine göre tahsil edilecek para cezaları ile diğer para ceza
ları,
7. 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince verilecek inşaat ruhsatı ile yapı kullanma izninden alınacak harç
lar,
8. Tahvil ve hisse senetlerinin faiz ve temettüler! ile bunların itfasından veya satışından elde edilecek
gelirler ve bankadaki paranın faiz ve diğer gelirleri,
9. Hizmet karşılığında alınacak ücretler,
10. Her türlü bağışlar,
11. Diğer gelirler.
MADDE 4. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Madde 82. — 11 özel idaresinin giderleri şunlardır:
1. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen mahallî görevlerin ifası için yapılan harcamalar,
2. Yönetim ve personel giderleri,
3. 11 genel meclisi ve il daimî encümeni başkan ve üyelerinin ödenekleri ve yollukları ile diğer görevlile
rin yollukları,
4. Özel kanun, kanar, ilan ve sözleşmelere dayanan harcamalar, paylar, ödemeler ve borçlar,
5. Kanunlar gereğince başka kurum, kuruluş ve teşebbüslere yapılacak yardımlar ve özel idare teşebbüs
lerine verilecek sermayeler ile özel idarenin katılmayı uygun bulduğu, şirket, kooperatif; birlik, kamu yararına
hizmet yapan dernekler ve benzeri ortaklığa katılma payları ve yardımlar,
T. B. M. M.
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6. Özel idare gelirlerinin tahsil giderleri,
7. özel idare mallarının vergi, resim, harç ve sigorta giderleri,
8. İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle esas ve usulleri belirlenecek temsil, ağırlama ve tören
giderleri,
9. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi gereğince kesinleşmiş öz gelirin binde biri nispe
tinde konulacak ve mahkeme kararına dayanan belge karşılığı olarak barolara yapılacak yardım giderleri,
10. 3194 sayılı imar Kanunu ile valiliklere verilen görevlerin ifası için yapılan harcamalar,
11. Özel idare hizmetleri ile ilgili diğer giderler.
MADDE 5. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 84. — 11 özel idaresi bütçesi, genel bütçe malî yılına paralel ve İçişleri Bakanlığı ile Maliye ve
Gümrük Bakanlığınca birilikte düzenlenmiş formüle uygun olarak hazırlanır.
11 özel idaresi bütçesinin hazırlanması, il daimî encümenince incelenmesi, il genel meclisinde görüşülmesi
ve kabulüne dair usul, esas ve süreler İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 6. — İdarei Umumiyed Vilayat Kanunu Muvakkatinin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Madde 86. — 11 genel meclisince görüşülüp kabul edilen bütçe o yıla ait program da eklenerek, vali tara
fından toplantının sona ermesinden itibaren en geç 15 gün içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.
Bütçe, İçişleri Bakanlığınca 30 gün içinde onaylanır. Bu süre içerisinde onaylanmayan bütçe kendiliğinden
onaylanmış' sayılır.
İçişleri Bakanlığı;
1. Bütçedeki mevzuata aykırı madde ve deyimleri düzeltmeye,
2. İl özel idaresinin tahsile yetkili olduğu halde bütçeye konmamış gelirlerini koymaya ve noksan konu
lanları kanunî hadde çıkarmaya,
3. İl özel idaresinin tahsile yetkili olmadığı gelirleri tahakkuk etmemiş taşınır ve taşınmaz malların sa
tış gelirleriyle gerçekleşmemiş borçlanma gelirlerini çıkarmaya, kanunî yetki ve tarife üstündeki gelir tahmin
lerini kanunî hadde indirmeye,
4. Yapılması il özel idaresi görevlerinden olmayan hizmetler için konulmuş ödenekleri çıkarmaya,
5. Bütçeye konulması kanunen zorunlu iken konulmamış ödenekleri koymaya veya kanunî hadde indir
meye,
6. Kesinleşmiş ilam, istikraz, tahvil, kredi, anlaşma ve sözleşme hükümlerine göre anapara ve faiz ödeme
lerini karşılamaya yetecek kadar ödenek koymaya, mevcutları bu amaçla yeteri kadar artırmaya,
Yetkilidir.
Bu sebepler dışında İçişleri Bakanlığınca bütçede değişiklik yapılamaz.
MADDE 7. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Madde 87. — Vali il özel idaresinin görevlerini, Özel idare müdürlüğü ve merkezî idarenin ildeki teş
kilatları vasıtasıyla yürütür.
Yıllık program dışında yapılacak işler valinin teklifi ve ilgili bakanın onayı ile yürürlüğe girer. MADDE 8. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 99. — İl özel idare müdürü; il özel idaresinin validen sonra en üst düzeyde yetkili ve görevli me
muru olup, il özel idaresi hizmetlerinin yürütülmesinden, valiye karşı sorumludur.
11 özel idare müdürünün görevleri şunlardır :
1. 11 özel idare teşkilatını vali adına yönetmek,
2. ilin yıllık programı, bütçe tasarısı ve kesinhesabını hazırlamak,
3. Mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve vali tarafından verilecek diğer işleri yapmak.
T. B. M. M.
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MADDE 9. — ldarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 100. — Kaymakamlar valinin vereceği özel idare hizmetlerini yaparlar. Kaymakamlar özel idare
hizmetlerinin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.
Kaymakamların bu görevleri hangi bölge ve yerlerde ifa edeceği, İçişleri Bakanlığının tekilfi ve Bakanlar
Kurulu kararı ile tespit olunur.
Yaptıkları bu hizmetler karşılığında kaymakamlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 1 in
ci derecenin son kademesi gösterge rakamının, bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı için belirlenen
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere her yıl İçişleri Bakanlığınca tespit edi
lecek miktarda aylık ödeme yapılır.
MADDE 10. — ldarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 111. — 11 genel meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarının ilk haftasında olağan olarak toplanır.
Toplantı süreleri en çok 30'ar gündür.
Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.
Toplantı süresi sona erdiği halde konuların incelenmesi ve görüşülmesi neticelenmemiş ise il genel meclisi
10 günü geçmemek üzere toplantıyı uzatır ve sebeplerini İçişleri Bakanlığına bildirir.
Seçim sonuçlarının alınmasından itibaren 15 gün içinde il genel meclisi vali tarafından toplantıya çağrı
lır. İlk birleşimde başkanvekilleri ve kâtipler ile il daimî encümeni üyeleri seçimi yapılır. Bunların görevleri il
genel meclisinin dönem başı toplantısına kadar devam eder.
11 genel meclisine vali başkanlık eder. 11 genel meclisi; dönem başı toplantısının ilk birleşiminde üyeleri
arasından gizli oyla birinci ve ikinci başkanvekili ile ikisi yedek olmak üzere dört kâtip seçer. Başkanlık di
vanı bir başkan ve iki kâtipten kurulur. Valinin bulunmadığı toplantılarda birinci başkanvekili, o da yoksa
ikinci başkanvekili meclise. başkanlık eder.
11 genel meclisi toplantılarının başlama ve bitiş tarihleri İçişleri Bakanlığına bildirilir.
MADDE 11. — ldarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 116.— 11 genel meclisinin başkan ve üyelerine toplantüarın devamı süresince her gün için 400 gös
terge rakamının bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı için her yıl belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu
bulunacak miktarı aşmamak üzere ödenek verilir.
Bu ödeneğin miktarı, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.
MADDE 12. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 119. — 11 genel meclisinin çalışma esas vo usulleri İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetme
likle düzenlenir.
MADDE 13. — ldarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 121 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 121.— 11 genel meclisi üyelerinden her biri oyunu bizzat kullanır. Bütçe görüşmelerinde ad okun
mak suretiyle oy kullanılır.
11 genel meclisinde yapılacak seçimler ve üzerinde tereddüt bulunan seçim tutanakları hakkında gizli oy
lama yapılır. Gizli oylamalarda, oylarda eşitlik halinde oylama bir kez daha tekrarlanır, yine eşitlik olursa
kuraya başvurulur.
MADDE 14. — tdarei Umumiyei VilayaJ Kanunu Muvakkatinin 136 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 136. — 11 genel meclisi, her dönem başı toplantısında üyeleri arasından gizli oyla encümene 5 asıl,
5 yedek üyeyi ayrı ayrı seçer.
T. B. M. M.
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İl daimî encümenine seçilecek üyelerin ayrı ilçelerden olması zorunludur. Merkez üçe dahil ilçe sayısı 5'
ten az olan illerde il daimî encümenine nüfusu en çok olan ilçeden iki üye seçilir. Oyların eşitliği halinde ad
çekmeye başvurulur.
Her üye yukarıdaki fıkra hükmüne uymak suretiyle en çok 5 üye için oy kullanabilir.
Encümen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilirler.
Asıl üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde 2 nci fıkra hükmüne uyulmak suretiyle yedek üyeler
vali tarafından en çok oy alandan başlamak üzere sırayla göreve davet olunur. Yedek üyelerin getirilme
sinden sonra da seçilmiş üyeliklerin boşalması halinde meclisçe noksan asıl ve yedek üyelikler için seçim yapı
lır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.
11 özel idare müdürü ile köy hizmetleri il müdürü, bayındırlık ve iskân müdürü il daimî encümeninin tabiî
üyesidir.
MADDE 15.
İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 140 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 140. — 11 daimî encümenin başkan ve seçilmiş üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının, bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı için
belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar, aylık ödenek olarak verilir. 11 genel meclisi toplantıla
rının devamı süresince, il daimî encümenin 'uaşkan ve seçilmiş üyelerine yalnız il genel meclisi üyeleri için tes
pit edilen ödenek verilir.
Encümen başkan ve üyelerinin, görevli olarak il sınırları dışında bulundukları veya yılda 60 günü geçmemek
kaydıyla yıllık, mazeret ve hastalık hinlerini kullandıkları sürece ödenekleri kesilmez.
Encümen üyelerine, görevli olarak il merkezi dışına çıkmaları halinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü
kümlerine göre meclis üyeleri gibi yolluk ödenir.
11 daimî encümeninin tabiî üyelerine; seçilmiş üyelere ödenen aylık ödeneğin yarısı ödenek olarak verilir.
MADDE 16. -•-- İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 141 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirürmiştir.
Madde 141. — 11 daimi encümenine vali veya yerine görevlendireceği vali yardımcısı başkanlık eder. Olağan
toplantılar dışında encümen gerek görüldükçe vali tarafından toplantıya çağınlabilir. 11 daimi encümeni başkan
tarafından havale edilmeyen konuları görüşemez.
Vali; İl daimi encümen kararlarını, kanun, tüzük ve yönetmeliklere; Meclis kararlarına veya kamu yararı
na aykırı gördüğü takdirde, kararın alındığı toplantıyı takip eden ilk toplantıda bir defa daha görüşülmesini
isteyebilir.
" Encümen kararından 2/3 çoğunlukla ısrar ederse, bu halde encümen kararı kesinleşmiş olur.
Vali gerektiğinde kesinleşen encümen kararlarının uygulanmasını durdurarak iptali için idarî yargı merci
lerine başvurabilir. İlgili idarî yargı merciince verilen karara göre uygulama yapılır.
MADDE 17..— İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı'nın 144 üncü maddesine aşağıdaki 10, 11, 12,
13, 14 ve 15 inci bentler eklenmiştir.
10. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen esaslar dahilinde, yıllık programlar gereğince yapüacak yatırım
ların müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri proje ve kontrollük hizmetlerinin yaptırılmasına, karar ver
mek; belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan yerler için nazım ve uygulama imar planları ve prog
ramları hazırlamak veya hazırlatmak ve bunları Meclisin onayına sunmak, kırsal kesimde gerekli yerlerde toplu
yerleşim merkezleri kurmak,
11. Özel idare tarafından yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücret tarifelerini düzenleyerek Meclise
sunmak,
12. İl özel idaresinin görevleri ile ilgili konularda yasaklayıcı tedbirler ve kararlar almak,
13. Yönetmeliklere, yasaklayıcı tedbirlerle alınan kararlara uymayanlar hakkında ceza kararı
müeyyideler uygulanmasını kararlaştırmak,
T. B. M. M.
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14. Belediye sınırları dışında; umumun eğlenmesine, dinlenmesine, yiyip içmesine mahsus yerlerle, benzer
lerinin ücret tarifelerini, meslekî teşekküllerin görüşlerini de alarak düzenlemek ve sınıflarını tespit etmek; bu
gibi yerlerle diğer iş yerlerinin açılma,.kapanma ve öğle dinlenme saatlerini belirlemek ve ilan etmek,
15. 11 Özel İdaresi görevlerinin yapılmasına ve diğer kamu hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak
amacıyla çeşitli kuruluşlarla yapılacak işbirliği, ortak personel çalıştırılması ve ortak makine parkı kurulması
esaslarını tespit etmök.
MADDE 18. — İdarei Uımımiyei Vilayat Kanunu Muvalkkatına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
İBK MADDE 1. — ti Özel İdaresinin yetki ve görev alanı içinde, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen
görevlere istinaden il genel meclisi ve il daimi encümenince alınan ve usulüne uygun olarak ilan edilen karar
lar veya tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara il daimi encümenince beşlbin liradan ellibin liraya kadar para
cezası veya üç günden otuz güne kadar işyerinin kapatılması veya ticaret, sanat ve meslekten men cezası verile
bilir. Fiilin tekrarı halinde her M ceza birlikte uygulanır. Cezaya konu olan eşya gerektiğinde muhafaza altı
na alınır. Eski hale getirilmesi icap eden hususlarda il özel idaresince verilecek uygun süre içinde, mahzurun
giderilmemesi halinde, idarece eski hale getirilir. Bu sebeple yapılan harcamalar ilgiliden tahsil olunur. '
Ancak, vali ve kaymakamlar, cezayı gerektiren suçların işlendiğini bizzat gördüklerinde binbeşyüz liradan
otuzibin liraya kadar para cezası veya yedi güne kadar işyeri kapatma cezası veya ticaret, sanat ve meslekten
men cezası verebilir.
Vali,ve kaymakamlar tarafından verilen cezalar kesindir.
Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı ceza hükümleri ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hü
kümleri saklıdır.
EK MADDE 2. — Vali ve Kaymakamlarca verilen cezalar dışındaki ceza kararları, ilgililere usulüne uy
gun olarak tebliğ edilir. Kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza
mahkemesine itiraz edebilir, itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz, evrak üzerinde inceleme yapı
larak en kısa sürede sonuçlandırılır. Verilen para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun Hükümlerine göre il Özel idarelerince tahsil olunur. EK MADDE 3. — Görevleri ile ilgili bir suç söz konusu olan il özel idare organları veya bu organların
seçilmiş üyelerine Memurin Muhakematı Hakkında Kanunun muvakkalt hükümleri uygulanır. Bu sebeple halk
larında soruşturma veya kovuşturma açılan il özel idare organları veya bu organların üyeleri, İçişleri Bakanı
tarafından geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabiür.
Bu ahvalde meclis ve encümenin görevleri valilik makamı tarafından encümenin tabii üyeleri yerine kaim
olmak üzere ve bu sayıda seçilecek il müdürleri marifetiyle yürütülür.
Ancak, soruşturma veya kovuşturma sonunda yetkili mercilere;
1. Haklarında men'i muhakeme veya beraat kararı verilenler,
2. Üyelik sıfatlarının sona erdirilmesini gerektirmeyecek bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,
Haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri bu kararların kesinleşmesi üzerine derhal kaldırılır. Ayrıca
kesilmiş ödenekleri kendilerine ödenir.
EK MADDE 4. — İdarei Umumiyer Vilayat Kanunu Muvakkaftının çeşitli maddelerinde geçen deyimler
den;
Dahiliye Nezareti : İçişleri Bakanlığı,
Nafia Nezareti : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,
Nezaret: Bakanlık,
Encümeni vilayat : 11 Daimi Encümeni,
Meclisi Umumi : İl Genel Meclisi,
,
Valili Vilayat ve Memurini Hususıiyed Vilayat : VaM ve İl Özel İdare Personeli olarak değiştirilmiştir.
T. B. M. M.
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MADDE 19. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 112, 113, 118, 137, 138 ve 139 uncu
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun çeşitli maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aliı ay içinde çıkarılır.
Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar eski tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunda belirtilen yıllık programların ilki, Kanunun yayımını takioeden ilk
bütçe ile birlikte hazırlanır.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun 11 Genel Meclislerinin toplantılarıyla ilgili hükümleri 1987 yılı için
Temmuz ve Kasım ayı olarak uygulanır.
1987 yılı Temmuz Ayında toplanacak olan 11 Genel Meclisi sadece 1988 yılı programını görüşüp karara
bağlar.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eksik olan il daimî encümeni üyelikleri
ne, dönem'başı yeni seçimlere kadar daha önce seçilmiş yedek üyelerden en çok oy almış olanlar asıl üye ola
rak getirilir. Bunlar kalan süreyi tamamlar.
MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

T. B. M. M.
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