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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurula saat 15.00'te açıldı. 

Halen başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini tamamlayamamış olan komisyonla
rın, toplanacakları gün ve saate ilişkin Başkanlıkça duyuruda bulunuldu. 

Devlet Bakanı Güler tîeri'nin, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşturulması
nın 57 nci yıldönümü nedeniyle gündem dışı açıklamasından sonra, ANAP Grubu adına is
tanbul Milletvekili tmren Aykut, DYP Grubu adına Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Ga-
zjloğlu, SHP Grubu adına Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak, RP Grubu adına Malatya Mil
letvekili Oğuzhan Asiltürk aynı konuda birer konuşma yaptılar. 

Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, fakir hastaların ücretsiz tedavi edilmelerine ilişkin gün
dem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Akın Gönen, 

Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, tstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şakir Koç ile ma
kam şoförü polis memuru Vedat Dilmaç'ın teröristlerce şehit edilmesine ilişkin gündem dışı 
konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü; 

Cevap verdiler. 

Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk de, Amerika Birleşik Devletlerinin, tskoçya'da dü
şürülen Pan-Am uçağı için Libya'yı tekrar bombalayacağına dair basında yer alan haberlere 
ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine dair : .. 
Anayasa, 
Adalet, 
içişleri, 
Dışişleri, 
TBMM Hesaplarını İnceleme, 
Dilekçe, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 
Plan ve Bütçe, 
Millî Eğitim, 
Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Sağlık ve Sosyal İşler; 
Komisyonları Geçici başkanlıkları tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ye muhtar bölgeleri ile iliş
kileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) okundu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve ön-
görüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. v 

Öğretmenlerin toplum içinde layık oldukları yere oturtulması için, çözülmesi gereken me
seleler konusunda, Genel Kurulun 4.12.1991 tarihli 11 inci Birleşiminde açılması kabul edilen 
genel görüşmenin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve 
görüşmelerin 10.12.1991 Salı günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi ile, 

Yapılan görüşmelerden sonra. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 5.12.1991 tarihinde Anayasa ve İçişleri ko
misyonlarına havale edilen 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifinin, Anayasa ve İçişleri komisyonlarındaki görüşmelerine, İçtüzüğün 37 nci mad
desi gereğince 48 saat geçmeden başlanmasına ilişkin DYP ve SHP Grup Başkanvekilleri önerisi, 

Kabul edildi. 

Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in^ üreticilerin Ürün bedeli alacaklarına ve bazı so
runlarına ilişkin (6/1) sözlü sorusuna Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri cevap ver
di; soru sahibi de, cevaba karçı görüşlerini açıkladı. 

10 Aralık 1991 Salı günü toplanmak üzere birleşime 18.45'te son verildi. 

Başkanvekili 
Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Kocaeli 

Kadir Ramazan Coşkun Halil IbraJıim Artvinli 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

6 . 12 . 1991 Cuma 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çiller'in, mal beya

nı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/5) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.12.1991) 

Yazûı Soru Önergeleri 
1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.5.1991 - 1.11.1991 tarihleri arasında turistik 

otellere ait kaç kumarhane gazinosunun vergi yönünden denetlendiğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.1991) 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, "Vicdansız İşadamına Maliye'den 2 Milyar
lık Tokat" başlıklı gazete haberlerinde yer alan iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.1991) 

Meclis Araşttrmast Önergeleri 

1. r— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 arkadaşının, tüketiciyi korumak ve ka
liteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/2) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.12.1991) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, ülkemizdeki özürlülerin 
problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.12.1991) 

— 403 — 



T.B.M.M. B : 13 10 . 12 . 1991 O : 1 

9 . 12 . 1991 Pazartesi 

Teklifler . 
1. — Antalya Milletvekili Hasan Çakır ve 9 Arkadaşının, Kaymakamlara ve Bu Sıfatı Ka

zanan Mülkî tdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı Personeline Makam Tazminatı Verilmesine İliş
kin Kanun Teklifi (2/11) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.12.1991) 

2. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk ve 6 Arkadaşının, 3257 Sayılı Sinema, Video ve 
Müzik Eserleri Kanunu ile Bu Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 3329 Sayılı Kanunun Ba
zı Maddelerinin Kaldırılmasına, Bazı Maddelerin Değiştirilmesine ve Madde Eklenmesine Da
ir Kanun Teklifi (2/12) (Millî Eğitim, ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 3.12.1991) 

3. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz ve 2 Arkadaşının, Diyetisyenler ile Beslenme ve Di
yet Uzmanları Kanunu Teklifi (2/13) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 3.12.1991) 

4. — Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen'in, Bir İl ve Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/14) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1991) 

5. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Hatay İline Bağlı Payas Adında Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Yasa Teklifi (2/15) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.12.1991) I 

6. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Bir İlçe ve Divriği İlinin Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi (2/16) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.12.1991) 

7. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/17) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1991) 

8. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 Sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/18) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.12.1991) 

9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 5 Arkadaşının, Bolvadin'in İl Olması Hak
kında Kanun Teklifi (2/19) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.12.1991) 

Rapor 
1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 

ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 un
cu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve İçişleri komisyonları 
raporları (2/10) (S. Sayısı : 1) (Dağıtma tarihi: 9.12.1991) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun; Olağanüstü Hal Bölgesine tahsis edilmiş 

bulunan 90 000 kadroya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13) (Başkanlığa geliş tari- . 
lü : 6.12.1991) 

.— 0 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkahvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Lütfü Esengün (Erzurum) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşimini açıyorum. 
19 uncu Yasama Döneminin, ülkemize, milletimize ve demokrasiye hayırlı olmasını temenni 

ediyor, sayın milletvekili arkadaşlarımı kutluyor ve üstün başarılar diliyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle" bildirmelerini rica ediyorum. 

(Balıkesir Milletvekili Abdülbaki Ataç'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1, — Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın, Birleşmiş Milletler insan Hakları Evrensel Bildirge

sinin kabulünün 43 üncü yıldönümü nedeniyle gündem dışı açıklaması ve izmir Milletvekili Mehmet Öz
kan, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Ştmak Milletvekili Malımut Alınak ve Malatya Milletvekili Oğuzhan 
Asiltürk'ün grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman, tnsan Haklan Haf
tası nedeniyle Genel Kurula bilgi sunacaktır. 

Buyurun efendim. (SHP ye DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 43 Üncü yıldönümü nede
niyle, gündem dışı konuşmamı yapmak üzere huzurunuzda bulunmaktayım. Bu sebeple, Yüce 
Meclise en derin saygılarımı sunuyorum. 

Birleşmiş Milletler tnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusunda kabul edil
miş ilk uluslararası belgedir. Bu belge, kendisinden sonraki tüm uluslararası sözleşmelere kay
naklık etmiş olması nedeniyle, önemini günümüzde de korumakta ve her yıl 10 Aralık, Dünya 
İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 

İnsan hakları düşüncesinin en önemli özelliklerinden biri dinamikliğidir; yani, sürekli bir 
gelişme içinde olmasıdır. Son 300 yıllık tarihî gelişmeye baktığımızda, insan haklarının bir dü
şünce olarak sürekli geliştiğini görebiliriz, örneğin, İngiltere'de 1679'da çıkan Kişi Dokunul
mazlığı Yasası ve bundan 110 yıl sonra 1789'da Fransız Devriminin patlamasıyla ilk kez insan 
hakları bir beyanname biçiminde yayımlanmıştır. 
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Fransız însân Hakları Beyannamesinde özgürlük ve eşitlik ilkeleri temeli üzerinde ifade 
edilen haklar, zaman içinde sürekli bir şekilde gelişme göstermiş ve zenginleşerek, kişi doku
nulmazlığı, seyahat ve yerleşme özgürlüğü, düşünce, ifade ve vicdan özgürlüğü gibi, klasik in
san hakları olarak, kişinin devlete karşı özgürlük alanını belirlemiştir. 

Çağdaş yasa ve Anayasaların temel işlevi, bu klasik özgürlüklerin devlete ve üçüncü şahıs
lara karşı güvencesini sağlamaktır. 

İnsan haklarının diğer boyutu olan eşitlik, zaman içerisinde devlete birtakım görevler yük
lemiştir. Sözü edilen bu hak ve özgürlüklerin sağlanması için, devletin aktif görevleri üstlen
mesi kabul edilmiştir. Bu haklar; mülkiyet hakkı, çalışma ve sözleşme haklan, dinlenme hak
kı, sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık haklan olarak sayılabilir. 

Yüce Meclisin sayın Üyeleri, insan hakları düşüncesi, günümüzde de gelişmeye devam et
mektedir; hiç kuşkusuz, bu, gelecekte de böyle olacaktır; çünkü, insanlık, hem madden ve hem 
de düşünce olarak sürekli bir gelişme içindedir ve bu gelişme insanlık tarihinin temel yasası 
olarak kabul edilebilir. 

Bilim ve teknoloji, sosyal yaşam, ekonomik ve kültürel yaşamdaki sürekli gelişme, insan 
hakları anlayış ve uygulamasının da gelişmesine neden olmaktadır. 

En geniş anlamıyla, tüm insan haklarını güvence altına alan çağdaş demokratik hukuk 
devletinde, yurttaşların, kendilerine verilen hak ve özgürlükleri kullanma ve geliştirme istekle
ri, hukukun izin verdiği araçlarla mümkündür. Devletin görevi de, hukuka ve insan haklarına 
bağlı kalarak, demokratik devlet anlayışını ödünsüz uygulamaktır. 

Sayın milletvekilleri, toplumsal anlayışların değişime uğradığı, Doğu Batı ilişkilerinin yu
muşama sürecine girdiği günümüzde, tüm devletlerin etrafında birleştiği tek kavram, insan hak
larıdır. Bu konuda her gün yeni adımlar atılmakta ve uluslararası kurallar getirilmektedir. 

Ülkemizde, Cumhuriyet hükümetleri içinde, ilk defa, Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Koalisyon Hükümetimiz, "insan hakları sorununu Türkiye'nin imza koyduğu 
uluslararası sözleşmeler ve Paris Şartının ruhuna uygun ve ulusal bütünlük içinde yurttaşları
mızın etnik, kültürel ve dile ilişkin kimlik özelliklerinin özgürce ifadesinin korunmasında ve 
geliştirilmesinde karşılaştıkları yasal ve fiili eksiklik, engel ve sınırlamaları gidereceğini" prog
ramında belirtmiştir. 

Hükümetimiz, insan hakları uygulamalarını, ülkemizin uluslararası taahhütleri, siyasal 
rejimi ve uygar dünya ile bütünleşme yolundaki iradesiyle uyumlu hale getirmek amacıyla ül
kede ilk kez insan haklarıyla ilgili Devlet Bakanlığını kurmuştur. 

Yeni Hükümetimizin programında ve koalisyon protokolünde belirlendiği gibi, çağdaş in-
san.hakları düşüncesine uymayan tüm düzenleme ve uygulamalar ortadan kaldırılacaktır. Hü
kümetimiz bu konuda kararlıdır. 

Ben ve mensubu olduğum Hükümet, insan haklarına saygı duyulan, dokunulamayan, do
kunanların hoş görülmediği bir toplum anlayışı yaratmak mecburiyetinde olduğumuza ina
nıyoruz. 

Tüm kamu görevlileri, Katta milletvekilleri, başka bir insanın hak ve özgürlüklerine hiçbir 
gerekçe ile müdahale edilemeyeceğini öğrenmek ve bunu bir yaşam ilkesi olarak benimsemek 
zorundadır. Biz, Hükümet ve Bakanlık olarak, bu düşünceyi tüm ülkeye yaymak, bu ilkeleri 
yerleştirmek amacındayız. 
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Bu alandaki deneylerin sınırlılığı, bizim için bir engel sayılamaz. Hükümet ve halkımız 
insan hakları konusunda kesin kararlıdır. Bunun ilk örneklerini yakında Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edeceği çeşitli yasal düzenlemelerle göstermesi mümkün olacaktır. Örneğin, sa
vunmanın soruşturma açılır açılmaz başlamasını, kamuoyunda "SS Kararnamesi" olarak ta
nımlanan düzenlemenin gözden geçirilerek, Yüce Meclisin gündemine en kısa zamanda geti
rilmesini sağlamak niyetindeyiz. 

tnsan hak ve özgürlüklerinden sorumlu Hükümet Üyesi olarak önemli bir avantajımın 
olduğuna inanıyorum; çünkü, üyesi olduğum Hükümet, insan hakları konusunda içtenlikle 
kararlıdır ve karşılaşılan sorunları, en yüksek düzeyde alınacak önlemlerle çözmek için, her 
şeyi yapmaya hazırdır. Ama, bundan da önemlisi, görevlendirilmiş bir Hükümet Üyesi olarak 
umudum ve güvencem, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu konudaki kararlılığıdır. İn
sanlarımızın bu kararlılığı ve buna bağlı olarak oluşacak işbirliği potansiyeli, insan hakları ala
nında mesafe almak için en büyük güvencemizi oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; sizi kesinlikle temin etmek isterim ki, Türki
ye'de yaşayan insanlarımızın hak ve özgürlükleri, kesinlikle çağdaş Batı ülkelerinde yaşayan 
insanlardan geride kalmayacaktır. Bunu gerçekleştirecek yönetimin Hükümet olarak temelini 
atmaktayız, tnsan haklarının kutsallığını ve dokunulmazlığını içeren temalarla kamuoyunda 
yaygın ve sürekli etki yaratacak çalışmalar başlatacağız. Bütün okullarda; ama, öncelikle polis 
ve jandarma yetiştiren okullarda, ciddî, kapsamlı bir insan hakları eğitimi Verilmesini sağlaya
cağız. Bu konuda yardımcı ve aynı zamanda takipçi olacağız. 

Hükümetimiz, insan haklarının dokunulmazlığı ve kutsallığı konusunda hiçbir taviz ver
meyecektir. Bu nedenle, insan hakları konusunda en ufak bir ihlali tasvip etmeyeceğimizi, bu 
konuda eski alışkanlıkların bırakılması gerektiğini çok açık bir dille ifade ediyorum. 

tnsan Hakları Gününün tüm dünya insanlarına barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle Yü
ce meclise saygılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Şimdi, grupları adına söz isteyen sayın milletvekillerinesöz vereceğim. 
DYP Grubu adına, Sayın Mehmet Özkan. 
Buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MEHMET ÖZKAN (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; tnsan Hakları Haftası dolayısıyla Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açık
lamak üzere huzurunuzdayım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

tnsan hakları, çağımızın en önemli hadisesidir. Ülkemizin bu konuya karşı ilgisiz kalması 
düşünülemez, tnsan haklarından yana tercihini yapan ülkeler, insanlık ailesinin saygın üyeleri 
olurken, buna karşı direnen, ayakta duramamıştır. 

tnsan hakları, çağları aşan bir olaydır, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, İkinci Dün
ya Savaşının, insanlığa utanç veren acı ve çile dolu günlerinden sonra, Birleşmiş Milletlere üye 
ülkeler tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiştir. 

tnsan hakları, engel tanımayan bir olaydır. Soruyorum : İnsan haklarına karşı Sovyetler 
Birliği mi, Polonya mı, Bulgaristan mı, hangisi direnebildi? İnsanlığa karşı, Utanç Duvarı mı, 
Gulak Takımadaları mı, yoksa Belene utanç adası mı dayanabildi? 

\ • • . . . - • • . 
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İnsan hakları olayı, Magnacartadan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden Paris Şartına 
kadar sürekli bir gelişme seyri gösterdi. 

Zamanın Başbakanı olarak, 1975 yılında, Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel tarafın
dan Helsinki Nihai Senedinin imzalanmasıyla başlayan (AGİK) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
süreci 19 - 21 Kasım 1991 tarihleri arasında 34 üye ülkenin katıldığı Paris zirvesiyle noktalan
mıştır. Zirveden çıkan Paris Şartına, ülkemiz de imza koymuştur. 

Doğu Avrupa'daki gelişmeler, dünyanın önüne insan hakları olayını en çarpıcı şekilde ye
niden getirmiştir. Paris Şartında kendini bulan bu anlayış, insanlık ailesine yeni birtakım so
rumluluklar yüklemiştir. İnsanlık ailesinin şerefli bir üyesi olmayı kendine hedef seçen ülke
miz de, Paris Şartı ile altına imza attığı taahhütlerini gerçekleştirmek zorundadır. 

Sayın milletvekilleri, insan haklan olayına büyük önem veren Partimiz, bunu seçim be
yannamesinde Türk Milletine karşı bir taahhüt olarak sunmuştur. "Karakol duvarları camdan 
olacak" sloganı, bu anlayışı en güzel şekilde simgelemiştir. Seçimlerden sonra kurulan Hükü
met, daha koalisyon protokolünü imzalamadan, demokratikleşme paketini Türk Milletine sun
muştur. Öte yandan, Hükümet Programında, insan hakları en geniş şekilde yer almıştır. Şim
diye kadar yapılan hükümet programlarında, insan hakları en geniş şekilde DYP ve SHP Koa
lisyon Hükümetinin programında yer almıştır ve yine birçok yenilik gibi, insan haklarından 
sorumlu Devlet Bakanlığı da Genel Başkanım Sayın Süleyman DemirePin kurduğu Hükümet
te yer almıştır. 

Ülkemizin en önemli problemleri arasında gösterilen enflasyon, gelir dağılımındaki ada
letsizlik, geri kalmışlık gibi sorunların çözümü demokratikleşmededir. Demokrasinin kâmil ma
nada işlediği ülkeler çok gelişmiş ülkelerdir. Zira, gelişmenin, kalkınmanın motor güçlerinin 
en önemlisi, hür teşebbüstür. Biz, hür teşebbüsü, hür kürsüyü, hür meydanı, hür Meclisi sa
vunduk geliyoruz. 

Demokratikleşme ve insan haklarına saygı konularında daha düne kadar totaliter rejim
lerle yönetilen ülkelerin gerisinde kalmayacağız. Onların bu konuda ülkemizin önüne geçmele
ri, kırkbeş yıldan beri demokrasi ve hürriyetçi parlamenter sistem için mücadele veren bizleri 
üzecektir. Bu sebeple, çok süratli bir şekilde, iyileştirmeler, yasakların kaldırılması, mevzuatın 
düzeltilmesi yoluna gidilecektir. 

Ülkemizde, birinci ve ikinci sınıf vatandaş olmayacaktır; herkes aynı hak ve hürriyetlere 
sahip olacaktır. Hukukun üstünlüğünü her zaman temel hedef kabul edeceğiz. Bu hedefe doğ
ru gidişimizin kararlı bir icraatı olarak, İnsan Hakları Bakanlığının kuruluşunu takiben, Eski
şehir Cezaevinin boşaltılması sağlanmıştır. Yine, Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcımızın 
bazı bakan arkadaşlarımızla birlikte ülkemizin vazgeçilmez değerli bir köşesi olan Güneydoğu 
Anadolu Bölgesine yaptıkları ziyaret ve yerinde incelemelerle devletin, bu bölgenin vefakâr ve 
çilekeş halkının her zaman yanında olacağı gösterilmiştir. 

Devletimiz, vergisini yeren, askerliğini yapan, kanunlara uyan vatandaşlarımız arasında 
hiçbir ayırım yapmaksızın, onlara, şefkatle, merhametle ve sevgiyle yaklaşacaktır. Hak ve hür
riyetler noktasında hür dünya ile uzlaşırken, kendi millî kimliğimizi de kaybetmeyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 1980 yılına kadar problem olmayan üniversite öğrencilerinin kıyafet 
konusu, son onbir yıldır ülkemizin gündemini işgal etmektedir. İnsan Hakları Komisyonu Baş-
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kanvekili olarak, tarafımıza intikal eden olaylardan bugün yüzlerce öğrencinin yasakçı tutum 
dolayısıyla mağdur olduğunu, bir kısmının öğrenimini yarım bırakmaya mecbur kaldığım, hatta 
son sınıftan ayrılmak zorunda kalanlar olduğunu görüyoruz. Demokratikleşmeye paralel ola
rak, bu haksız uygulamanın en kısa zamanda sona erdirilmesi için gereken yapılacaktır. 

Üniversitelerdeki genel uygulamaya aykırı olarak, yasakçı tutumu sergileyen Ankara'daki 
bazı üniversitelerin kısıtlamaları kaldırmaları, Yükseköğrenim Öğrenci Disiplin Yönetmeliğini 
amacına uygun olarak uygulamaları, yükseköğretim Kurulunda bu yönetmelikteki genel hu
kuk kurallarına aykırı hükümleri düzeltmeleri, problemin hallinde yardımcı olacaktır. 

Kadınlarımızı daima üstün tutan örf ve âdetlerimize uygun olarak, onların eğitim ve öğre
timlerinin engellenmemesi konusunda her türlü tedbir alınacaktır. Kadın haklarının savunu
cusu olan Hükümetimiz, kadın sorunlarıyla ilgili bakanlık kurarak, ilk adımını atmıştır. 

Demokrasinin iyi işlemesi için, dördüncü kuvvet olan basın mensuplarımıza sahip çıka
rak, en kısa zamanda, basın suçlarının affına çalışacağız. Basın hürriyetini en ileri seviyede 
gerçekleştirmeyi bir görev sayıyoruz. 

Doğru Yol Partisi Meclis Grubu olarak, çoğulcu ve çoksesli rejimin müdafi olan bizler, 
tnsan Haklan Evrensel Beyannamesi ve Paris Şartına uygun olarak, demokratikleşmeyi ve çağdaş 
insan haklarını gerçek anlamıyla yerleştirmeye kararlıyız. Diğer parti guruplarının da bize olumlu 
destek vereceğini ümit ediyor ve bekliyoruz. 

Grubumuz adına, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özkan'a teşekkür ederiz. 
ANAP Grubu adına Sayın Eyüp Âşık; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tnsan Hakİarı Günü dolayısıyla, Grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

10 Aralık, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabul 
edilişinin 43 üncü yıldönümü. İkinci Dünya Savaşından sonra, 10 Aralık 1948 günü, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu, herkesin ırk, renk, cins, dil, din, siyasî veya diğer herhangi bir akte, 
millî veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi bir fark gözetmeksizin, beyannamede 
ilan edilen bütün haklardan istifade edebileceğini kabul etmiştir. Türkiye, 10 Aralık 1948 günü 
kabul edilen uluslararası bu yasaya 6 Nisan 1949'da imza koymuştur. 

Değerli milletvekilleri, bu belge ile, yaşama, özgürlük, güvenlik, özel hayata saygı, fikir, 
düşünce ve inanç özgürlüğü teminat altına alınmıştır. 

İkinci Dünya Savaşından sonra, insanlığın onur ve mutlu geleceği için yazılmış bu en gü
zel belgeden sonra, 1950 yılında Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesi ve takiben de Paris Şartına 
kadar birçok uluslararası belge imzalanmış, belgelerdeki şartlara uyum sağlamak için, kurum 
ve kuruluşlar tesis edilmiştir. 

Bu alanda, Türkiye'de, son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiş; Türkiye, insan hakla
rının tartışıldığı, savunulduğu ülkeler arasına girmiştir. Türk insanına, Avrupa tnsan Hakları 
Komisyonuna kişisel başvuru hakkı, Yüce Meclisimizden geçirilen bir kanunla verilmiştir, iş
kencenin ve Kötü Muamelenin Suç Sayılmaşıyla tlgili Sözleşme imzalanmış, 141, 142 ve 163 
üncü maddelere, insan haklarının temelini teşkil eden düşünceye, suç sayılarak ceza verilme
siyle ilgili uygulamalara son verilmiştir. 
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Dünyada ve ülkemizde insan haklarına saygı ve bu konudaki gelişmeleri izlemek, Türki
ye'deki uygulamaların bu gelişmelere uygunluğunu, uyumunu sağlamak ve başvuruları incele
mek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Hakları inceleme Komisyonu kurulmuş, ceza
evleriyle ilgili iyileştirmeler yapılmış, sorgulamada avukat bulundurulması esası getirilmiştir. 
Gerçi bu, henüz uygulama imkânı bulmamıştır. Nihayet, Türkiye, AGİK Sözleşmesini, Paris 
Şartını imzalamıştır. 

Bunların başlangıcını teşkil eden, tnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabul gününü, bu
gün, İnsan Hakları Günü, bu haftayı da tnsan Hakları Haftası olarak değerlendirmeye çalışı
yoruz. Temel hedefi dünya insanlarını totaliter rejimlere, adaletsizliğe, işkenceye, baskıya, sö
mürüye, hor görmeye, kötü muameleye, velhâsıl insan onuruna yakışmayan uygulamalara kar
şı korumak olan bu çalışmaları alkışlıyor ve yürekten destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda sorunlarımız yok değil, özellikle, karakollardan başla
mak üzere, üzerine gidilmesi gereken hayli sorun var, yapılması gereken çok iş var. Ancak, bu
rada bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum, tnsan haklarının önündeki en önemli engel, 
çifte standarttır, tnsan hakları konusunda en şanslı bölge Avrupadır; ama, Avrupalının "önce 
kendi haklarım, sonra kedimin-köpeğimin hakları, sonra Türklerin hakkı" anlayışı da bu ko
nudaki bütün iyi niyetli çalışmalara düşürülmüş birer lekedir. Avrupa Topluluğuna alınmama
mız için sebep gösterilen, insan haklarına riayet edilmemesi işi, aslında bahanedir ve gerçek 
sebebin din faktörü olduğu, artık, yetkililerce itiraf edilmektedir. Din ve vicdan hürriyeti ko
nusunda bu kadar hassas görünüp, bu kadar bağnaz olan bir ideolojinin oyuncağı olup, kendi 
kendimizi suçlamaktan vazgeçmeliyiz. Kendi kendimizi eleştiri, tamam; ama, komplekse ka
pılmayalım. 

Sığınmacılara karşı bize neredeyse müeyyide uygulamaya kalkan Avrupa'nın, göçmenlere, 
yabancılara ve konuk işçilere karşı uygulamalarına bir örnek olmak üzere, Arnavutluk'tan İtal
ya'ya sığınmak için giden ve ttalya kapılarında âdeta denize dökülen 30 bin kişinin çektiği sı
kıntıları televizyonda hepimiz gördük. Burada size bir-iki rakam vermek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1988 yılında Halepçe katliamından kaçıp Türkiye'ye sığınan Iraklı 
80 Bin vatandaştan yaklaşık 60 bini, Türkiye üzerinden Avrupa'ya sığınmak, göç etmek istedi
ğini bildirmiştir. 500 sene evvel, İspanya'dan kaçan Yahudilere kucak açan Osmanlı, Nazi bas
kısından kaçan Almanlara kucak açan Osmanlı, son yıllarda da Afganistan'dan, Bulgaristan'
dan, İran'dan, Irak'tan gelen yaklaşık 2 milyon sığınmacıyı, göçmeni bağrına*basmıştır. Kendi 
ülkelerinde insan hakları ihlallerinden kaçan bu insanlar, âdeta bir huzur adası olan Türkiye'
ye sığınmışlardır. < 

Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl binlerce insan New York sokaklarında açlıktan öl
mektedir. Çin'de, Kore'de, Vietnam'da, Kamboçya'da, Güney Afrika'da, Küba'da baskı rejim
leri sürüyor. Filistin halkı, katı bir din devleti olan İsrail'in devlet terörü altında, dayakla terbi
ye edilirken, dünya duyarsız seyrediyor. Estonya ve Letonya'ya gösterilen ilgi Azerbaycan'a gös
terilmiyor. Diyarbakır Cezaevindeki mahkûmdan ötürü bizi yargılayanlar, Bosna-Hersek'te olan
lara seyirci kalıyor. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; tarih boyunca mazlumların yanında yer almış, ne kaybede
ceğini hesaplamadan, hep zayıfı desteklemiş asil Türk Milletinin oluşturduğu Türk Devletinin, 
güçlü, sözü geçer, itibarlı olması, insan haklarının dünyada ve bölgede en önemli sigortası olacak-
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Ur. Sovyetlerin dağılmasıyla bozulan dengeler sebebiyle, dünya, yeniden, büyük zulüm, baskı 
ve gözyaşlarına boğulmadan, büyük Türk Devletinin kendi içindeki giderilebilecek insan hak
lan sorunlarını en kısa zamanda halledip, başta bölge ülkelerine olmak üzere, dünyaya örnek 
olacak, mazlumlara şefkat kanatlarını gerecek duruma gelmelidir. İnsanlığın bize layık gördü
ğü bu büyüklüğü kendimizden esirgememeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, insan hakları konusunun Hükümet programında, başta Anavatan 
Partisi olmak üzere, bütün partilerin seçim beyannamelerinde, programlarında, öncelikli ko
nular arasında yer alması sevindiricidir, tnsan hakları konusu, artık, siyasî partilerin, insanir 
miza, vaat ve icraatlarında, ekonomik ve idarî konular kadar öncelikli hale gelmesi, başarının 
müjdecisidir. Münhasıran bu konuyla bir sayın bakanın görevlendirilmiş olması doğru ve ye
rinde bir karardır. Yurt içindeki ve dünyadaki insan hakları konusundaki gelişmeleri takip ve 
iyileştirmelerle ilgili konuların başında eğitim gelir. Geçen dönem başlattığımız çalışmayı de
vam ettirerek, polis ve idareci yetiştiren okullardan başlayarak bütün okullarda insan hakları 
dersi okutulması; bu şekilde insan haklarına saygının bir genel ahlak ve bir yaşam tarzı haline 
getirilmesi, öncelikli hedefler arasında olmalıdır. Yine Anayasadan başlayarak, bütün mevzu
atın taranıp, uluslararası normlara ve taraf olduğumuz sözleşmelere uygun hale getirilmesi en 
önemli çalışmalarımız olmalıdır. Bu konuda, geçen dönemde başlayan çalışmalara devam edil
mesi halinde, Anavatan Partisi, üzerine düşen desteği sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, insan haklarının başında şüphesiz yaşama hakkı gelir. Yaşama hak
kına kastedenlere ödün veren, taviz veren davranışlar, geniş kitlelerde insan hakları savunma
sının lüzumsuzluğu, fantaziliği ve hatta tepkisini oluşturur. Tribünlere oynama hevesi netice 
itibariyle insan hakları savunucularının moral ve kitlesel desteğini zayıflatır, tnsan hakları adı
na yapılan bu şovların hedefe varmakta birer engel teşkil edeceğini asla hatırdan çıkarmamalı
yız. tnsan haklarını savunmanın karakoldan adam almakla, hapishane kapatmakla özdeşleşti-
rilmemesi gerektiğini hatırlamalıyız, unutmamalıyız. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Âşık'a teşekkür ederiz. 
SHP Grubu adına, Sayın Mahmut Almak; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; insan haklarından sorumlu Devlet Bakanımızın yaptığı gündem dışı konuşma üzerine, Sa
yın Başkan tarafından açılan bu görüşmede, değerli görüşlerini sunan ve insan hakları konu
sunda kararlı tutumlarını sergileyen Sayın Devlet Bakanımıza, Doğru Yol Partisi ve Anavatan 
Partisi grup sözcülerine teşekkür ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, demokratikleşmenin yaşandığı ve halk yığınlarının demokratik öz
lemlerini sunabildikleri günümüz koşullarında, ülkemizde hâlâ insan haklarının tartışılıyor ol
masını, tnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin tartışılıyor olmasını bir eksiklik ve bir talihsizlik 
olarak değerlendiriyorum. . 

Bilindiği gibi, insan haklarının uluslararası düzeyde yoğun ihlalleri karşısında, 10 Aralık 
1948 yılında tnsan Hakları Sözleşmesi imzaya açılmış ve böylece insan hakları, ülkelerin iç so
runu olmaktan çıkarılarak, uluslararası, evrensel bir boyuta kavuşturulmuştur; ama ne acıdır 
ki, üye ülkelerde hâlâ insan hakları tartışılmakta ve hâlâ yoğun bir şekilde ihlal edilebilmekte
dir. tnsan haklarının yoğun bir şekilde ihlal edilmesi ve tartışılmasına sahne olan ülkelerden 
birisi de Türkiye'dir. -
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İzin verirseniz, İnsan Hakları Sözleşmesini birtakım somut olgularla birlikte değerlendir
menize arz etmek istiyorum. 

İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi : "Madde 2. Herkes, bildirgede ilan olunan temel hak 
ve özgürlüklere sahiptir..." Peki, nedir bu hak ve özgürlükler?.. En başta geleni yaşam hakkı. 

Değerli milletvekilleri, takdirinize sunmak istiyorum; insanlarımızın yaşam hakkı güven
cede midir, değil midir bunu değerlendirmenize arz etmek istiyorum. "Yaşam hakkı 
güvencededir" deniyorsa, izninizle sormak istiyorum. Halkın Emek Partisi Diyarbakır İl Baş
kanı Vedat Aydın evinden alınarak götürüldü ve daha sonra da öldürüldü. 25.5.1991'de -ki, 
bugün basında da çıkmıştır- Midyat'ta Beşir Algan'ın öldürülmesi, 13.6.1991'de Midyat'ta Ra
mazan Aslan'ın öldürülmesi, 18.6.1991'de Cizre'de İbrahim Sarıca'nın öldürülmesi, Dargeçit'
te SHP'li Ömer Kılıç'ın kurşuna dizilmesi ve benzeri onlarca öldürme olayı. Şimdi, bu koşul
larda, insanlarımızın yaşam hakkı teminat altındadır diyebilir miyiz acaba?.. 

Değerli arkadaşlarım, İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi: "Madde 5. Hiç kimseye eziyet , 
ve işkence edilemez..." Ama, 20 Ekim Seçimlerine kadar sorgu odalarında insanlarımıza iş
kence yapılmıştır, etrafa insan çığlıkları yayılmıştır; genç kızlarımıza işkence yapılmıştır, genç
lerimize işkence yapılmıştır, yaşlı insanlarımıza işkence yapılmıştır. 

"Madde 9. — Keyfi olarak hiç kimse yakalanamaz." Ama, 12 Eylül döneminde 625 bin 
insan gözaltına alınmıştır, yakalanmıştır. Bu insanların çoğunluğu, süreç içerisinde, yargıla
malar sonucunda ya beraat etmiştir veya takipsizlik kararlarıyla aklanmışlardır. Bu gözaltılar, 
kitlesel gözaltılar, yakalamalar süreç içerisinde de devam etmiştir. Vedat Aydın'ın cenaze töre
ninde beşyüzü aşkın insan gözaltına alınmıştır. Daha sonra ise, önemli bir bölümü suçsuz ol
duğu için, suçlulukları kanıtlanamadığı için mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştır. Mahkû
miyet kararı mahkemelerce verilmedikçe, herkesin masum sayılacağı, suçsuz sayılacağı İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesinin 11 inci maddesinde hüküm altına alınmıştır; ama milyonlarca 
insanımıza potansiyel suçlu gözüyle bakılmaktadır ve yüzbinlerce insanımız haklarında hiçbir 
mahkûmiyet kararı olmadığı halde, fişlenmiş ve suçlu duruma getirilmiştir. 

"Madde 13. — Herkes yerleşeceği yeri, ikamet edeceği yeri, özgür bir şekilde seçme hak
kına sahiptir" derse de, 20 Ekim seçimlerine kadar binlerce köy boşaltılmış ve bu köy halkının 
bir bölümü batıya, bir bölümü de il merkezlerine sürgüne gönderilmiştir. Trajediyi gidin, Şır-
nak il merkezinde görün; trajediyi gidin Batman'da, Diyarbakır'da ve benzeri illerde görün lütfen. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Kim yapmış bunları acaba?.. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; "Madde 17. Hiç kimse mal ve 

mülkünden yoksun bırakılamaz" derken, insanların tek üretim araçları olan katırları öldürül
müştür, hububatları ve gıda maddeleri yakılmıştır; ormanlar ateşe verilmiştir, evler ateşe veril
miştir. 

Gene, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 18 inci maddesi, "herkes düşünce ve vicdan 
özgürlüğüne sahiptir" der; ama, biz insanlarımızı terörle mücadele yasasıyla, sansür, sürgün 
kararnameleriyle ve benzeri düzenlemelerle büyük tehditler altına sokmuşuzdur. Düşünce öz
gürlüğünün bedeli ağır hapistir, cezaevidir ve kelepçedir. 

Değerli arkadaşlarım, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 19 uncu maddesine göre; her
kes düşüncelerini her türlü iletişim araçlarıyla yayma özgürlüğüne sahiptir; ama acıdır ki, 
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vahimdir ki, yazarlarımız, çizerlerimiz onlarca yıllık hapis cezaları ile tehdit edilmektedir, tu
tuklanmaktadır; kitaplar, dergiler ve gazeteler hakkında toplatılma kararları verilmektedir ve 
matbaalar özellikle sansür ve sürgün kararnamesi nedeniyle ağır baskılar altındadır. 

Değerli arkadaşlarım, 23 üncü madde, çalışma, işsizliğe karşı korunma hakkını içermek
tedir. Milletvekillerimizin hemen hemen hepsinin aynı sıkıntıları mevcuttur; kapılarımızı yüz
lerce, binlerce işsiz insan aşındırmaktadır, iş istemektedirler, aş istemektedirler; ama, çözüm 
bulamamaktayız, çözüm bulmakta zorluk çekmekteyiz. 

Şimdi, söyler misiniz bana, işsizlik sorunu ile tnsan Hakları Evrensel Bildirgesini karşı 
karşıya koyduğunuzda, bu bildirgenin gereklerini yerine getirdiğimizi kabul edebilir misiniz 
acaba?.. 

Herkes çıkarlarını korumak üzere, meslek örgütü kurmak hakkına sahiptir. Şimdi soru
yorum değerli milletvekilleri, memurlarımızın ve öğretmenlerimizin, bütün çalışan insanları
mızın ve çalışan kesimlerin grevli ve toplusözleşmeli sendikal hakları nerededir? Soruyorum, 
işçilerimizin özgür sendikacılık hakları, üreticilerimizin, ürettikleri mallarının bedellerinin be
lirlenmesinde söz ve karar sahibi olma haklan nerededir? 

Değerli arkadaşlarım, çağdaşlaşma, demokrasi güzel... Arkadaşlarımız değerli görüşleri
ni bu kürsüde ortaya koydular, faydalandık; ama, bir taraftan çağdaşlaşma ve demokrasi diye
ceğiz, öte taraftan da tnsan Haklan Bildirgesini bir tarafa atacağız, işimize gelmediği için yok 
sayacağız... Bir taraftan demokrasi ve insan hakları diyeceğiz, öte taraftan da 1954 tarihli Av
rupa însan Hakları Sözleşmesini güneydoğuda askıya alacağız... Demokrasi diyeceğiz, insan 
haklan diyeceğiz; ama, insanlarımızı olağanüstü hal uygulamalarıyla, Terör Yasasıyla, SS Ka-
rarnameleriyle terbiye etmeye çalışacağız... Bütün bunlar olumsuzluk. Peki, hiç mi olumlu bir 
yan yok? 

Değerli arkadaşlarım, başta yeni bir Hükümet var ve bu Hükümet iddialı : Demokrasi 
diyor, insan hakları diyor, demokratikleşme diyor, şeffaflık diyor... Bu Hükümet ki, yırtıcı hay
vanların bile barındırılmasının mümkün olmadığı Eskişehir Cezaevini kapatarak, demokra
tikleşme alanında, bizce, dev bir adım atmıştır. Bu Hükümet ki, "S orgu evi erinde, cezaevlerin
de, karakollarda işkence yapılmayacaktır, işkenceyi mahkûm ediyorum" diyerek, ilk defa, iş
kenceye karşı böylesine kararlı bir tutum almıştır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet ki, demokrasinin bir ayıbı olan, kanayan bir yarası 
olan Kürt sorununu tartışmaya açma cesaretini göstererek, Kürt gerçeğini ve kimliğini kabul 
etmiştir. 

Peki, ne istiyoruz ne bekliyoruz bu kararlı, bu demokrasiyi yerleştirmeye kararlı olan Hü
kümetten biz... Milletveklileri olarak ne bekliyoruz, halk olarak ne bekliyoruz... Diyoruz ki, 
bu fiş ayıbına son verilmelidir. Yüzbinlerce insanı, suçsuz oldukları halde suçlu duruma geti
ren fişleme uygulamasına son verilmelidir. Demokrasi, bir devlet ideolojisi olarak benimsen-
melidir. Okullara; ilkokuldan üniversiteye kadar, "insan hakları dersi" konulmalıdır. Eskişe
hir Cezaevi, insan hakları müzesi haline dönüştürülmelidir.. İşkence ve her türlü insanlık dışı 
uygulamaya karşı atılacak adımda, gerek Parlamentonun, gerekse 57 milyon insanın Hükü
metle birlikte olduğunu belirtmek istiyorum değerli arkadaşlarım. 
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İşkencecileri koruyan Terör Yasası, SS Kararnamesi ve benzeri 12 Eylül ürünü çağdışı ya-
/ saların toplum yaşamından sökülüp atılması, çıkarılması gerekmektedir. Hak arama özgürlü

ğünün önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. 
Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—Sayın Alınak'a teşekkür ederiz. 
Refah Partisi adına, Sayın Oğuzhan Asiltürk; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Burada, değerli grup temsilcisi arkadaşlarımız çok güzel şeyler söylediler. Aslında, insan 
hakları konusunda, memleketimizde, fikir planında oldukça yaygın bir anlaşma, oldukça yay
gın bir fikir birliği vardır; ancak, büyük çoğunluğu itibariyle bütün mesele tatbikattan doğ
maktadır. Buna ilave olarak bazı yasal eksiklikler de bunlara ilave edilmelidir. 

Ben, müsaade ederseniz, konuya bir başka açıdan yaklaşmak istiyorum. 

Değerli konuşmacı arkadaşlarımız insan haklarının teminatının, sanki, sadece demokrasi 
olduğu şeklinde intiba verecek bir takdimde bulundular. Aslında, vasıtalar, insanların gayele
rine gideceği birtakım manivelalardır; bunlar, kullanılırlar. Asıl olan, insanların mesut olma
ları, toplumların bahtiyar olmaları, toplumların huzur içerisinde yaşamalarıdır. Burada vası
talar gaye edinilirse, fevkalade yanlış birtakım çıkmazlardan öteye gidemeyiz. 

Biz, insan haklarını sağlayacağız... Bunu nasıl sağlayacağız?.. Demokratikleşeceğiz ve öy
le sağlayacağız. Peki demokrasinin tarifi ne? Demokrasinin temel bir tarifi var : Karar alınır
ken ekseriyet karar verecek, azınlık ona uyacak. Peki, ekseriyet, azınlığın kararına, azınlığın 
arzusuna, azınlığın haklanna aykırı karar aldığı zaman ne olacak? Yine demokrasi olacak; 
ama, azınlık, haklarını kullanamayacak... İşte, aslında, demokrasinin açmazı, demokrasinin 
içinde bulunduğu çelişki budur. Çoğunluk, azınlık hakkında karar verir, bu karar zaman za
man azınlığın lehinde olur, zaman zaman aleyhinde olur; ama, temel ilke olarak, hiçbir zaman 
denilemez ki; "Ekseriyetin verdiği karar azınlığın da lehinedir, onların haklarını da teminat 
altına alır." Bunu söylemek mümkün değildir. 

öyleyse ne yapmamız lazımdır? Bizim önerdiğimiz husus, insan haklarını teminat altına 
almak bakımından daha doğrudur. Her zaman ifade ettiğimiz şudur : Toplumumuz hakkında 
karar verilirken, bu kararları, kuvvete dayalı bir düzen içerisinde değil, hakka dayalı bir düzen 
içerisinde vermemiz gerekir. Bunu sağlayabildiğimiz takdirde jîirçok meseleyi daha başlangıçta 
önlemiş olma imkânı elimize geçer. 

(Değerli arkadaşlarım, temel insan haklarını şöyle özetleyebiliriz : İnsanların doğuştan ge
len temel hakları vardır. Bunlar yaradılışla beraber insanların sahip oldukları haklardır. Bun
ların birincisi-ve en önemlisi, yaşama hakkıdır. Hangi dinî inanca sahip olursa olsun, ister dinî 
inancı olsun, ister olmasın; hangi ırka mensup olursa olsun; ister siyah olsun, ister beyaz ol
sun; hangi dili konuşursa konuşsun; insanların yaradılıştan gelen temel yaşama hakları vardır, 
bunun devlet güvencesi altına alınması zaruridir, kaçınılmazdır. Bu, temel bir haktır. 

Aynı şekilde, insanların temel haklarında olan mülkiyet hakkı vardır. İnsanlar alın teriyle 
çalışmışlar, el emekleriyle kazandıklarından tasarruf ederek artırdıklarından mülk edinmişler
dir. Bunun teminat altına alınması lazımdır. Mülkiyet hakkı, temel insan haklarındandır. 
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Üçüncü olarak; insanların inanma hakkı vardır. Düşünce ve inanç hürriyeti dediğimiz bu 
hak, aslında tam tarif edilmeli ve gereklerine tam uyulmalıdır. Bir toplumda düşünce ve inanç 
hürriyetinin varlığının ölçülerini izin verirseniz birkaç cümleyle arz etmek istiyorum. 

Bir toplumda düşünce ve inanç hürriyeti varsa, orada insanlar düşüncelerini, inançlarını 
her vasıtayla topluma aktarma imkânına sahip olurlar. Bu, sadece inanç hürriyeti için yeterli 
değildir. Bir toplumda inanç hürriyetinin bulunabilmesinin diğer bir şartı, o toplumda, hangi 
inanca bağlı olursa olsun, insanların inançlarını öğrenme ve öğretme haklarının da teminat 
altına alınmasıdır. Yoksa, toplumda, öğrenme ve öğretme hakları teminat altına alınmazsa bu 
haklar, teminat altında olmazsa, insanlar inançlarını muhafaza edemezler, buna sahip olamazlar, 
kendinden sonrakilere bunları aktaramazlar, öyleyse, bu da temel haklardandır ve teminat al
tına alınması gerekir. 

Yine, inanç hürriyetinin bir toplumda var olduğunu kabul etmek için, inanan insanların, 
neye inanıyorlarsa, hangi düşünce etrafında birleşiyorlarsa, bunların tamamının, hiçbir ayırım 
yapılmadan, örgütlenme, teşkilat kurma haklarının kendilerine verilmesi, bunun teminat altı
na alınması lazımdır. Yoksa, insanlar, bir toplumda kendi inançlarını topluma karşı müdafaa 
edemezler. Toplumun baskısı, onların bu inandıklarını yaşamalarına da, sürdürmelerine de engel 
olur. öyleyse, insanların, inandıkları gibi, yaşama haklarının varlığından söz etmek demek, 
onların bir araya gelerek, teşkilatlanarak, örgütlenerek bu haklarını korumalarının da kendile
rine verilmiş olması demektir. Bunun teminat altına alınması gerekir. 

Bütün bunlardan sonra da, bir toplumda hakikaten temel insan hakları vardır diyebilme
miz yine mümkün değildir. Şunun için mümkün değildir : Bütün bunlar olduktan sonra, siz 
bir temel hakkınızı yaşamak istediğiniz zaman eğer engelle karşılaşıyorsanız, işte o zaman, yi
ne insan haklarından olan inanma hakkı tam manasıyla yerine gelmiyor demektir. 

Sayın Bakanı burada dikkatle dinledim; genel cümlelerle, temel insan haklarından bahse
derek, Avrupa'dan alarak imzaladığımız, altına imza koyduğumuz birtakım anlaşmaları dile 
getirdi. Sayın Bakanın, temel insan haklarına riayet etmek için kendisinin de imza atarak söz 
verdiği bir Hükümet programı var. Bu Hükümet programında, elbette, bütün değerli milletve
kili arkadaşlarımın da, Hükümetin de sahip çıkacağına inandığım, inanan insanlara yapılan 
haksız muamelenin kaldırılmasına dair ifadeler de var Şimdi, Sayın Bakana soruyorum : Eğer 
insan haklarına hakikaten saygı gösteriyorlarsa, göstereceklerse; halen, başını örttüğü için üni
versitelere alınmayan kız öğrencilerimizin bu haline niçin yabancı, niçin seyirci kalıyorlar? Şu 
anda, Hacettepe Üniversitesinde, başını örttüğü için hakkında zabıt tutulup disiplin kuruluna 
verilen, birinci cezadan sonra uzaklaştırma cezasına çarptırılıp sonra da okuldan atılacak öğ
renciler var. Bunların hakkı, temel insan hakkı değil mi? Yani, Sayın Bakan, bunları temel in
san hakkı olarak kabul etmiyor mu?.. Ediyorsa, bunu düzeltmek lazım, hatta bu konuda, bu 
Meclisten çıkmış kanunî düzenleme de var. Yani, şu anda, mevcut düzenlemeye göre hiçbir öğ
retim üyesi, hiçbir dekan veya rektör, -bir öğrencinin başını açması içiq kendisini zorlayamaz, 
okula almamazlık edemez, hele hele disiplin kuruluna verip onu cezalandıramaz; ama, bu tat
bikat yapılıyor. 

Bildiğiniz gibi, kanunların son iki maddesinden biri, "bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür" 
der. Sayın Bakanlar Kurulu üyelerinden, Sayın Bakandan ve Sayın Başbakandan rica ediyo
rum; eğer, bu Kanun, bu Yasama Meclisinin iradesini gösteriyorsa, eğer bu Kanun, bu Yasama 
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Meclisinden çıkarak kanunlaşmışsa, onun gereğinin yapılması, yani bu Kanunun yürütülmesi, 
Sayın Başbakanın Başkanlığındaki Hükümetin görevidir. Bu görevi yerine getireceklerinede 
inanıyorum, bunu yapmaları gerektiğini de bir kere daha ifade ediyorum. Eğer bunlar yerine 
getirilmezse, burada, sadece insan haklarının sözünden bahsetmenin bir kıymeti yok ki... tşte, 
yaşanan bir durum var. Şu anda savcıların soruşturma açmasını gerektirecek ölçüde kanun ih
lali olduğu halde, Bakanlar göreve yeni başladıkları ve şu ana kadar da ziyaretçilerden başları
nı alamadıkları için, konuyla belki alakadar olamadılar diye düşünürsek de bundan sonra böyle 
devam etmesine müsaade etmemeleri gerektiğini, bir kere daha huzurlarınızda hatırlatıyorum 
ve kendilerinden, bu zulmü kaldırmalarını rica ediyorum. 

İnsanların, doğuştan gelen haklarının beş unsurundan üç tanesini saymıştım, diğer önemli 
iki tanesinden dördüncüsü, bizim inanışımıza göre, toplumla ilgili olan, bir toplumun aklî me
lekelerinin, ruhî varlığının muhafazası manasındaki aklın muhafazasıdır, tşte, bunu temin et
mek için, -insan haklarına saygı gösteriyorsa- bu Hükümetin, alkolizmle, uyuşturucuyla ve bu 
kabil her türlü kötülüklerle mücadele etmesi gerekir. Bu, insanların temel haklarının korun
masıdır. Çünkü, kimse bu mücadeleyi tek başına yapamaz. Bu, ancak devlet çapında; ancak 
iktidar olunması halinde yapılabilinecek bir mücadeledir. Bunu, Hükümetin mutlaka yapması 
gerektiğine inanıyorum. 

Yine, insanların doğuştan gelen haklarından beşincisi, toplumda yaşayan insanların ahla
ki değerlerini muhafaza etmeleri hakkıdır. Fert bunu muhafaza edemez. Bunu, iktidarın mu
hafaza etmesi gerekir. Nasıl muhafaza edecek?.. İşte» fuhuşla mücadele etmek budur, her türlü 
ahlaksızlık yuvalarıyla mücadele etmek budur... Toplumda, bir kişinin bu mücadeleyi yapması 
mümkün değildir. Bunu, insan haklarına saygılı iseler iktidarların yapması gerekir. Bütün bunlar 
yapıldığı takdirde, insanların doğuştan sahip olduğu haklarla ilgili olarak çalışmalar yapılmış 
olur. 

İkinci temel insan hakkı, emekle meydana gelen haktır. Bu işlerin, sadece birtakım mane
vî meselelerden ibaret olduğunu da kabul edemeyiz. Emekle meydana gelen bu hakların da 
teminat altına alınması gerekir. Bu da, yine bildiğiniz gibi, fert fert, her bir insanın kendi ken
dine alması mümkün olmayan haklardandır ve bu hakları, devletin, iktidarın gözetmesi gerekir. 

Yine, bir üçüncü temel insan hakkı, anlaşmalarla, mukavelelerle doğan haklardır. Bunla
rın da, yine düzenlemeler içerisinde teminat altına alınması gerekir. Zamanınızı fazla alma
mak için, konuları kısaca, satırbaşlarıyla geçiştiriyorum, 

Dördüncüsü de, eşitlik ve adaletten doğan haklardır. Bunların da teminat altına alınması 
gerekir. "Eşitlik ve adaletten doğan haklar" deyince, herkeste başka bir çağrışım meydana ge
leceği için, kısaca, iki cümle ile izah etmek istiyorum : Devletin kontrolü altında olan; özel 
sektörün de sahip olduğu aynı tip işyerlerinde birbirinden farklı ücret verildiği gibi aynı işi ya
pan başka bir işyerinde çok daha farklı bir ücret verilir, tşte, bu, temel haklara tecavüzdür ve 
bunların, mutlaka, bir seviyeye getirilmesi gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bütün bunlar acaba nasıl yapılabilir?.. Bize göre, bütün bunlar, kuv
vete değil, hakka dayalı bir düzenin kurulması halinde gerçekleştirilebilir. Eğer bu düzen ku
rulmazsa, biz, batıdaki sistemleri tatbik etmeye devam edersek, bu insan haklarını tam mana
sıyla gerçekleştirme imkânına sahip olamayız. Çünkü, hepinizin bildiği gibi, batıda hak anla
yışı dört unsurdan meydana gelir. Batıda, kuvvet, hak sebebidir. Bunun tatbikatını dünyada da 
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görüyoruz. Gidip, Körfezi işgal edenler, "gücümüz vardır, bunu yaparız" diye işgal ediyorlar. 
Gücü olan, gücünün kendisine bir hak verdiğini kabul ediyor ve güçlü, haklı oluyor. Nitekim 
"ihtilallerin kendine has kanunları vardır" sözü da, aynı, güce d#alı bir hak elde etme tema
yülüdür; yoksa, hiçbir şeyin kendine dayalı bir hakkı yoktur. Hakkın dışında hiçbir şey elde 
edilemez; ama gücünüz varsa bunu yapıyorsunuz; bir hak, sanki hakmış gibi ortaya çıkıyor. 
Hakikatte, bunu kabul etmek mümkün değildir. Batıdaki sistem, kuvvetin hakkı doğurduğu 
temayülündedir ve biz de, maalesef, bu temayül içerisine girmiş bulunuyoruz. 

Batıda ikinci hak sebebi, çoğunluğun hak sebebidir. Şu Mecliste çoğunluk bir araya gele
rek istediği kanunu çıkarabilir; ama bu haklı mıdır, haksız mıdır diye düşünmezse, işte, bu, 
çoğunluğa dayalı sistem hakka dayalı olmayacağı için, insanlara saadet getirmez, insanlar me
sut olamazlar. Eğer bir toplumu hedef alıyorsak, bu toplumda mutlaka hakka dayalı düzenle
meleri yapmamız gerektiğine inanıyorum. 

Batıda imtiyaz da bir nevi hak doğurur. Bu, ta Roma'dan, asillerin imtiyazından gelmiş. 
Şimdi de dünyada, Batı'da bunlar mevcuttur. Bugün, Amerika'da, beyazla siyahın eşit hakka 
sahip olmadığı hem de yirminci asrın sonunda, 2000'li yıllarda, insan hakları nutukları atılır
ken, gözümüzün önünde sergileniyor. Batı'da, imtiyaza dayalı bir hak anlayışı da vardır ve ni
hayet Batı'da, çıkara dayalı, menfaate dayalı bir hak anlayışı da vardır. 

Efendim, yine aynı misali vereyim : Körfezin petrolü üzerinde birtakım hesaplar yapılır
ken, "bunda bizim çıkarımız var" deniyordu. Bize ne sizin çıkarınızdan?.. Sizin çıkarınız bizi 
ilgilendirmez... Çıkarı, ona bir nevi hak doğurmuş oluyor. 

tşte, Batı'nın temel sisteminde bütün bu yanlış kabuller olduğu için, biz de burada Batı'-
nın AGÎK sürecini, Paris Şartını, Magnakartasını zikrederek insan haklarını tam ve kâmil hale 
getireceğimizi zannediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz, batıdan, temel felsefesinde olmayan şeyleri bekliyoruz. Batıda 
bunu görmek mümkün değildir. Batı, çifte standartlıdır. Bir arkadaşımız da ifade etti, -
birçoklarımız hatırlar- üzerinde uyuşturucu yakalanan Timothy isimli bir İngiliz, bizde, üze
rinde uyuşturucu bulundurmak suç teşkil ettiği için, Diyarbakır'da muhakeme edildi ve ceza 
verildi. Bunun üzerine, İngiltere'de "barbar Türkler" diye kıyamet koparıldı; ama şimdi Al
manya'da "dazlaklar" bir işçimizin 4 yaşındaki çocuğunu, top oynar gibi birbirlerine atıyor
lar, dünyadan bir ses geliyor mu? Kim sesini çıkarıyor? Hiç kimse... Neden?.. Çünkü, Batı çif
te standart kullanır ve Batı, kendisine hak kabul ettiğini başkalarına kabul etmez; etmiyor da... 

İsrail askerleri, İsrail'de her gün Filistinli çocukları -gözümüzün önünde- hedef alarak kur
şunluyorlar; yakaladıklarının -kadınların- kemiklerini sopalarla kırıyorlar, hiçbir şey olmuyor; 
ama, bunun binde birini Türkiye'de yaptığınız takdirde kıyamet kopuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu, hak anlayışından değildir; böyle hak anlayışı olmaz. Bu, bir 
çifte standarttır. Batı, kendisine başka türlü bir standart kabul eder, ona uyar, kendi dışındaki
lere başka türlü bir standart kabul eder ve ona uyar. Hak anlayışı, bizim milletimizin hak anla
yışıdır. Bin yıl bunu insanlığa gösterdik. 

Çok basit bir misal vereyim : Bir gün Hazreti Ömer, Şam'da... 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk,.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
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Bir gün Hazreti Ömer, Şam'da, namaz kılmak için bir yer. arıyor; bir yer bulamıyorlar. 
Hazreti Ömer'e, "şurada bir kilise var. Bizim inançlarımıza göre ibadethanelerde namaz kıh-
nabilir; burada namaz kılalım" diye teklif ediyorlar. Hazreti Ömer bunu reddediyor ve orada 
namaz kılmıyor, başka bir yerde kılıyor. Namazı kıldıktan sonra Hazreti Ömer'e "neden bura
da kılmadınız? Bir mahzuru yoktu" diye soruyorlar. Hazreti Ömer, "ben burada namaz kılar
sam, müminlerin emiri burada namaz kıldı diye, benden sonra, burayı cami haline getirirler, 
bu insanların temel ibadet haklarına tecavüz edilmiş olur. Bunun için kılmadım" şeklinde ce
vap veriyor. Biz, bu olgunluğu, bu insanlığı Batı'da hiç görebildik mi? Onun için, biz, kendi 
değerlerimize dönmeliyiz. Yüzyıllarca, bütün insanlığa insan haklarını biz öğrettik; şimdi de 
hiçbir eksiğimiz yok. Bu insan haklarına ancak böyle sahip çıktığımız takdirde, biz, tam ola
rak, mükemmel olarak, kâmil manada bu hakları yerine getirmiş oluruz ve dünyaya da örnek 
oluruz. 

Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—Sayın Asıltürk'e teşekkür ederiz. 
Şimdi, şahısları adına gündem dışı söz isteyen iki değerli arkadaşıma söz vereceğim. " 

2. — Van Milletvekili Remzi-Kartal'm Türkiye'de insan haklarma ilişkin gündem dışı konusmast 

BAŞKAN — "Türkiye'de insan hakları" konusunda, Van Milletvekili Sayın Remzi Kar
tal'a söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

REMZt KARTAL (Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım adına, Genel Ku
rulu saygılarımla selamlıyorum. 

Bugün, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 43 üncü yıldönümü. Bu 
vesileyle, ülkemizde, konuyla ilgili kuruluşlarca, tnsan Hakları Haftası nedeniyle çeşitli etkin
likler düzenlenmektedir. Ben de gündem dışı konuşmamda, ülkemizdeki insan hakları manza
ralarını, bilhassa geçmiş on yıllık süre içindeki görüntüleri yansıtmaya çalışacağım. Bununla 
amacım, demokratik hukuk devleti ve sivil toplumu amaçlayan ciddî bir program ve protokol
le çalışmaya başlayan Hükümetimizin duyarlılığını artırmaktır. 

Çağımız, barış, demokrasi ve özgürlük çağıdır. Çağdaş demokrasi, insan temel hak ve öz
gürlükleriyle tanımlanan, anlamını kazanan bir kavramdır. 

Rejimin tam demokratik olmadığı, atananların seçilmişlerden önde geldiği sivil olmayan 
toplumsal düzenlerde insan haklarından tam olarak söz etmek mümkün değildir. Bu çerçeve
de, 12 Eylül rejimi ve onun devamı olan geçmiş on yıllık süre, ülkemiz ve halkımız için bir 
kayıp dönem olmuştur. 

tnsan haklarının en büyük güvencesi, rejimiyle, anayasasıyla, hukuk sistemiyle demokra
tik sivil toplumsal düzendir. Bunun ilk koşulu ise, halkın seçimle iradesini temsil eden parla
mentonun üstünde hiçbir iradenin olmamasıdır. Bu anlamda, Millî Güvenlik Kurulunun lağ
vedilmesi, demokratik rejimimiz açısından atılmış önemli bir adım olacaktır. 

İhtilal koşullarında ve ihtilal mantığıyla Anayasamızda Millî Güvenlik Kuruluna yer ve
rilmesi ve bu kurulda tartışmaların yapılması, inanıyorum ki, bir Anayasal görevi yerine getirmek 
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zorunda olan Millî Güvenlik Kurulunun değerli asker üyelerini de rahatsız etmektedir. Ancak 
bunu yaparsak, seçilmişleri atananlara, yani millî iradeyi egemen kılmaya başlamış oluruz. 

Demokratik rejimimizin bu1 büyük açmazını aşmak bakımından, iki büyük partimizin or
taklaşa kurdukları bu koalisyon Hükümeti, ülkemiz için büyük bir şanstır. Her iki parti de, 
partilerden birisinin tek başına iktidar olması halinde bile, bu sorunu aşmakla ilgili olarak, 
bugünkü kadar güçlü olmayabilirler. Koalisyon Hükümeti, bu şansı en iyi şekilde değerlendir
melidir. 1980 öncesi, ülkemizin iki büyük partisi olarak, darbeleri, 12 Eylül rejimini yaşayanlar 
olarak, bu konuda gerekli duyarlılığı göstereceklerini umuyorum. 

12 Eylül rejimi ve Anayasası, insan temel hak ve Özgürlüklerine ciddî yasaklar getirmiştir. 
Bu antidemokratik yasaları içine sindirmiş* benimsemiş, geçmiş siyasî iktidarlar, insanlarımı
zın sosyal, siyasal, ekonomik taleplerini baskı altına almış, yasaklamışlardır. Başta işçi ve me
murlar olmak üzere, geniş emek katmanlı yığınlar, özgür sendikal haklarından 'men edilmiş
lerdir. İnsanlarımız, düşüncelerini ifade etmek ve bu doğrultuda örgütlenebilmek hakkından, 
inançlarından dolayı, yasal olarak, sınırlandırılmışlardır. Çağımızın, dünyamızın yaşadığı in
san hakları ve özgürlükler gerçeği görülememiş, bu anlamda, ülkemizde yaşanan bir büyük 
gerçek yanlış teşhis ve tedaviyle yanlış politikalar ve uygulamalarla büyük açmaza sokulmuş
tur. Ülkemizdeki bu büyük gerçek, kimliğini, dilini, kültürünü isteyen Kürt gerçeğidir. Kürtler, 
bu demokratik ve insanî haklarından yoksun bırakılmışlardır. Talepleri ise, baskı ve sindirme 
ile karşılanmıştır. 

Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın birliği, gerçekçi, akılcı olarak yorumlanama-
mıştır. Irkçı, şoven anlayışla, bölge halkı potansiyel suçlu olarak görülmüştür. Sosyal, siyasal, 
ekonomik ve kültürel altyapıdan yoksun bu politikaların, ülkenin bütünlüğü ve esenliği açısın
dan başarılı olması mümkün olmamıştır. Bu yanlış politikaların faturası ise güvenlik güçlerine 
çıkarılmıştır. Güvenlik güçleriyle halk karşı karşıya getirilmiş ve güvenlik güçlerimiz yıpraülmıştır. 

Bu yanlış politikalar sonucunda, meydana gelen, bölgedeki insan hakları manzaralarına 
bakmak gerekiyor. Bölge halkının tarihinden gelen ve kültür mirası olan yerleşim birimlerinin 
Kürtçe isimleri tamamen değiştirilmiş; insanlar, kendi çocuklarının, anadillerindeki isimlerini 
nüfus dairelerinde yazdıramamışlardır. Bu, insanların kendisine yabancılaşması, kendisini sis
temin içerisinde yalnız ve baskı altında hissetmesi sonucunu getirmiştir. Çok tehlikeli ve sakın
calı olaı. bu durum düzeltilmelidir. 

Bölge halkı, hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Birçok bölgede kışlak ve yaylaklar bo
şaltılmış, halk zorunlu göçe zorlanmıştır. Bu durum, insanların kendi topraklarından zorla ay
rılmaları demektir. Ülke ekonomisine bulundukları yerde, katkıda bulunan bu insanlar, yerle
rinden ayrılarak gittikleri büyük şehirlerde, gerek altyapı ve gerekse iş bakımından sorun ol
muşlardır. İnsanlarımızı bulundukları yerde mutlu edebilmenin, onların temel hak ve özgür
lüklerini koruyabilmenin yollarını bulmalıyız. 

Kimliğini isteyen insanlar potansiyel suçlu muamelesi gördükleri için, baskıya maruz kal
maktadırlar. Bölgede çok ciddî işkence iddiaları vardır. Bunun çok önemli bölümü emniyet 
güçleri ile ilgilidir. Soruşturma döneminde, alışılagelmiş, olağan bir yöntem olarak, işkence, 
sistematize edilmiştir. Sorun ve olay ne olursa olsun, hiç kimseye işkence ve kötü muamele ya
pılamayacağı açıktır. Emniyet güçlerimizin bu alandaki teknik eksikliğini yasal olmayan yön
temlerle kapatmak ve gidermek istemesinin gerekçelerini kabul etmek mümkün değildir. Bunun 
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önlenebilmesi için birinci koşul, gözaltına alınan kişilerin avukatlarıyla görüştürülmesi kişiye, 
emniyet teşkilatına gelmesiyle birlikte avukatlık hizmetinin verilmesi ikinci koşul ise işkence 
konusunda ülkemizde birçok kamusal ve gönüllü kuruluşun ve en önemlisi, kamuoyunun des
teği ve katkısı sağlanarak kamuoyu yaratılmasıdır. 

Ülkemizdeki faili meçhul cinayetler ve kayıp insanlar sorunu kamuoyunda ciddî endişele
re yol açmakta, ülkemizin saygınlığına gölge düşürmektedir. Halkımızın yaşama hakkını gü
vence altına almak zorundayız. Yurttaşlarımızı korkusuzca yaşatmalıyız. Ancak, durum hiç 
de böyle değildir : 21.5.1991 - 23.11.1991 tarihleri arasında, altı aylık süre içinde 25 adet faili 
meçhul cinayet, konunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya yetecektir. Bu kişilerin isimleri 
ve olaylar tarih sırasına göre burada yazılı; zaman alır düşüncesiyle, tek tek okumuyorum. Bun
ların mutlak surette aydınlatılması sağlanmalı, sorumluları adalete teslim edilmeli ve böylece, 
bu tür cinayetlerin önü alınmalıdır. Aksi halde, devlet olarak şaibe altında kalmaktan kurtu
lamayız. 

Geçmiş siyasî iktidarın seçim öncesi yapmış olduğu tayinler konusu var. Bunlar tamamen 
siyasî tayinlerdir. İnsan hakları ihlallerinden biri de bu konudur. 

Bölgede çok sayıda insan, haklı-haksız gözaltına alınmakta -bütün bunlar, eskimiş, yanlış 
siyasî düşünceler doğrultusunda yapılmıştır- bunların birçoğu adaletin önüne bile çıkarılma
dan, sorgulamadan sonra bırakılmaktadır. Adalet önüne çıkarılıp beraat eden, aklanan, çalı
şan insanların bir kısmı, valilik emriyle bölge dışına tayin edilmekte; yani bir diğer deyişle, 
sürgün edilmektedir. Buradan, insan haklan ile ilgili Bakana sesleniyorum : Mahkemece suçlu 
bulunmadığı, beraat ettiği halde, siyasî erk tarafından suçlu sayılarak başka bir yere tayin edi
len bir yurttaşımızın durumu, insan hakları ihlaline girmiyor mu?.. İlgisini istirham ediyoruz. 

Değerli üyeler, yine buradan Sayın Başbakanıma sesleniyorum : Hükümetimiz, eski, yan
lış politikalara ve uygulamalara dur demiş yepyeni bir demokratikleşme programı ve hoşgörü 
anlayışıyla sorunları çözmeye çalışıyor. Bir anlamda sürgün sayılabilecek bu tayinlerin durdu
rulmasıyla, halka, yeni bir dönemin başladığı umudu verilecek, bir başka ilk adım atılmış ola
caktır. Böylece, bir insan hakkı ihlali de ortadan kaldırılmış olur. 

Bu kısa konuşmamda altını çizmeye çalıştığım konularda, devletin, ayrıca bir malî külfete 
girmeyeceği, hattâ tasarruf edeceği açıktır. Harcanacak tek şey hoşgörüdür. Başbakan Sayın 
Demirel'in son açıklamaları da yüreklere su serpmiştir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, Hükümetimizin, yeni bir umutla hazırlanan demokra
tikleşme programı sayesinde, insan haklarının 43 üncü yıldönümünde, insanlarımızın layık ol
dukları hak ve özgürlüklerini çağdaş anlamda sağlamakla, hem insanlarımızı onurlandırmış 
olacağımız hem de ülkemizin saygınlığı üzerindeki gölgeleri sileceğimiz gerçeğini vurgulaya
rak, sizleri en derin saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kartal'a teşekkür ederiz. 

3. — Bayburt Milletvekili Bahaltin Elci'nin, insan Iıak ve hürriyetleri ile yükseköğretim kurumu 
yöneticilerinin başörtüsü konusundaki tutumlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi, başörtüsü konusunda, öğretim ku
rumlarındaki keyfî davranışlar hakkında söz istemiştir. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAHATTİN ELÇl (Bayburt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, İnsan Hakla
rı Günü. Bu münasebetle gündem dışı konuşma yapmak üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bizden önce konuşan hatipler, insan hakları konusunda, çeşitli yönlerden görüşlerini or
taya koydular. Ortaya çıkan bir gerçek var ve biz bu gerçeği görmekle seviniyoruz. Bir millî 
mutabakat çıkmıştır ortaya insana saygı, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunup geliştiril
mesi hususunda bir ittifak vardır. Bunu görmekten son derece memnun olduğumuzu beyan 
etmekle beraber, konuya bir başka açıdan yaklaşmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, insan, Allah'ın kainatta yarattığı en üstün varlıktır. İnsanın, önce 
konumunu tespit etmek gerekiyor. Evrende ne varsa, insan için yaratılmıştır; güneş, su, rüzgâr, 
her şey insan içindir. Bütün yasalar, Anayasalar, hukuk sistemleri, insanın mutluluğu içindir 
ve insanın mutluluğu, ancak, insanın kişiliğine bağlı devredilmez, dokunulmaz, vazgeçilmez 
temel hak ve hürriyetlerinin korunup geliştirilmesine bağlıdır. 

Biz, şunu iddia ediyoruz : İnsanlar arasında renk, inanç, cins, etnik yönden hiçbir fark 
olmamalıdır. Bu açıdan şunu söylüyoruz : Bir insana yapılan iyilik, bütün insanlığa yapılmış 
iyilik demektir ve bunun gibi, bir insana yapılan kötülük, bütün insanlığa yapılmış kötülük 
gibidir. Konuya bu açıdan yaklaştığımız zaman, dünyamız bir barış ve adalet ortamına kavu
şur; ama bunun bugün,var olduğunu söylememiz mümkün değildir. Çünkü, bugün dünyanın 
hemen her ülkesinde, insan haklan ihlalleri söz konusudur ve insanlık ne çekiyorsa, bu haksız
lıkların ve insan hak' ve hürriyetlerin çiğnenmesinin ortaya çıkardıkları sorunlardan çekiyor. 
İnsanlık, çile ve sancı içindedir. 

Benim, senin görüş ve inançlarına olan saygım kadar, sen de benim görüş ve inançlarıma 
saygı göstermek ve hoşgörü ile yaklaşmak zorundasın. İşte, bu°,ün dünyanın çeşitli coğrafyala
rında, nerede huzursuzluk varsa, orada bir insan hakkı ihlali vardır. Binlerce Iraklı çocuk, si
lah ambargosu ve açlık dolayısıyla ölüyorsa, orada insan hakları ayaklar altındadır ve orada 
huzur yoktur. Avrupa'da yabancı düşmanlığı körüklenmek suretiyle çifte standartlı bir uygu
lama yapılıyorsa, Avrupa'da da barış ve özgürlük yok demektir. Bunun gibi, Amerika'da, ren
gi siyah olan bir hâkim, Yüksek Mahkeme üyesi olabilmek için bile, Başkanın onayına muhtaç 
ise, orada da çifte standart vardır, orada da ırkçılık vardır, orada da barış ve adaletten söz et
mek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Öyle temel bir konu üzerinde bulunuyoruz ki, bu konuyu halletme
den, hiçbir sorunumuzu halletmemiz mümkün değildir. Ne 1215 tarihli Magnacarta'dan, ne 
1789 tarihli Fransız Ihtilalindeki İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesinden, ne 1948 tarihli 
İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinden, ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ve niha
yet ne de 21 Nisan 1990 tarihli Paris Şartından söz etmek, bizi samimi kılar. Bütün bunların 
ittifak ettikleri bir nokta vardır, o da, insan hak ve hürriyetlerininsağlanması, korunması ve 
geliştirilmesidir. Biz, ülke olarak ya da bütün insanlık olarak bu noktadan ne kadar uzaktayız; 
önce bu gerçeği kabul etmek ve bir çözüm yolu aramak zorundayız. 

Bilindiği gibi, Paris Şartında, demokrasinin, hoşgörü rejimi olduğu ve insana saygı esası
na dayanması gerektiği yazılıdır ve biz, Hükümet olarak buraya imza koymuşuz. Şunu da se
vinçle kaydedelim ki, yeni kurulmuş Hükümet de, yine insan temel hak ve hürriyetleri konu
sunda Paris Şartına uygun olarak sevindirici bir kayıt koymuştur. Bunları gerçekten sağlamak 
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mecburiyetindeyiz; ama, her şeyden önce, ülkemizde, gerek biraz önce saydığım uluslararası 
antlaşmalara ve metinlere ve gerekse Anayasanın 12, 13, 14,24 ve 42 nci maddelerine ve bütün 
pozitif hukuka aykırı olmasına rağmen, bazı tatbikatın, özellikle YÖK Yasasının getirdiği sa
katlığın, yanlış tatbikatın, hukuka aykırı çifte standartlı tatbikatın, insan hak ve özgürlükleri
nin özüne saldıran tatbikatın kadınlması teklifini, Genel Kurulun huzuruna getirmek istiyo
rum. Bu konu, basit bir başörtüsü konusu değildir. Eğer bu konuya basit bir başörtüsü konu
su olarak bakılırsa, son derece yanlış sonuçlara varılır. Bu, öylesine önemli bir konudur ki, 
bir Kurtuluş Savaşı başlatacak kadar önemli boyuttadır ve bir insan hakları ihlalidir. Bu tatbi
katın kaldırılmasını istemek ve bunun için çalışmak, hepimiz için büyük bir görevdir. Bu, bir 
insanlık görevidir. 

Sayın milletvekilleri, konuyu toparlamak istiyorum, on seneden beri Türkiye'nin günde
minden aşağıya inmeyen ve özellikle bir iki aydan beri tırmanan bir başörtüsü sorunu vardır. 
Bu, mevcut Anayasaya, biraz önce söylediğim milletlerarası metinlere, hatta YÖK Yasasına ay
kırı olmasına rağmen, bu tatbikatın varlığını, hele hele eğitim, öğretim, bilimsel araştırma yap
mak amacıyla kurulmuş üniversitelerimizde görmek, bizi son derece üzmekte ve acı acı düşün
dürmektedir. Bu engizisyon mantığı ile sosyal barışı ve adaleti sağlamamız mümkün değildir. 

Yine Paris Şartında, devletin birinci görevinin, terıel insan hak ve özgürlüklerini koru
mak, sağlamak ve geliştirmek olduğu açıkça yazılı iken, biz Hükümet Programında demokra
tikleşme ve insan haklarına saygı parolası ile yola çıkmışlcen, bu aksaklıkları düzeltmek, bu 
demokrasi ayılını üzerimizden, ülkemizden silmek tti.ecburiyetindeyiz. Bu konuda bütün par
tilerin ittifak halinde olduğunu görmekten tekrar sevindiğimizi, memnun olduğumuzu hassa
ten arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, konu bir insanlık konusudur. Namusu pazarlayanların, namus tica
reti yapanlann ödüllendirildiği bu ülkede, eğer namusun simgesi sayılarak başörtü örtülüyor 
ve bu başörtü açılmaya çalışılıyorsa, bu ülkede sosyal barışı, adaleti sağlayamazsınız; sağla
mak mümkün değildir. Bu çifte standardı ortadan kaldırmak zorundayız. 

Bu ümit ve temenniyle, hepinizi saygı ile selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Elçi *ye teşekkür ederiz. ' 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkanım, bir şey arz edebilir miyim : 

Fevkalade rahatsız oluyoruz, bağırmadan dolayı. Mikrofonu lütfen ayarlar mısınız efendim; 
Sesten dolayı burada çok rahatsız oluyoruz efendim. 

BAŞKAN — Anladım efendim, benim konuşmamdan dolayı değil, değil mi efendim? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayır efendim, değil. Hatip mikrofonunun 

sesinden rahatsız oluyoruz. ^ 

BAŞKAN — Peki efendim... Hay hay... 
Sayın hatipler mikrofona çok yaklaşmazlarsa, o zaman daha rahat bir oturum olacaktır. 
Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Senegal'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlı

ğına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik turnesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/207) 
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BAŞKAN — Gündemin, "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

- İslam Ülkeleri VI. Zirve Konferansına katılmak üzere 8 Aralık 1991 tarihinde SenegaPe 
gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Senegal'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın dönüsüne kadar, Cumhurbaşkanlığı
na, TBMMBaşkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/208) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

islam Ülkeleri VI. Zirve Konferansına katılmak üzere; 8-13 Aralık 1991 tarihleri arasın
da SenegaPi ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamet
tin Cindoruk vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. ,' • 

3. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın 
dönüşüne kadar, Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/209) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk - Sovyet İş Konseyi IV. Dönem Toplantısına katılmak üzere, 8 Aralık 1991 tarihinde 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Maliye ve Gümrük bakanı Sümer OraP-
ın dönüşüne kadar; Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Meh
met Tahir Köse'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/210) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk - Sovyet îş Konseyi IV. Dönem Toplantısına katılmak üzere, 8 Aralık 1991 tarihinde 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Bayındırlık ve îskân Bakanı Onur Kum-
baracıbaşı'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Tahir Köse'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. -

5. —Fransa ve isviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar/ Devlet 
Bakanlığına, Tarım ve Köy işleri Bakanı Necmettin Cevhcri'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/2J1) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 

Türk - Fransız İş Konseyine ve Türkiye EFTA Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasının 
imza.törenine katılmak üzere; 9 Aralık 1991 tarihinde Fransa ve İsviçre'ye gidecek olan Devlet 
Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Ba
kanı Necmettin Cevheri'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Sa
vunma Bakanlığına, içişleri Bakanı ismet Sezgin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/212) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Avrupa Grubu (EUROGROUP) ve Savunma Planlama Komitesi (DPC) 1991 yılı Sonba
har Bakanlar Toplantılarına katılmak üzere, 9 Aralık 1991 tarihinde Belçika'ya gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı-Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri 
Bakanı İsmet Sezgin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarim. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Avrupa Konseyi Parlamenter Aletlisi ve Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisini Içmsil edecek Türk grupları için siyasî parti grup başkanlıklarınca aday 
gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/213) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine göre TürkiyeBüyük Millet Meclisini "Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi" ve "Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonunda" temsil edecek gruplarımızı oluş
turmak üzere, siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen asıl ve yedek üyelerin isimleri 
Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Yıldırım Avcı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkan Vekili 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyeleri 
Asıl Üyeler : 
Selahattin Kılıç (Adana) 
Baki Durmaz (Afyon) 
M. Vehbi Dinçerler (Ankara) 
Sait Kemal Mimaroğlu (Ankara) 
tstemihan Talay (İçel) 
Bülent Akarcalı (İstanbul) 
İsmail Cem (İstanbul) 
Engin Güner (İstanbul) 
Ercan Karakaş (İstanbul) 
Abdullah Gül (Kayseri) 
Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir) 
İrfan Demiralp (Samsun) 

Yedek Üyeler : 
Mümtaz Soysal (Ankara) 
Ali Su (İçel) 
Selçuk Maruftu (İstanbul) 
Rıfat Serdaroğlu (İzmir) 
Erkut Şenbaş (İzmir) 
Süha Tanık (İzmir) 
Zeki Ünal (Karaman) 
Mehmet Keçeciler (Konya) 
Refaiddin Şahin (Ordu) 
Hasan Peker (Tekirdağ) 
Kamer Genç (Tunceli) 

Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonu Türk Kanadı Üyeleri: 
Hasan Fecri Alpaslan (Ağrı) 
Halil Şıvgın (Ankara) 
Tunç Bilget (Aydın) 
Mahmut Oltan Sungurlu (Gümüşhane) 
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Fuat Çay (Hatay) 
Cem Kozlu (İstanbul) 
Veli Aksoy (izmir) 
Nevzat Çobanoğlu (tzmir) 
ismail Hakkı Amasyalı (Kocaeli) 
Mehmet Ali Yavuz (Konya) 
ismail Karakuyu (Kütahya) 
Metin Emiroğlu (Malatya) 
Muzaffer Demir (Muş) 
Cevat Ayhan (Sakarya) 
Mehmet Gölhan (Sakarya) 
Ziya Halis (Sivas) 
Abdullatif Şener (Sivas) ı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1, — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 arkadaşının, tüketiciyi korumak ve kaliteli mal 
üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırmast açıl
masına ilişkin önergesi (10/2) 

BAŞKAN — iki adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Tükecinin korunması ve sömürülmesinin önlenmesi ve bu konuda alınacak çok yönlü 
tedbirlerin araştırılıp ortaya konması" için Anayasanın 98 inci, T.B.M.M. içtüzüğünün 102 
nci maddesi gereğince Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Necmettin Erbakan Oğuzhan Asiltürk 
Konya Malatya 

Şevket Kazan Abdullatif Şener 
Kocaeli Sivas 

ibrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 
Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Yasin Hatipoğlu Hasan Dikici 
Çorum Kahramanmaraş 

Ömer Ekinci Lütfü Esengün 
Ankara Erzurum 

Salih Kapusuz Hasan Mezarcı * 
Kayseri istanbul 

Kemalettin Göktaş , . "• ibrahim Kumaş 
Trabzon Tokat 

Recep Kırış Ali Oğuz 
Kahramanmaraş • *• istanbul 
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Lütfı Doğan 
Gümüşhane 
Abit Kıvrak 

Konya 
Ahmet Fevzi tnceöz 

Tokat 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Abdulillah Fırat 

Erzurum 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Musa Demirci 

Sivas 
Şaban Bayrak 

Kayseri 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Fethullah Erbaş 
Van 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Şinasi T&vuz 
Erzurum 

t. Melih Gökçek 
Ankara 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Zeki Ünal 
Karaman 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

GEREKÇE 

Türkiye'de uygulanan ekonomik politikalar ve yüksek enflasyon sebebiyle başta memur, 
işçi, emekli, çiftçi, esnaf ve sanatkârlar olmak üzere, dar ve sabit gelirli geniş bir vatandaş kit
lesi büyük bir sıkıntı içine düşmüştür. Giderek artan ve çekilmez hale gelen hayat pahalılığı, 
özellikle büyük şehirlerimizde geçimi daha da zorlaştırmış, ahlakî yapı bozulmuş, sosyal den
geler altüst olmuştur. Suç işleme oranları artmış, boşanmalar çoğalmış, uyuşturucu ve alkol 
bağımlılığı birer sosyal yara haline gelmiştir. Tatbik edilen faizci serbest piyasa ekonomisi, ba
şıboş piyasa ekonomisi halinde keyfî zamlar, denetimden yoksun piyasa ile vatandaşı canından 
bezdirmiştir. Yine bu çarpık ekonomik düzen yüzünden, bozuk ve kalitesiz mallar piyasayı dol
durmuş, alım gücü azalan geniş halk yığınları bu mallardan satın almak mecburiyetinde bıra
kılmıştır. 

Bu keyfilik ve başıboşluk karşısında vatandaşın soyulmasını ve sömürülmesini önleyecek 
tedbirler yeterince alınmamış, tüketiciyi koruyacak ve bilgilendirecek, hatta yönlendirecek müessir 
bir organizasyon da kurulamamıştır. Tüketicinin ferdî şikâyetleri bir türlü organize reaksiyona 
dönüşememiştir. 

Halbuki, bu ekonomik politikaları uygulayan başka ülkelerde tüketicinin korunmasını ve 
sömürülmesini önlemek, toplu tepkileri organize etmek için "Tüketici Araştırmaları Teşkilatı" 
adı altında veya benzeri yapıda resmî ve gönüllü teşkilatlar kurulmuştur. 
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Tükeciyi korumak için "Pazar Mahkemeleri" adı altınd&tfzel ihtisas mahkemeleri, dava 
açmada kolaylık, sigortalama imkânları, tüketicinin zararının tazmini, standardizasyonun mec
burî olması, kalite kontrolü, garanti belgesi mecburiyeti, tüketicinin reklamlarla yanıltılması-
mn önlenmesi, kadınların ve çocukların satış aracı olarak istismarının önlenmesi, tekelleşme
nin ve kartelleşmenin önlenmesi, sağlığa zararlı malların yasaklanması, üretim ve tüketim ka
lıpları ve modellerinin araştırılıp geliştirilmesi ve bütün bunlardan Önemlisi, tüketicinin bilgi
lendirilmesi ve gerekli teşkilatlanmanın yapılması dahil pekçok tedbir alınmış ve uygulanmaya 
konmuştur. 

Bizde ise, 1982 Anayasasının 72 nci maddesi, "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı 
tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu yöndeki çalışmalarını destekler ve teşvik eder" 
hükmünü getirmiştir. Bugüne kadar 55 değişik kanun, 9 değişik tüzük, 10 kararname, 7 yönet
melik çıkarılmış olmasına rağmen, organizasyonsuzluk ve ilgisizlik sebebiyle neticeye müessir 
bir gelişme olmamış ve tüketicinin acımasız sömürüsü süregelmiştir. 

Bu sebeple, Anayasanın 172 nci maddesindeki amir hüküm gereğince, tüketicinin korun
ması ve sömürülmesinin önlenmesi, kaliteli mal üretimini ve üreticisini de teşvik için alınacak, 
idarî, hukukî, cezaî ve ekonomik tedbirleri tespit etmek, varılan sonuçları uygulamaya geçir
mek için böyle bir Meclis araştırması açılmasında sayısız faydalar vardır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2, — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, ülkemizdeki özürlülerin problem
leri ile bu konuda alinacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit etmek amactyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Türkiye'de özürlülerin problemleri, alınacak tedbirler ve uygulamaya konulacak yeni 
politikalar" konusunda Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 102 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Necmettin Erbakan 
Konya 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
Musa Demirci 

Sivas 
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Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

Abdullatif Şener . 
Sivas 

tbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

t. Melih Gökçek 
Ankara 
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Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Abdulillah Fırat 
Erzurum 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Cev'at Ayhan 
Sakarya 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Hasan Mezarcı 
İstanbul 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Fethullah Erbaş 
Van 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Ahmet Fevzi tnceöz 
Tokat 

İbrahim Kumaş 
Tokat 

GEREKÇE 

Sakatlık, bir diğer deyimle özürlülük, tarihin her döneminde milletlerin çok ciddî bir prob
lemi olmaya devam etmiştir. Her toplumun sakatlara ilgisi değişik tarzlarda ortaya çıkmıştır. 

özellikle, ceddimizin sakatlara bakış açısı bizim için gurur kaynağı olmuştur. 
Avrupa, zihinsel özürlüleri pranga mahkûmları gibi zincirlere bağlarken Osmanlı Devle

tinde kurulan şifahanelerde zihinsel özürlüler müzik sesi, su sesi ve kuş sesi ile tedavi edilmek
te idiler; ancak, asrımızda sakatlar konusunda batı toplumu uyanmaya başlamış ve ciddî atı
lımlar yapmıştır. Buna karşı Türkiye, sakatlar konusunda çok gerilerde kalmıştır. Bugün Tür
kiye'de devletin en ihmal ettiği konuların başında sakatlık meselesi gelmektedir. 

Bugün, dünya standartlarına göre, Türkiye'de yaklaşık 6 milyon sakat bulunmaktadır. Bu 
sakatlıkları ağır zihinsel özürlüler, eğitilebilir zihinsel özürlüler, işitme özürlüler, görme özür
lüler, ortopedik.özürlüler gibi değişik özür gruplarında toplamak mümkündür. 

Gene, hastalıklar dolayısıyla yatağa bağımlı hale gelen ve devamlı rutin bakım isteyen ya
talak yaşlılarımızı da bir diğer özürlü grubu olarak kabul etmekteyiz. 

Bu insanlara hizmet veren devlet kuruluşları yok denecek kadar azdır. Devletin ilgisizliği, 
çaresiz kalan sakat velilerini özel kuruluşlar kurmaya, kurulan dernek ve vakıflar vasıtasıyla 
hizmet üretimine mecbur bırakmıştır. 

Bugün Türkiye'de bu dernek vakıf veya özel kuruluşların kurduğu müesseselerden fayda
lananlar ise, maalesef yüzde 90 müesseseyi .kuran velilerin sakat çocuklarıdır. Bu aileler genel
likle hali vakti yerinde olan ailelerdir. Dar gelirli vatandaşlarımızın sakat çocukları ise, gerekli 
ilgiyi, rehabilitasyon ve eğitimi görememektedirler. 
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Bugüne kadar basın ve televizyonda bu konulara gerekli ağırlığı vermemiştir. 
Sakatlık meselesinin önemi, maalesef toplum tarafından tam olarak algılanamamaktadır. 

Ancak, sakat çocuğu olan aileler hadisenin önemini kavramaktadır; fakat bu ailelerin gayret
leri bireysel olduğundan ve devlet desteğinden mahrum olduklarından göstermelik kampanya
lar neticeyi çözmekten çok uzaktadır. "• 

Bu konudaki yetersiz ve dağınık çalışmaların acilen toplanması gerekmektedir. 
İşte, btttün bu sebeplerden dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuya acilen eğil

mesi, sakatların rehabilitasyonu, sakatların eğitimi, sakatların üretici hale getirilmesi, sakatla
rın hayat şartlarının iyileştirilmesi, sakatların istihdamı konularında alınacak acil tedbirlerin 
tespiti ve bu konularda yapılacak hukukî düzenlemelerin hazırlanması ile kalıcı bir devlet poli
tikasının oluşması için Meclis araştırması açılması zarureti vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirlerine sunarız. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

D) ÖNERİLER 
a) Siyasî Furti Grubu Önerileri 
T, — 2972 Saytlı Mahallî idareler ik Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın

da Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapdmasına Dair Kanun Teklifinin, 48 saat geçmeden 
gündeme almarak, gündemdeki konulardan önce görüşmelerine başlanmasına ve görüşme süresine ilişkin' 
DYP ve SHP Grupları önerisi 

BAŞKAN — DYP ve SHP Gruplarının, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına göre 
verilmiş bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

9.12.1991 Pazartesi günü yapılan Danışma Kurulu toplantısında gruplar arasında oybirliği 
sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını 
saygılarımızla arz ederiz. . 

" . - . Güneş Müftüoğlu Mahmut Alı nak 
DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

öneri : 
9 Aralık 1991'de basılıp, 1 S. Sayısı ile dağıtılan ve aynı günkü o gelen kâğıtlar da yayımla

nan, 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 48 saat 
geçmeden gündeme alınarak, gündemdeki bütün konulardan önce hemen görüşmelerine baş
lanması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylamaya geçmeden önce, önerinin aleyhinde, Anavatan Partisi Grup Baş
kanvekili, Bayburt Milletvekili Sayın Ülkü Güney söz istemişlerdir. 

Deneyimli olduğu için, konuşmasının 10 dakika.ile sınırlı olduğunu söylemeye gerek yok. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 2972 Sayılı Mahal
lî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşülme prosedürü üzerinde söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, hepinizin bildiği üzere, 2972 sayılı Kanun, mahallî idareler de, 
boşalan yerler için, 60 gün içerisinde seçimi öngörmektedir. Huzurlarınıza getirilen bu teklifle, 
bu seçim zamanı, yılda iki defa, kasım ve haziran ayları olarak tespit ediliyor, ayrıca, belediye 
başkanvekillerinin de belediye meclisi üyeleri arasından seçimi öngörülüyor. Biz, Anavatan Partisi 
olarak, 31.3:1988 tarihinde, 2972 sayılı Kanunda, aynı paralelde, aynı espri içinde değişiklik 
yaparak, 3920 sayılı Kanunu çıkarmıştık. SHP Grubunun Anayasa Mahkemesine itirazı ile, 
14.6.1988'de, hepinizin malumları olduğu üzere, bu kanun, Yüksek Mahkeme tarafından iptal 
edilmişti. Şimdi, bu çerçeve içerisinde bir durum değerlendirmesi yapalım. 

Koalisyon ortağı partiler DYP ve SHP, Yüce Meclisin daha ilk çalışma gününde, ülkenin 
en önemli sorunu sanki bu kanun değişikliği imiş gibi, konuyu gündeme getirdiler ve o kadar 
acele ettiler ki; komisyonlarda, teklifin, yasal bekleme süresi olan 48 saati bile, beklemeden 
görüşülmesini, İçtüzüğün 37 nci maddesine rağmen, çoğunluklarına dayanarak Genel Kurul
dan geçirdiler. 

Yine hepinizin malumları, olduğu üzere, Anayasa ve İçişleri komisyonlarında da, kanun 
teklifi, jet hızıyla, ciddî bir tartışma yapılmadan geçiştirildi. Bu aceleye rağmen, Anayasa Ko
misyonunda, koalisyon ortağı partilere mensup uzman bazı milletvekilleri tarafından ve bizim 
tarafımızdan Anayasaya aykırılık muhalefet şerhi verildi. Şimdi, aynı kanun, Yüce Meclisten 
de, sanki sel önünden kütük kaçırılırcasına geçirilmek isteniyor. Bunun için de, İçtüzüğün 50 
nci maddesindeki hükümler ve 53 üncü maddesindeki 48 saatlik bekleme süresi dikkate alın
mak istenmiyor. , 

Değerli milletvekilleri, şimdi hepinize soruyorum : Nedir bu acele? Niçin bu teklifi ko
misyonlarda gerektiği şekilde tartışamadık? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Seçimden kaçıyorlar... 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Neden, milletvekillerini izin bu kanunla ilgili detaylı araş
tırma "yapmaları, gerekli hazırlıkları yapmaları için komisyondaki 48 saat süreyi beklemedik? 
Şimdi de alelacele, göz açıp kapayacak bir zaman süreci içerisinde, konunun, etraflı bir şekilde 
hazırlanarak, milletvekillerimiz tarafından buraya getirilmesini ve tartışılmasını önlüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, koalisyon ortaklarının sayın liderleri, daha ilk beyanlarında, ülke
nin bütün sorunlarının çaresinin, Mecliste, partilerarası diyalog ve konsensüsle bulunacağını 
söylüyorlardı; daha önceleri, çarelerin bulunması gerektiği yerin Hükümet olduğunu söyleme
lerine rağmen. Şimdi biz de diyoruz ki, bu kanun teklifinin böyle alelacele geçiştirilmesindeki 
amaç, ilanları yapılmış, bütün hazırlıkları yapılmış, normal prosedürü başlamış olan mahallî 
seçimlerin yakın tarihte yapılmamasını temindir. Yani, daha ilk günden, seçimden kaçmaktır... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Pazar günü ne oldu?.. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla)--Onu da izah edeceğim... 
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Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu seçimlerin bir an önce yapılmasını, boş sandalye
lerin, milletimizin hür iradesinin tecellisiyle seçilecek insanlar tarafından doldurulmasını isti
yoruz. Bunun gereği için elimizden geleni yapacağız. 

Muhterem milletvekilleri, pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarını çok iyi değerlendir
menizi diliyorum. Daha önce, o yöreler de, hangi partilerin, hangi oranlarda oy aldıklarını iyi
ce okursanız, o zaman^bana hak verirsiniz, gereksiz yere, "pazar günü ne oldu?" demek lüzu
munu da hissetmezsiniz. , 

Değerli milletvekilleri, bu nedenle, bu öneriye olumlu oy vermemiz mümkün değildir. Bu 
öneriye Anavatan Partisi Grubu olarak olumlu oy vermeyeceğimizi bildirir, Yüce Meclisi say
gıyla selamlarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güney. 
Yine, aleyhte, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan; buyurun efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize, saygılarımı, 
sevgilerimi arz ediyorum. ' 

Çok değerli arkadaşlarım, 2972 Sayılı Mahallî îdjareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhti
yar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifinin, komisyonlarda 48 saat beklenilmeden görüşülmesi hususunu, daha önce Genel 
Kurulda müzakere etmiştik ve o meyanda, düşündüğü tnüz aksaklıkların, rahatsızlıkların han-

Ancak, Genel kurul, bizim görüşümü-
bu teklifin 48 saat beklenilmeden görü-
Anayasa Komisyonunda, 9.12.1991 Pa-

gi noktalarda toplandığını da ifade etmeye çalışmıştık 
zün aksine bir temayül ortaya koydu ve komisyonlarda 
şülmesini kabul etti. Bu teklif; 6.12.1991 Cuma günü 
zartesi günü de içişleri Komisyonunda görüşüldü. Yalnız, nasıl birtablo içerisinde görüşüldü
ğünü, geçen toplantıda arz ettiğimiz mülahazalarımızın, düşüncelerimizin ne kadar yerinde 
olduğunu ortaya koymak bakımından arz etmekte zaruret görüyorum. 

Yüksek malumları olduğu üzere, Anayasa Komisyonu 21 üyeden müteşekkil. Toplantıya 
katılan üye sayısı 17. Bu 17 üyeden 4'ü komisyon kararına muhalefet şerhi koymuş ve raporu 
öylece imzalamış. 3 üyenin imzası yok ve Anayasa Komisyonu, 10 üye tarafından imzalanmış 
bir kararla bu öneriyi İçişleri Komisyonuna havale ediyor. Toplam sayısı 21 olan Anayasa Ko
misyonunda 10 üyenin imzası ile bir komisyon kararı alınıyor... Tabiî, bu, usule uygundur; uy
gun değildir demiyorum; ancak, birazdan arz edeceğim mahzurları herhalde haklılıkla karşı
layacaksınız. 

İçişleri Komisyonuna gelince : İçişleri Komisyonunda toplantıya 21 üyeden 13'ü katılmış, 
1 üye muhalif kalmış, 2 üyenin imzası yok ve İçişleri Komisyonunda da komisyon kararını im
zalayan üyelerin sayısı 10. İçişleri Komisyonu da 21 üyeden müteşekkil olduğuna ve bu 21 üye
den 10 üyenin kararı ile komisyon kararı buraya geldiğine göre, demek ki, bizim, Muhterem 
Heyete arz ettiğimiz mülahazalar haklılık kazanıyor. 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Ben İçişleri Komisyonu üyesiyim ama, toplantıya çağ
rılmadım. , 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ayrıca, İçtüzüğün 53 üncü maddesinde, bugünkü öner
gede olduğu gibi, teklifin öncelikle görüşülebilmesi için "... esas komisyon tarafından gerekçeli 
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olarak Genel Kuruldan istenebilir" diye bir hüküm var. Esas komisyon İçişleri Komisyonu. 
Gerekçe olarak acaba ne dermeyan edilmiş diye İçişleri Komisyonunun kararını okudum; ge
rekçede aynen şöyle ifade edilmiş : "Seçim sürecine girilmiş olduğundan bir an önce görüşül
mesi." Bu, gerekçe midir?.. Bir gerekçe bu kadar basit olur mu?.. (RP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Eğer, seçim sürecine girilmiş olması diye bir vakıayı kabul ediyorsanız, o zaman bu, se
çimlerin ertelenmesini değil, ertelenmemesini gerektirir. Bu ortaya koyduğunuz gerekçe, bir se
çimin ertelenmemesinin mantıkî gerekçesi olabilir; ertelenmesini değil. O halde, gerekçeniz za
yıftır, 

Bütün bu arz ettiğim noktalardan sonra, kanun teklifinin komisyonlarda sağlıklı olarak 
görüşülmediği; 

1. Katılımdan bellidir, 
2. Oy tablosundan bellidir, 
3. Gerekçesinden bellidir. 

îşte biz, geçen defa, Muhterem Heyetin huzurunda, "48 saat beklenilmeden, bu kanun 
teklifi komisyonlarda görüşülürse, bu görüşme sağlıklı olamaz" demiştik; işte, sağlıklı olma
dığı açıkça ortaya çıkmıştır. 

Konunun nazik yönü nerededir?.. Bu teklif, eğer görüşülmeye başlanırsa ve bu Genel Ku
ruldan geçerse, bu dönem, Parlamentonun çıkardığı ilk kanun olacaktır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Maalesef... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Konunun ayrı bir nazik yönü, daha önce, aynı mevzuda 

çıkarılmış olan 3420 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olmasıdır. Şimdi, 
o iptal keyfiyeti -her ne kadar, "Böyle bir iptal durumu söz konusu olmayabilir" diye Anayasa 
Komisyonunun kararında birtakım ifadeler varsa da yine ihtimal dahilindedir- böyle bir iptal 
durumu söz konusu olursa, bu, ilk çıkardığı kanun, 19 uncu Dönem Parlâmentosunun hukukî 
ve manevî bir ayıbı olur. 

O nedenledir ki, biz, Yüce Meclisin bu kanunu aceleye getirmemesini -komisyonlarda aceleye 
getirildi; ama, hiç değilse Genel Kurulda aceleye getirilmemesini- ve normal haliyle gündem
deki yerini almasını istiyoruz, özellikle, Anayasaya aykırı yönlerinin olup olmadığının, kanun 
teklifinde öngörülen gerekçelerin mantıkî olup olmadığının, bu gerekçelerde ve maddede çeliş
ki olup olmadığının münakaşasınırahatlıkla yapmak istiyoruz. 

Bu önerge, bize, bu tarzda sağlıklı bir münakaşa imkânı vermediği içindir ki, bu önergeye 
elbette lehte oy kullanamayacağız. 

Saygılarımla arz ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, önergenin lehinde Sayın İsmail 

Köse konuşacaklardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köse. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2972 sayılı Mahallî İda

reler Kanununun 29 uncu maddesinde yeniden düzenleme yapmak üzere, Doğru Yol Partisi 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Partimizin Grup Başkanvekillerinin vermiş oldukları... 
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HASAN ÇAKIR (Antalya) -T Ne zamandan beri partin oldu?.. (Gürültüler) 
tSMAÎL KÖSE (Devamla) — ... kanun teklifinin görüşülme prosedürü üzerinde, Doğru 

Yol Partisi Grubumuz adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Sözlerime başlar
ken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, aleyhte konuşan grup temsilcisi arkadaşlarımızın söyledikleri gibi 
kanun teklifi, komisyonlardan jet hızıyla geçmemiştir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— 20 dakikada geçti... 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — 20 dakikada geçti, 20 dakikada... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Kaldı ki, yine İçtüzüğün İlgili hükmüne göre, Yüce Meclis, 

"48 saat beklemeksizin komisyonlarda görüşülür" kararını almıştır. Genel Kurul bu kararı al
dığına göre, 48 saat bekleme mecburiyeti de kalmamıştır. Buna rağmen, bu hassas konu üze
rinde gerekli bilgiyi edinmeleri, parti olarak düşüncelerini ortaya koyabilmeleri ve Anayasa Ko
misyonunun almış olduğu kararı da inceleyebilmeleri yönünden, arkadaşlarımıza, İçişleri Ko
misyonu Başkanı olarak 60 saat müsaade ettim. (DYP sıralarından alkışlar) 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa)—Bizi çağırmadınız... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — İçişleri Komisyonu size 60 saat süre verdiği halde ve komis

yon toplantısında, genel gerekçe üzerinde, tümü üzerinde, maddeler üzerinde "Konuşmacı var 
mı?" suallerimize dahi cevap vermemek suretiyle sessiz kalanlar, gruplarına gerekli bilgiyi ver
medikleri için, maalesef, komisyon haksız yere suçlanmaktadır. 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa)•— Ben de sana oy verdim; ama, çağırmadınız... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Komisyonda bulunan değerli arkadaşlarımızın komisyon

daki görüşmelerimizi ve süre hakkındaki gerekli bilgiyi daha önce gruplarına vermelerini arzu 
ederdim. ' 

Onun dışında, içtüzük hükümleri amirdir ve Meclis Genel Kurulu, vermiş olduğu karar
da, 48 saatlik bekleme süresini kaldırmıştır. Anayasa Komisyonunda enine boyuna tartışma 
yapılmış ve kanun teklifi, Anayasa Komisyonundan aynen geçmiştir. Muhalefet şerhi konula
bilir. Komisyonun toplanma yetersayısı 7'dir, karar alma sayısı ise hazır bulunanların salt ço
ğunluğudur. Sayının 8, 9 veya 10 olması, o komisyondan geçen teklifin, herhangi bir şekilde 
noksanlığını ortaya koymaz. Onun için, usule aykırı konuşmuşlardır; bunu huzurunuzda arz 
ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, burada bir düzenleme bahis konusudur. Anavatan Hükümetinin 
o zaman teklif etmiş olduğu ve 1988 yılında Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği kanunun ma
hiyeti ve tayin etmiş olduğu tarihle, şu anda 29 uncu maddede getirilen değişiklikle tespit edi
len tarih arasında farklılık vardır. Makul, mantıklı, ülkenin şartları göz önünde bulundurul
mak ve demokratik ülkelerdeki seçim sistemi de örnek alınmak suretiyle bu teklif hazırlanmıştır. 

Bugün, coğrafî yapı itibariyle, ülkemizin yüzde 80'i kış şartlarıyla karşı karşıyadır. Şu an
da kendi vilayetimde vatandaşımız eksi 30 derecede yaşamaktadır. Oradan Edirne'ye kadar bak
tığınızda, bu iklim şartlarında, vatandaşımız her pazar günü oy kullanacaktır; çünkü, önü
müzdeki seçim takvimine göre, her hafta veya 15 günde bir seçim yapılması gerekmektedir. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne alakası var?.. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Ben dün buradaydım..! 
İŞMAlL KÖSE (Devamla) — Parlamentonun yasama görevinin yaptığı şu önemli günler

de, sayın milletvekillerimizin, seçim yapılacak bölgelere gitmek suretiyle buradaki yasama gö
revini bırakması, fevkalade mahzurludur. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Seçim kamu yararınadır beyefendi... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bu, tek başına bir gerekçe olmamakla birlikte, her hafta, 

her 15 günde bir seçim yapılması, memleket şartlarına ve yasama organının şartlarına ters düş
mektedir. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Biz erken seçim yapıyoruz, siz kaçıyorsunuz!.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hiç olmazsa, bu sesi, 26 Mart 1989 tarihinden sonra yük

seltmiş olsaydınız şimdi size hak verecektim. (DYP sıralarından alkışlar) Ama, 26 Mart 1989 
seçimlerinde yüzde 20'lere düşen Anavatan Partisine, sizlere, "Gelin, seçimleri yapalım" de
memize rağmen, size, 2,5 senede, milletimizin baskısıyla, ancak 20 Ekim seçimlerini yaptıra
bildik. Onun için, bir defa buna hakkınız yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTÂFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz yüzde kaç oy aldınız ki; hepsi yüzde 27... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Milletten kaçıyorsunuz; daha, çok kaçacaksınız... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Durumunuz itibariyle ikibuçuk sene millî iradeden kaçmış 

bulunmaktasınız... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kanuna aykırı çalışıyorsunuz. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın milletvekilleri, kaldı ki, geçtiğimiz pazar günü yapı

lan 3 yerdeki belediye seçimlerinden 2 belediye başkanlığını Doğru Yol Partisi kazanmıştır. (DYP 
sıralarından alkışlar) 3 belediye başkanlığı seçiminin yapıldığı yerde... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Gel İstanbul'a; Bakırköy'e gel, Kâğıthane'ye 
gel... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sanıyorum hatip konuşmasının sonuna geldi; ama, siz, 

su içerken bile müdahele ediyorsunuz!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Buyurun, devam edin efendim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu 3 belediye başkanlığı seçim sonuç
larında, Doğru Yol Partisinin almış olduğu oy oranı yüzde 46'dır, Anavatan Partisinin aldığı 
oy oranı ise yüzde 22'Ierdedir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Taşköprü'de yüzde kaç aldınız? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Onun için, Doğru Yol Partisi olarak, şimdiye kadar ne se

çimlerden kaçmışızdır ne de önümüzdeki günlerde böyle bir düşüncemiz olacaktır. 

CENGİZ ALTINICAYA (Aydın) — SHP'yi kaçınyorsunuz... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Burada, ülke şartlarını önünüze getirerek bir realiteyi orta

ya koyuyoruz, Milletimizin içinde bulunduğu sıkıntılara Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir an 
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önce çare bulması gerektiğini ve özellikle, en büyük faktör olarak, iklim şartlarını düşündüğü
müz için, her hafta veya her 15 günde bir seçim yapılmasının mahzurlu olduğunu bu gerekçeye 
koyduk. 

Bu teklifte, 6 aylık aralarla, yılda iki defa seçim yapılması öngörülmüştür. Sizin, millî ira
deye ters düşen kararınızı da bu kanun teklifiyle ortadan kaldırıyoruz. Ne yapıyordu Anavatan 
iktidarlarınız; belediye başkanlığı boşaldığında, yerine belediye başkanvekilini tayin ediyordu. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Kanun öyle, kanun... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Evet, millî iradenin ortaya çıkarmış olduğu belediye mecli

sinin üzerine, maalesef, yukarıdan, merkezî hükümet tarafından tayin yapmak suretiyle, o millî 
iradeye ters düşen tayin işlemiyle, belediye başkanvekilliğini uzun süre devam ettiriyordunuz. 
Bu kanun teklifi, o antidemokratik prensibi de ortadan kaldırıyor,. Ne yapıyoruz, belediye baş
kanlığı boşaldığı takdirde, belediye meclisinin, toplanarak, kendi içinden bir başkanvekilini seç
mesi suretiyle, o millî iradenin saygısını, belediye başkanlığı seçimi tarihine kadar devam ettir
miş oluyoruz. Bu itibarla, bu kanun teklifi Yüce Meclisten geçtiği takdirde, o antidemokratik 
uygulamalarınız da ortadan kalkmış olacaktır. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Köse, söylediklerine inanıyor musun?.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Anayasa Mahkemesi, Yüce Meclisin çıkarmış olduğu bütün 

kanunları, kararları elbette ki inceleme yetkisine sahiptir. Kanun, peşinen, Anayasa Mahke
mesinde iptal edilir diye bir kayıt yoktur. Eğer öyle bir şey düşünüyorsanız, kendi iradenizi 
de şimdiden yok sayıyorsunuz demektir. Bu, Yüce Meclisin fonksiyonunu ortadan kaldırma 
düşüncesini ortaya çıkarır ki, bu da, bu Parlamentoda bulunmanızla, maalesef ters düşer. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin iptal etmiş olduğu kanunda, büyükşehir 
belediye başkanlarıyla, o belediye sınırları içerisindeki belediye başkanlarının aynı oy pusula
sında gösterilmesi konusu vardır. Süre itibariyle de, şu anda gelen kanun teklifindeki sürelerle 
alakası olmayan süreler vardır. O itibarla, bu kanun teklifiyle, Anayasa Mahkemesinin iptal 
etmiş olduğu kanun, mahiyeti itibariyle farklıdır. Bu kanun teklifiyle; bir süre, bir de belediye 
meclisimizin kendi içerisinden seçeceği başkan konusu getirilmiş oluyor. Bu süre de, biraz önce 
arz ettiğim gibi, ülkemizin menfaatlarına çok uygun bir süre olarak düşünülmüş ve bu şekilde 
kanun teklifine konulmuştur. Komisyonlarda gerekli bekleme süresi de verilmiştir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Çağırmadınız... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Cuma günü öğleden sonra, İçişleri Komisyonu olarak top

lanıp, Anayasa Komisyonundan gelen teklifi aynen kabul etmek suretiyle sonuçtaki prosedürü 
takip edebilirdik; ancak, bu fırsat elimizde olmasına rağmen böyle yapmadık ve şu anda konu
şulanlara muhatap olacağımızı tahmin ederek, 60 saatlik süreyi de komisyon üyelerimize ver
dik. Komisyon toplantılarına gelmemiş, komisyon toplantılarında gerekli itirazları yapmamış 
olan arkadaşlarımızın, burada, grup temsilcileri vasıtasıyla da olsa, haksız yere konuşmalarını 
doğrusu yadırgadım. 

Biz, Doğru Yol Partisi olarak -ki, grup başkanvekillerimizin teklifidir- bu teklifin lehinde, 
yani Genel Kurulun, bekleme süresini kısaltması lehinde oy kullanacağımızı arz eder, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, öneri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, saymadınız... 

BAŞKAN — Saydım efendim, saydım... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, değişiklik önergemiz vardı... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Sayın Başkan, değişiklik önergemiz vardı, işleme 

alınmadı. 

BAŞKAN — O safhaya gelmedik efendim, geldiğimiz zaman, gereken yapılacaktır. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge
çiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1, — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müjtüoğlu ve Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri içel Milletvekili Aydın 
Güven Gürkan ve Ştrnak Milletvekili Mahmut Almak 'ın} 2972 Sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve içişleri Komisyonları raporları (2/10) (S. Sayısı : 1) (I) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak 
Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mah
mut Alınak'ın, 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Se
çimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Anayasa ve İçişleri komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Şu ana kadar teklifin tümü üzerinde söz isteyen yok... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Var, var. 

BAŞKAN — Bekliyorum efendim, alacağım; şu ana kadar gelmedi dedim. 

Bilindiği gibi İçtüzüğün 73 ve 82 nci maddelerine göre, grupları adına birer üyeye, komis
yon ve hükümete 20'şer dakika, şahısları adına da 10'ar dakika söz verilecektir. Konuşmacıla
rın bu süreye uyacaklarını umuyorum. 

İlk söz, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Oltan Sungurlu'nun. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Baş
ka, muhterem milletvekilleri; konuşmama başlarken, Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. 

(1) 1 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Bugün görüşmekte olduğumuz kanun teklifi, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grup Başkanvekilleri tarafından 2972 sayılı Kanunun 29 uncu maddesini değiştirmeyi 
öngören bir kanun teklifidir. 

Bu kanun teklifinin bir benzeri, 1988 yılında, Anavatan Partisi Milletvekili Mükerrem Taş̂  
çıoğlu ve arkadaşları tarafından getirilmiş ve Yüce Meclisçe kanunlaştırılmıştı. Kanun teklifi, 
o tarihte, SHP ve DYP gruplarınca büyük muhalefete maruz kalmış; Anayasamız gereğince, 
Anamuhalefet Partisi olması hasebiyle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti tarafından Anayasa Mah
kemesine götürülmüş ve neticede iptal edilmişti. 

Bir yanlışlığa meydan vermemek için, evvela şunu belirtmek istiyorum : O kanun teklifi, 
bugün gelen kanun teklifinin aynısı değildir. O kanun teklifi, büyükşehir belediyeleri ile alaka
lı hükümleri ihtiva ettiği gibi, bütün seçimlerin ekim ayına alınmasını havi bir hükmü de ihtiva 
ediyordu ve aynı zamanda, seçimlerin yılda bir defa yapılmasını amirdi; birçok hükümden ve 
maddeden ibaret bir kanun teklifiydi. Söylediğim gibi, bu kanun teklifi, o tarihteki muhalefet 
partileri, bugünkü Koalisyon Hükümeti ortaklarınca şiddetli bir muhalefete maruz kalmıştı. 

Diğer taraftan, biraz önce Sayın İsmail Köse'nin söylediğinin aksine, seçimden kaçmanın 
örnekleri -o kanun teklifinin müzakere zabıtları buradadır- mevcuttur. Biz, o seçimi erkene 
alabilmek için, biliyorsunuz ki, Anayasa değişikliğine ve referanduma gittik. 1983 yılından be
ri, Anavatan Partisinin erken seçim talepleriyle ilgili olarak verdiği ve kanunlaştırdığı teklifle
rin, Anayasa Mahkemesine gidilerek iptali suretiyle seçimden kaçma örnekleriyle doludur; hiç 
unutmayalım. Bütün bunları, bu Meclis kürsüsünden veya bir başka yerden yüce mahkemeyi 
incitmek için söylemiyorum; ama, her defasında mahkemeye gitmek suretiyle seçimden kaçan 
bu muhalefetin durumunu tespit için, "bu seçimde muhalefetin umdu, herhalde İcadının kara
rına kaldı" tabirini kendi tabirim olarak belirtmek istiyorum; çünkü, her defasında seçimden 
kaçılmıştır; 1987'de de, daha sonraları da Anayasa Mahkemesine gidilmiştir. 

Bunca Anayasa Mahkemesi kararıyla seçimden kaçan siyasî partilerin, şimdi iktidar ol
duktan sonra da aynı taktiğe başvurup vurmayacaklarını bilmiyorum; peşin suçlama âdetim 
yoktur, önümüzdeki delillere, hükümlere bakalım, hadiselerin gelişi nasıl olmuş : 

Biraz önce söylediğim gibi, 1988 yılındaki kanun, bugünkü teklifin aynısı değil; o, çok 
geniş bir kanundu. O kanunun, bu teklifle alakalı maddesi yalnızca 11 inci maddesiydi. 11 inci 
maddesi de iki fıkradan ibaretti; birisi, seçimlerin ekim ayında senede bir defa yapılması, diğe
ri genel seçime bir yıl kala mahallî seçimlerin yapılmaması idi. O" halde, şu söylediğim ikinci 
fıkrayı ayırırsak, o günkü kanun ile bugünkü teklif arasındaki benzerlik, o kanunun 11 inci 
maddesinin bir fıkrasıdır; yani, seçimlerin senede bir defa ekim ayında yapılmasıdır. 

Biraz sonra Anayasa Mahkemesi kararını irdelediğim zaman bana cevap verecek olan ar
kadaşlar, o Anayasa Mahkemesi kararında, büyükşehir belediyeleri için, genel seçimlere bir 
yıl kala mahallî seçim yapılmamasıyla ilgili ve buna benzer hükümleri, hiç alakası olmadığı 
halde önümüze getirebilirler. Nitekim, biraz evvel, İsmail Köse Bey, onların bir kısmından bah: 

setti, onun bu bahsedişi, beni, böylesine bir hususu peşinen açıklamaya zorladı; onun için, 
kendisine teşekkür ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, aynı kanun teklifini bizim arkadaşlarımız getirmiş ve Anavatan 
Grubu olarak biz o kanun teklifine müspet oy vermiş olmamız cihetiyle, ben şimdi kanunun siyasî 
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mahiyeti üzerinde durmayacağım. Ancak, Anayasa Mahkemesince iptal edilen kanunun hu
kukî durumu üzerinde duracağım. "O kanunla bu kanun aynı kanundur" bunu ben demiyo
rum, İktidar Partisi sözcüleri söylüyor. Nitekim, Anayasa Komisyonunda, sözcüler, o kanunla 
bu kanunun aynı kanun olmadığını, kendilerinin o kanunu tetkik ederek, Anayasa Mahkeme
sinin kararına uygun hale getirmek için gayret sarf ettiklerini söylemişlerdir. Ne yapmışlar?.. 
Aynı neticeyi hâsıl etmek için, Anayasa Mahkemesini acaba hangi noktalardan geçebiliriz diye 
bir gayret sarf etmişler. Maksat aynı, alınmak istenin netice aynı. O zaman, acaba, Anayasa 
Mahkemesinden kaçma şansına sahip olmuşlar mı, hep birlikte göreceğiz. Nitekim, bakın, bu
rada, Anayasa Komisyonu kararında ne demişl'er : "Aynı konuda geçmiş yıllarda çıkarılan 
31.3.1988 tarihli ve 3420 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesinin 13.6.1988 tarih ve 1988/18 sayılı 
kararıyla iptal edilmiştir. Komisyonumuz, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Kanun 
ile teklifin konularının aynı olmasına rağmen, düzenleme itibariyle farklı olduğunu, teklifin 
sadece belediye başkanlığı seçimlerine yeni bir düzenleme getirdiğini..." ikrar etmişler; "yalnız 
belediye başkanlığı seçimlerine aittir" demişler. 

Muhterem milletvekilleri, biz -söylediğim gibi- bu teklifin Anayasaya aykırılığı hususun
da konuşurken, Anayasayı açmayacağız; sizim delilerinizi değerlendireceğiz, sizin iddialarınızı 
değerlendireceğiz; Anayasa Mahkemesine giderken siz ne söylediniz, sizin lehinizde Anayasa 
Mahkemesi ne kadar verdi ve bu, Mahkeme hükmüne nazaran bu kanun teklifinin durumu 
nedir ona bakacağız. 

Muhterem milletvekilleri, büyük bir karar; mahkeme kararının 8 inci sayfasını açıyorum, 
1 inci sayfadan itibaren sizin delillerinizi sayıyor. Birçok hususta dava açılmış; bu dava edilen 
konu, Meclis zabıtlarını açın bakın, Mecliste hiç müzakere edilmemiş; bu madde geldiğinde 
özer Gürbüz aleyhte söz almış, bu maddeyle ilgili konuşmamış. Nitekim, Anayasa Mahkeme
sine de, çok açık, sarih sebeplerle müracaat edilmemiş, dava edilirken bu da olsun diye edilmiş 
belki; ama, edilmiş... 

Anayasa Mahkemesi kararından, sizin itirazlarınızı okuyorum : "Anayasanın yerel yöne
tim tanımına ve karar organlarının seçilerek oluşturulacağı ilkelerine yer veren 127 nci madde
sine aykırıdır..." Böyle bir genel cümle... "Organların seçimle oluşturulmasına dayalı, yerinde 
yönetim ilkesine aykırıdır, 127 nci maddeye" diyor ve aşağıda da daha zayıf gerekçeler sayıyor; 
net bir şey yok; ama, Anayasa Mahkemesi, meseleyi çok ciddî bir şekilde incelemiş ve bu me
seleyle ilgili, açık, sarih gerekçeli bir karar ihdas etmiş. 

Şimdi, o karara geçmeden önce, evvelemirde, 1988 yılında Anayasa Mahkemesine götürü
lüp iptal edilen kanunda ne vardı, siz ne değişiklik getirmişsiniz, ona bakalım : O kanun diyor 
ki, "mahallî idareler seçimleri, belediye seçimleri senede bir defa, ekim ayında yapılır..." Yani, 
bütün seçimleri bir defaya mahsus ve ekim ayına talik ediyor; belediye meclisleri seçimini de, 
belediye başkanları seçimini de... O Kanunun 11 inci maddesinin bir fıkrası bunu amir. Şimdi, 
sizin getirdiğiniz bu teklif, işte, iptal edilen kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı. 
Ne diyorsunuz?.. "Farklılık yaptık" diyorsunuz. "Senede iki defa mahallî idareler seçimine 
gidilir..." diyorsunuz. Hangi aylarda?.. Haziran ve kasımda; senede bir defa ekim ayında ol
ması uygun değildir, iki defa uygundur; biri haziranda, biri kasımda olmalıdır... 

İkincisi, "belediye meclisleri boşalırsa, onlar için seçim yapılır, beklenmez" diyorsunuz. 
Üçüncüsü, "biz seçime inanıyoruz; yerinde yönetim esası itibariyle, boşalma halinde, belediye 
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meclislerinin içindeki atama, idare tarafından yapılmaz, belediye meclisi, kendi içerisinden se
çer. Seçimle getiriyoruz geçici belediye başkanını" diyerek üç değişiklik yapmışsınız. 

Bakalım, bu üç değişiklikle, Anayasa Mahkemesinden, söylediğiniz gibi, kurtulmuş mu
sunuz?.. En sondan başlayalım : "Belediye başkanlığı seçimini yapıyoruz, belediye meclisi se
çimlerini ertelemiyoruz" diyorsunuz; doğru... Bu Kanunda ertelemiyorsunuz. Anayasa Mah
kemesi, kararında, belediye meclisi için ayrı gerekçe, belediye başkanı için ayrı gerekçe getir
memiş; aynı gerekçeler ikisi için de var; bir... İkincisi, fiilî durum var : Şu anda, bakıyoruz 
-ben partiden sordum- şubat ayına kadar bildirilmiş tek bir belediye meclisi seçimi yok; tama
mı mahallî idareler seçimi, belediye başkanı seçimi. Yani, siz, fiilen, olmayan bir seçimi ertele-
memekle övünüyorsunuz... Zaten yok öyle bir şey!.. 

Diğer bir konu; diyorsunuz ki, "biz, belediye meclisi içerisinden, seçimle geçici belediye 
başkanı seçiyoruz." Eğer bu, meseleyi hallediyorsa, bu demokratikse, bu doğruysa, bu Anaya
sa Mahkemesi kararına karşı bir hile değilse, her zaman, belediye başkanı seçimlerini meclis 
içerisinden yapınız. Hayır. "Onu geçici olarak yapıyoruz" diyorsunuz. Yani, onun tatmin edi
ci olmadığını siz de kabul ediyorsunuz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Herhalde tayinden daha iyidir... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — "Tayinden daha iyi" diyor bir arkadaşı

mız; olabilir; izafidir yalnız. 
Şimdi, bakalım Anayasa Mahkemesi bu mevzuda ne diyor. Yani, siz, şimdi Anayasa Mah

kemesi kararına dayalı olarak onda gerekli düzeltmeyi yaptığınızdan bahsediyordunuz, biz de 
ona göre konuşuyoruz. Bakın, Anayasa Mahkemesi kararından okuyorum -not almadım, me
tinlerden okuyorum- "... seçilmiş üyelerle de doldurulsa, hukuksal sakınca giderilmiş olamaz. 
önemli olan, boşalan yerlerin, seçilmiş kişilerce rasgele doldurulması değil; seçmenin, o yer 
için seçtiği kimseler tarafından doldurulmasıdır." 

Var mı bu sözde acaba şüpheyi calip bir nokta?.. 
Anayasa Mahkemesi yalnız bu kadarla bıraksa iyi, yine devam ediyor : "... seçmen irade

sine, seçme ve seçilme hakkına getirilen sınırlama, demokratik toplum düzeninin gerekleriyle 
bağdaşır nitelikte kabul edilemeyeceğinden, Anayasanın 13 üncü maddesine de aykırılık söz 
konusudur." 

Anayasa Mahkemesinin yine başka bir hükmünü okuyorum : "Yerel yönetim organların
da meydana gelebilecek boşalmaların nasıl doldurulacağı konusu, Anayasada bir esasa bağla-
namadığından, sorunun, 127 nci maddede öngörülen, yerinden yönetim ilkesine göre çözüm
lenmesi gerekecektir. Yerinden yönetim ilkesinde esas, halkın katılımının sağlanması olduğun
dan, bunun doğal sonucu, organlardaki boşalmanın seçimle giderilmesidir", diyor ve devam 
ediyor. 

Anayasa Mahkemesi, "Halkın katılımının sağlanması" derken, Anayasa Komisyonunda 
bir arkadaşımızın belirttiği gibi, "ekim ayı çok daha uygun bir aydır, seçime iştirek nispeti yüksek 
olur, onun için ekim ayı iyidir veya kasım ayı iyidir" gibi bir düşünce değil; seçime iştirak ni
speti değil, buradaki katılımdan kasıt, organların meydana.gelişinde, halkın oyuyla meselenin 
gerçekleşip gerçekleşmediğidir; zaten bütün mesele de o noktada düğümlenmektedir. 

Bütün bunları söylerken, belediye meclisi içerisinden, belediye başkanı seçilmesi için Anayasa 
Mahkemesinin koyduğu bu açık hükümler muvacehesinde, "biz, bunu daha iyi yapıyoruz, 
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belediye başkanını, belediye meclisi içerisinden seçiyoruz, öyle bir sistem getiriyoruz" demek
le, kendi güvendiğiniz ve dün buna istinaden amel ettiğiniz işlemin tersine bir tutum içine giri
yorsunuz. 

Muhterem milletvekilleri, ben, şimdi, Anayasa Mahkemesinin diğer hükümlerini okuya
cağım. Bütün bunlar, yalnız belediye meclisi için o farklılığın giderilmediğini ifade için söyle
diğim sözlerdir. Kaldı ki, başta da söyledim, bütün bu okuyacağım Anayasa Mahkemesi kara
rındaki hükümler, belediye meclisi ve belediye başkanı için müşterek hükümlerdir. 

Sayın Başkan, ben kendim fazla ve yüksek bir ses hissediyorum, yanılıyor muyum acaba?.. 

BAŞKAN — tyi efendim, iyi... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. Yüce Meclis 
rahatsız olmasın istedim. 

"Bunun, yerel yönetimler bakımından doğurduğu sonuç ise, boşalma durumunda her ye
rel yönetim biriminde ara seçim yapılıncaya kadar geçecek sürenin öbüründen farklı olması
dır." Yani, şimdi, siz seçimleri ertelediğinizde, altı ay sonra seçim yapılacak. Zaten bu insanlar 
iki aydır bekliyor; ama, siz yedibuçuk veya sekiz ay daha bekletmiş olacaksınız. 

Diğerleri ne zaman olacak? 2 ay kadar kala olursa; o da yapacak. Birisi 2 ayda dolacak, 
birisi 7,5 ayda dolacak... "Bu farklı durumdur" diyor ve bu itibarla Anayasaya aykırı görüyor. 

Gerekçeleri atlayarak okuyorum : "Böylece, her yerel yönetim biriminde ara seçime ka
dar geçecek sürenin aynı olmaması nedeniyle, halkın yönetimdeki etkinliği diğerinden farklı 
olacak. Başka bir anlatımla, demokratik katılım, hepsinde farklı sürelerle, askıya alınmış ola
caktır." diyor. Devam ediyoruz efendim : "Oysa, yerel yönetimdeki boşalmanın hemen doldu
rulması, demokratik katılımın uzunca bir süre kesintiye uğraması sonucunu doğurmaktadır." 
işte bu tabiri arkadaşlar gerekçeye yazmışlar. Burada "uzunca bir süre kesilme" tabiri var, uzunca 
bir süre kesilmiyor; onu gerekçeye yazmışlar, gerekçeye yazmakla, bu kanun Anayasa Mahke
mesi kararına uygun hale geldi demişlerdir... Tabiî, ben anlamadım; yani, buradaki bu cümleyi 
gerekçeye yazmakla meselelerin halledildiğinin, hangi hukuk sisteminde olduğunu bilmiyorum... 
Hukukla matematik arasında fazla bir fark yok. "Bunun, Anayasanın 127 nci maddesinin bi
rinci ve ikinci fıkrasındaki hükme bağlanan, yerinde yönetim ilkesine açık bir aykırılık oluş
turduğunda, duraksamaya yer yoktur. İncelenen kural, çağdaş Batı demokrasilerinin en güçlü 
niteliği olan katılımcılığın, sürekli bir biçimde etkin olma öğesini zedeleyecek..." diye devam 
ediyor ve "seçilmiş üyelerle de doldurulsa, hukuksal sakınca giderilmiş olamaz" diyor. "Or
ganlarda ne zaman boşalma olduğuna bakılmaksızın, genel nitelikte bir seçim tarihi saptan
ması, Anayasanın 127 nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun görülemez." Genel nitelikte bir 
seçim tarihi saptanması konusunda, mahallî seçimlerin genel nitelikte olamayacağı hususunda 
Komisyonumuzda, SHP'li bir komisyon üyesi, "mahallî seçimleri, bu şekilde, bir genel seçim 
mahiyetine çeviriyorsunuz" demek suretiyle itiraz etmiş ve muhalefet şerhi koymuştur. Nite
kim, Anayasa Mahkemesi kararında da aynı hususa işaret edilmektedir. "... çünkü, çağdaş de
mokrasilerde amaç, halkın kamu işlerinde etkinliğinin sağlanabilmesi için, katılımın azaltıl
ması değil, artırılmasıdır. Ara seçimin, bütün ülke düzeyinde seçim tartışmasına neden olabi
leceği, bir varsayımdan öteye geçemez." diyor. 

Efendim, şunu söyleyeyim : Bütün bunları, benim düşüncemdir diye ileri sürmüyorum; 
Anayasa Mahkemesinin kararını okuyorum. 
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"Ülkemizde 1963 yılından bu yana, yerel ara seçimler, boşalmayı izleyen kısa bir hazırlık 
döneminden sonra hemen yapılagelmiş ve yerinde yönetim ilkesinin dayanağını oluşturan, de-
mokratiklik öğesinden ödün verilmemiştir. Şimdi, bu gelenekten geriye dönülmesi düşünüle
mez." Yani, Anayasa Mahkemesi kararında, " 1963'ten beri, 60 gün içerisinde yapılması ön
görülmüştür ve yerleşmişken, bu demokratik gelenekten, bu teamülden geriye dönülemez" di
yor. Bu, açık ve kesin bir hükümdür. Belediye meclisi için farklı, belediye başkanı için farklı 
mı söylemiş? Altı ay olursa uygundur; bir sene olursa uygun değildir mi demiş? "1963'ten beri 
devam eden gelenek" demiştir. "Tüm yasaların genel amacının kamu yararı olduğu bilinen 
bir gerçektir. "Burada kamu yararryoktur" diyor ve "Anayasanın 67 nçi maddesiyle düzenle
nen seçme ve seçilme hakkının da büyük ölçüde zarar göreceği kuşkusuzdur." Yine, "Anaya
sanın 5 inci ve ikinci maddelerine aykırıdır" diyor ve sonunda da gerekçelerini, başka gerekçe
ler göstermek suretiyle, kanunun 'Anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi kararı kesin ve açıktır. Açık ve kesin olan 
bu Anayasa Mahkemesi kararına rağmen; teklif, hukukun üstünlüğünü esas aldığını, şeffaf 
olduğunu ve demokratik ilkelere bağlı kalacağını söyleyen bir iktidarın getirdiği ilk kanun tek
lifidir. 1988 yılında, ben, yine bu kürsüde, "Mart ayı kıştır, milleti çamura sürmeyin, yerel se
çimi martta yapmayalım" diyordum; zabıtlarda da vardır, tabirim aynen böyleydi. "Mart ayında 
bütün ülkede seçim yapılabilir" dediler ve ben de "yapılır" diyorum; yapılır; çünkü, Anava
tan İktidarı, ülkemizin her yerini, mart ayında gidilecek hale getirmiştir, kışın da gidilebilir. 
(ANAP sıralarından "Bravo" seslen, alkışlar) Biz, o zaman, yapılır da "niye vatandaşın üze
rine çamur sıçrasın" dedik ve "Anayasa Mahkemesi kararıyla, Anvatan İktidarı, martta seçim 
yapmaya mahkûm edildi" görüşünü ileri sürdük. Nitekim, geçen gün eski gazeteleri okuyor
dum, o tarihte Doğru Yol Partisi veya SHP'nin bir yetkilisi de, "Anavatan Partisini mart ayın
da seçim yapmaya mahkûm ettik" tabirini kullanmış. Biz, 1989'da, Anayasaya ve hukuka say
gı gösterdik, mahkeme kararlarına,uyduk ve mart ayında mahallî seçimleri yaparak kendimi
zin mahkûmiyetini kabul ettik. Bugün, eğer bustralardaysanız, bunun sebebi, 1989 mahallî 
seçimlerinin mart ayında yapılmış olmasının payının hangi ölçüde olduğunu hiç unutmayınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz de anlamışsınızdır... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Evet, biz biliyoruz, siz de farkındasınız... 

Muhterem milletvekilleri, demek ki, Anayasa Mahkemesi kararına biz uyduk. Anayasa 
Mahkemesinin bu kararnıdan büyük çapta istifade ederek, bugün bu sıralara gelen iktidar, Ana
yasa Mahkemesinin bu kararına, bütün bu açıklamalarımıza rağmen uyacak mı, uymayacak 
mı? Sayın Genel Başkanımızın bugün grup toplantısında, "Bugün, Mecliste, teklifin müzake
re ediliş tarzına göre, biz meseleyi Anayasa Mahkemesine götürebiliriz" dedi. Tabiî ki, bu, parti 
grubunun ve milletvekillerinin vereceği bir karardır. 

Sayın milletvekilleri, bu teklifte başka meseleler de vardır : "Kazanılmış hak" deniyor, 
ayrıca, "kazanılmış haklar saklıdır" tabiri vardır. Keza, bu teklifte, istifa eden memurların tekrar 
memuriyete dönmeleri noktaları boş bırakılmıştır. Biz, bunları Anayasa Komisyonunda da ifade 
ettik. Anayasa Komisyonunda ifade ettik; ama, komisyonda, iktidarı temsil eden yetkili arka
daşlar, iktidar adına konuşan sözcü arkadaşlar veya Hükümet adına konuşan arkadaşlar, "şu 
anda komisyon olarak değil de, İçişleri Komisyonunda ve Genel Kurulda, Anayasaya aykırılık 
konusunda olsun, diğer noktalarda olsun, bu hususları düzeltiriz" dediler. Bilahara görüyo
ruz ki, teklif, Genel Kurula bu haliyle gelmiş. Bunu Yüce Meclis düzeltir veya düzeltmez... 
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Evvela, memurlar ve diğer çalışanlar açısından şunu ifade etmek istiyorum : "Kazanılmış 
hak" deniyor. Bugün, kanun teklifini getiren arkadaşlara ve Hükümete "nedir bu kazanılmış 
hak ya da baki kalacak olan" diye sorduğumuzda, cevap olarak; '.'bugün seçilen adaylar, bir 
dahaki seçimlere, yani haziran ayına kadar baki kalacaklar, sabit olacaklar* * dediler. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, bu ülkede, Yüce Parlamentonun oylarıyla seçilmiş insan
ların kazanılmış hakkı var mı, yok mu diye aylarca münakaşa eden bir iktidar, bir tane aday 
adayının veya adayın kazanılmış hakkından bahsediyor!.. Kamu hukuku noktasında, kazanıl
mış haklar konusunda, iktidarın bu çifte standardını hayretle karşılamamak mümkün değil
dir... (ANAP sıralarından alkışlar) Bu, meselenin hukukî veçhesi; üzerinde fazla durmayaca
ğım; ancak, iki açıdan sakıncalıdır : Siz, küçük bir ilçede veya büyük bir yerde aday olmuş 
bir şahsa "adaylığınız baki" dediğiniz zaman; bir daha adaylığı kazanır mıyım, kazanamaz 
mıyım diye vazgeçmeyecek, istifa edip gidemeyecek; altı yedi ay bekleyecek. Bu şahsın, kamu
oyunda ne kadar yıpranacağını, karşılaşacağı talepler karşısında ne kadar aciz kalacağını tak
dirinize bıkarı yorum... Bir insafsız çıkar ve kendisine bir kurşun sıkarsa, o da şansına kalmış 
olur. Seçilmemiş bir insanı, seçim vaatleriyle altı yedi ay tutmanın bu noktadan bağdaşır bir 
hali yoktur. Kaldı ki -yine hukuk açısından bakalım- siz, bir siyasî partiyi, altı yedi ay sonra 
yapılacak bir seçime, bu adayla gitmeye nasıl mahkûm edersiniz? Bunun kazanılmış hakla, 
hukukla, adaletle bağlantısı var mı? Bunları Anayasa Komisyonunda da ifade ettim. Bir siyasî 
partiyi, altı ay sonra, belki hiçbir surette seçime girmesi mümkün olmayan bir insanla, seçime 
gitmeye zorluyorsunuz. Diyelim ki, sağlığına nakîsa geldi,.seçim şansı azaldı... Eh, ölmediği 
müddetçe adayımız sabittir. Eskiden Anadolu'da, ölmez yitmez vardı; onlar bile ölür yiterdi; 
şimdi bizim adaylarımız ölmez yitmez kalacaklar. Böyle bir şey olmaz, cidden olmaz. Bunun 
düzeltilmesi gerekir; ama, düzeltmeyecekseniz, siz bilirsiniz... 

Muhterem milletvekilleri, bu kanun teklifinin hukukî veçhesi üzerinde durdum. Siyasî veç
hesi üzerinde fazla durmayacağımı ifade ettim; çünkü, aynı kanun 1988'de bizim Grubumu
zun oylarıyla çıkmıştır ve bugün de aynı kanunu sizler getiriyorsunuz. Zaten, Anayasa Komis
yonunda SHP Grubu adına da, Doğru Yol Partisi Grubu adına da konuşan arkadaşlar aynı 
kanun olduğunu söylediler ve dediler ki, "Bu Kanunu daha evvel Anavatan Partisi getirmişti. 
Onlar bu işe razı. Biz de getirdik, dolayısıyla, bu kanun teklifi ittifakla çıkar." 

Sayın tsmail Köse'ye şunu hatırlatmak istiyorum ; Sayın Köse, bu kanun.teklifini Partim 
adına takip ettiğim için, Anayasa Komisyonunda tuttuk, yani yakaladık. Bize tebligat yapıldı, 
hemen aynı gün komisyona gittik, "öğleden sonra İçişleri Komisyonunda görüşülecek" den
di. Ben, odamdan, İçişleri Komisyonunu aradım. Sekreterim, İçişleri Komisyonu Başkanveki-
lini bulduğunu söyledi; ben bulamadım. "Henüz gündemde bir şey yok" dediler. Bizim arka
daşlardan Hasan Çakır'ı aradım, o araştırdı, "İçişleri Komisyonunda yok; bize tebligat 
yapılmadı" dedi. Ben arkadaşlara, "olur ki bu kanun teklifi görüşülür, bana haber verin" de
dim. Arkadaşlarımızın bir kısmı, "biz komisyona pazartesi günü bile çağrılmadık" dediler. 
Anlaşılan, Sayın İsmail Köse tebligat yapmış; fakat, bu tebligatlar bizim arkadaşlara gitme
miş. Evvelemirde, huzurlarınızda arkadaşlarımı da kınıyorum; bu kadar yakınen takip ettiği
miz bir kanun teklifiyle ilgili yapılan tebligatları arayıp bulmaları gerekirdi. Şahsen ben araş
tırdım, İçişleri Komisyonuyla irtibat kurmaya çalıştım, görüşme saatini ben de alamadım. Onun 
için, Sayın İsmail Köse'den şahsım ve arkadaşlarım adına özür diliyorum. Bize intikal eden 
bilgi yanlışmış. Kanun, İçişleri Komisyonunda 20 dakikada, çay içmekle bitmiş ve bizim arkadaş-
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larımız öğrenip gittiklerinde, "kanun görüşüldü, geç kaldınız" denmiş. Halbuki biz, iktidar 
partisinden bir arkadaşı, komisyon hazır olduğu halde, Başkanlığın arzusu üzerine, Anayasa 
Komisyonunda 35 dakika bekledik. . 

Elbette, Yüce meclisin bütün üyelerinin, komisyonlar dahil her zaman, her yerde birbirle
rine saygılı olacakları inancı içerisindeyim. İktidarda da olsak, muhalefette de olsak, bu işlerin 
çifte standartla gitmeyeceğini zaman içinde hepimiz daha iyi takdir edip, ona uyacağız. Nok
sanlarımız olacaktır; noksanlarımız için özür dilemek de bu işin faziletidir. 

Bu sebeple, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu'ya teşekkür ederiz. 
Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şevket Kazan'da. 
Buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin genel çatısı üzerinde ANAP Grubunu temsilen konu
şan Sayın Sungurlu'nun belirttiği bütün gerekçelere, bütün haklı noktalara aynen iştirak edi
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu konular üzerinde ayrıca tekrarlama yapmaktan müm
kün olduğu kadar kendimi alıkoymaya çalışacağım. Meselenin başka yönlerini arz etmek isti
kametinde bir konuşma sürdürmek istiyorum. 

Kanun teklifinin gerekçesi var, gerekçesinde bazı enteresan ifadeler var. "Dünyanın her 
yerinde seçimler, uygun mevsimlerde yapılır." Doğrudur; ama, genel seçimler yapılır, mahallî 
genel seçimler veya milletvekili genel seçimleri yapılır. Genel seçim yapılırken, elbette uygun 
mevsimlere dikkat edilir. 

Peki, herhangi bir uygun mevsimde yapılmış olan bir seçim şu veya bu nedenle iptal edil
mişse veya bir boşalma olmuşsa, acaba bu hususta dünyadaki uygulama nasıldır? Yine bir mev
sim mi beklenir; yoksa, belli günler üzerinde, belli süreler üzerinde, normlara göre mi hareket 
edilir? Zannediyorum, bu konuda ikinci şık ağırlıktadır; altı ay, sekiz ay beklenilmez. Madem
ki Batı'yı örnek alıyoruz. Batı'da bu süreler, bu kanun teklifinde öngörüldüğü kadar uzun de
ğildir. 

Yine gerekçede, "ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılır; Türkiyemizde mevsim şartları 
ancak bu aylarda seçim yapılmaya uygundur" denilmiş; ama, ay olarak da "haziran ve kasım" 
denilmiş. Haziran ayı, ne ilkbahar, ne sonbahar mevsimindedir, malumunuz, yaz mevsiminde-
dir; buraya bir de "yaz" kelimesi ilave etmek gerekir. 

Yine, kanun teklifinin gerekçesinde "bu düzenleme, demokratik katılımı uzunca süre ke
sintiye uğratmayacaktır" denilmektedir. Daha önceki birleşimlerde burada bir hükümet prog
ramı dinledik. Bu Hükümet Programına, sadece hükümetin değil, o hükümeti oluşturan siyasî 
parti gruplarının da sahip çıkması lazımdır, muhtevasına sahip çıkması lazımdır. Bu Hükümet 
Programında, demokratikleşmeden bahsediliyor, demokratikleşmede daha ileriye gidileceğin
den bahsediliyor; buna sadece Hükümet değil, gruplar da sahip çıkmalıdır. Acaba, boşalan 
bir belediye başkanlığı seçiminin, altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü -bugünkü merî ka
nunda öyle hüküm var- yapılması mı daha demokratiktir; yoksa, haziranda, yani şu önümüz
deki seçimleri yedi ay sonra yapmak mı daha demokratiktir? Hangisi demokratiktir? 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — O antidemokratiktir tabiî, doğru söylüyorsunuz. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Eğer, "bu demokratiktir" diyorsanız; o zaman siz, hü

kümet programında yazmış olduğunuz demokratikleşme konusunda ileriye değil, geriye adım 
atmış oluyorsunuz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — O doğru. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bunun yanında, Anayasa Komisyonu, bu teklifi, iptal 

edilen kanunla karşılaştırmasında, "konuları aynı, düzenleme itibariyle farklı" diyor. Tabia
tıyla burada, "konuları aynı, düzenleme itibariyle farklı" tabirine aynen iştirak etmemiz mümkün 
değil. Şundan dolayı değil: Konuları aynı; ama, "düzenlemeleri" denilen konuda ise, iptal 
edilen kanunda ekim, burada kasım ve haziran ayları. Demek oluyor ki, sadece ayların duru
mu itibariyle bir farklılık var; yoksa, temel mantığı itibariyle aynı. 

Şimdi, esas tartışılması gereken konu şu : Zaman zaman kürsüye çıkıyoruz, çifte standarttan 
bahsediyoruz; şöyle olursa, böyle konuşuyoruz; böyle olursa, şöyle konuşuyoruz... Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan 3420 sayılı Kanunun Meclis müzakere tutanaklarını , 
mümkün olduğu kadar incelemeye çalıştık. Bu tutanaklar incelendiği zaman, o günkü konuş
malar t'unü gösteriyor : O gün iktidar partisi olan ANAP, kanun teklifini çıkarmaya çalışıyor; 
o gün muhalefet partileri olan DYP ile SHP, bu kanun teklifini önlemeye çalışıyor. Bugün du
rum değişti. O günün muhalefeti bugün iktidar oldu, o günün iktidarı bugün muhalefet oldu. 
Tabiî, roller de değişti, o gün karşı çıkanlar bugün taraftar, bugün karşı çıkanlar o gün taraf
tar. Bu neyi ortaya koyuyor?.. 

MAHMUT OLTUN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Kazan, zabıtları okuyun ve bi
ze sataşmayın; zabıtlar açık. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şimdi kanunu çıkarmışsınız tabiî, ANAP Grubunun... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Çıkmış; ama, ben bugün Anayasa Mah

kemesinin kararını okudum. Bakın, kendim oraya hiçbir şey ilave etmedim. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale etmeyin. Karşılıklı konuşmayınız. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Sungurlu, sizin görüşlerinize aynen katılarak sö

züme başladım. Onun için... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Geçen zabıtlarla bugünkü zabıtları 
karşılaştırın, tek bir kelime fark yoktur söylediklerimde. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bendeniz de okudum. Belki Hükümet adına konuşmayı 
öyle yaptınız; ama, inceledim, bendeniz de okudum ve, kanun çıkmış. Siz istemeseydiniz bu 
kanun çıkmazdı Sayıp Sungurlu, siz istediğiniz için bu kanun çıktı. Her ne ise çıkmış... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Biz istemedik demiyoruz efendim, bu
gün de istemiyoruz demiyoruz; hukuku getiriyoruz. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şimdi efendim, hiç olmazsa muhalefet partileri olarak 
karşılıklı çatışmayalım. Yanlış varsa düzeltilir. 

Başka bir şeyi ortaya koymaya çalışıyoruz; çifte standardı, öğleden sonra, gündem dışı 
konuşmalar esnasında, insan haklarını konuştuk, tnsan hakları üzerinde konuşan grup temsil-
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cimiz Oğuzhan Asiltürk Bey, çoğunluğun, an gelir, eğer bir hak sebebi olarak sayılırsa, hakkı 
ortadan kaldıracağını ifade etmişti. İşte bugün, o durumla karşı karşıyayız. Dün çoğunluk öy
le idi, o kanun çıktı; iptal edildi. Bugün çoğunluk yer değiştirdi -iktidar ve muhalefet olarak-
ama, roller de değişti. İşte, bu bir çifte standarttır. O nedenledir ki, insan haklarını genişlete-
ceksek -seçme ve seçilme de, demokratikleşme de ileri adım atma da, elbette insan haklarına 
giren haklardan bir tanesidir- o takdirde bu seçimlerin bir an önce yapılması gerekir. O neden
le, Refah Partisi olarak bizim, bu teklifin gerek maddeleri, gerekse bütünü üzerinde aleyhte 
oy kullanacağımızı arz ediyorum. 

Saygılarımla. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kazan'a teşekkür ederiz. 
SHP Grubu adına, Sayın Gürkan; buyurunuz. 

SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; aslında son derece basit, son derece kolay anlaşılabilir ve bence faydası 
da son derece açık bir yasa teklifi üzerinde, biraz inatlaşmaya benzer, verimsiz bir tartışmanın 
içine düştüğümüzün üzüntüsünü taşıyorum. 

Aslında, bugün, kendini siyasetten sorumlu sayan hiç kimse, Türkiye'de her hafta sonu 
bir yerel seçimin yapılmış olmasında yarar göremez, görene de rastlamadım. Sayın Oltan Sun
gurlu tarafından burada dile getirilen, Anayasa Mahkemesinin sürekli katılım ilkesi, başka bir 
bağlamda söylenmiş bir şeydir ve Anayasa Mahkemesi, herhalde "Her hafta sonu bir yerel 
seçim yaparsınız, bu en demokratik, çok demokratik olur" demiyor. Hele bu bir nokta seçim 
ise, bütün partilerin ye bütün Hükümet üyelerinin ve Türkiye'nin bütün imkânlarının o nokta 
seçimi etkilemek için kullanılması sakıncası da beraberinde geliyorsa -ki yaşadığımız hep bu 
idi, bundan böylede hep bunu yaşayacağız- her hafta bir seçim yapılıyor olması, o seçimin de
mokratik ve en demokratik olduğunun kanıtı sayılamaz. Aksine, bana sorarsanız, seçimi nok
ta seçimler halinde yapmak ve böylece merkezî iktidar gücünü elinde tutan partilerin -bu parti 
hangisi olursa olsun- o nokta seçimlere yüklenmesine olanak tanımak suretiyle, seçmeni ablu
ka altına almak suretiyle, seçmeni yerel çıkarları değerlendirme imkânından koparıp almak 
suretiyle, yerel seçimlerin anlamı büyük ölçüde yozlaştırılmaktâdır; bu gerçektir. Her yerel se
çimi bir genel seçime çevirmek suretiyle, aslında, Anayasa Mahkemesinin öngördüğü yararın 
tam aksini gerçekleştiriyor ve büyük bir zarar veriyoruz; yani, ihsanların, yörelerinde, kendi 
yöneticilerini, başka etkileşimler olmadan, özgürce seçebilme imkânlarını ellerinden alıyoruz. 
Onun yerine, merkezî gerekçelerle, merkezî dayatmalarla, o seçimi asıl faydalı olacağı işlevin
den kopartıp atıyoruz. Geçmiş yıllardaki deneyimimizle bunun böyle olduğunu gördük. Yüz 
tane seçmenin oy kullandığı yere, yüz tane genel müdür, yüz tane bakan, yüz tane kırmızı pla
kalı ve siyah plakalı araba gitti, manşetler oldu... Şimdi, buna göre "bu seçim bir yerel seçimdi" 
dememiz mümkün mü? O seçilen arkadaşımız, gerçekten, o yörenin insanları tarafından, yerel 
ihtiyaçlarla belirlenmiş bir insan mıdır; yoksa, onun dışındaki pek çok etki ile belirlenmiş, mer
kezin âdeta uzantısı haline dönüşmüş bir yerel yönetici midir? 

Zaten bu böyle olduğu içindir ki, bu gerekçeleri hepimiz yaşadığımız içindir ki, Anavatan 
Partisi İktidarı da,-bugün şiddetle karşı çıkıyor olmalarına karşın- seçimlerin toplanarak ya
pılması; ama, yerel yönetimlere katılım ilkesini zedelemeye imkân verilmeden yapılması yolun
da gayret içinde oldu. 
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Bugün, "her hafta seçim yapılsın, her boşalan yer derhal doldurulsun" diyen arkadaşla
rım, bundan üç yıl önce, bunun tam aksini, yerel seçimlerin, toplanarak birlikte yapılmasının 
gereğini savunuyorlardı. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Siz de Anayasa Mahkemesine gittiniz, iptal ettir
mek için. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Geleceğim efendim; izin verin, ona da geleceğim. 
Şu noktada anlaşmamızı istiyorum : Seçimlerin her hafta yapılmasında yarar görüyor mu

sunuz?.. Sayın Eski Bakanım, değerli arkadaşlarım, yarar görüyor musunuz?.. 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Siz, Anayasa Mahkemesine gitmekte ne yarar gördünüz? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — önce siz benim soruma cevap verin, ben sizin 

sorunuza hemen yanıt vereceğim. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuymayın... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Seçimlerin, her hafta, merkezî hükümet baskı

sı altında yapılmasında yarar görüyor musunuz? Bunu açıkça söyleyin; görüyor musunuz?.. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Görüyoruz. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Görmüyorsanız, bizimle berabersiniz. O halde 

gelin, makul, Anayasaya uygun, yerel seçimlerin temel esprisini bozmayacak bir düzenlemeyi 
birlikte yapalım. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — önergelerimizi verdik biz. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Yok, "hayır, biz seçimlerin her hafta yapılma-

sınrdoğru ve gerekli görüyoruz" diyorsanız, niçin bundan iki yıl önce, o seçimleri ertelemek 
için -üstelik bazı koşullarda, bir yerel yönetim birimini 34 ay atama ile götürmek için- yasa 
çıkardınız? Bunun açıklaması olmaz o zaman... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Bir yıl, bir yıl. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 34 ay... 
Değerli arkadaşlarım, Değerli Eski Bakanımız Sayın Sungurlu çok önemli açıklamalarda 

bulundu; Anayasa Mahkemesinin kararlarını okudu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; o kararlar, hangi kanunun hangi madde
leri için alınmıştır, onu açıklamadı. Şimdi, izninizle ben onu açıklayayım : 

Gelen yasa ne diyordu biliyor musunuz sayın milletvekilleri: "Bir yerel yönetim birimin^ 
de boşalma olursa, o yıl doldurmayacaksınız, gelecek yılın ekim ayında seçim yapacaksınız." 
Öyle değil mi Sayın Sungurlu?.. Yani, boşalma, 1 Ocak 1990'da olmuşsa, koca 1990 yılında 
seçim yapmayacaksınız, 1991 yılı ekim ayına kadar da seçim yapmayacaksınız; ancak, 22 ay 
sonra seçim yapabilme şansını yurttaşa vereceksiniz. Peki, o dönem içinde nasıl yöneteceksi
niz? Valinin atadığı -eğer anakentse İçişleri Bakanının atadığı- başkanla yöneteceksiniz. Haa, 
bitmedi. Eğer bir de şanssızlığımız varsa, ileri aldığınız tarih, yani seçim yapılması öngörülen 
tarih, genel yerel seçimlerin yapılması için öngörülmüş tarihe bir yıl yakınsa, o zaman da se
çim yapamazsınız. Yani, bazı koşullarda, 34 ay, bir yerel yönetim birimini seçimsiz bırakırsınız. 

— 447 — 



T.B.M.M. B : 13 10 . 12 . 1991 0 : 1 

Amenna... Peki, onun yerine ne yaparsınız? Onun yerine de, "valinin atadığı, İçişleri Bakanı-' 
nın atadığı belediye başkanıyla götürürüm" dersiniz. Gelen teklif buydu ve bizim karşı çıktığı
mız konu da buydu. Yoksa biz, "Her hafta Türkiye'de seçim olsun, her hafta bakanlar ve mil
letvekilleri koşsunlar; bilmem neredeki 140 seçmenlik yerel yönetim birimi seçimlerine yüklen
sinler, bunda ülkenin yaran vardı" demedik; o yasaya o nedenle karşı çıkmadık; bizim karşı 
çıkmamızın nedeni, belli bazı koşullarda 34 ay seçimlerin ertelenebilmesi, yani, seçim hakkı
nın yurttaşın elinden alınması ve o süre içinde de atama ile yerel yönetimlerin yönetilmesi idi. 
Bugün, böyle bir yasayı hemen bunun ardından getirirseniz, gene karşı çıkarız ve gene Anaya
sa Mahkemesine götürürüz ve gene Anayasa Mahkemesinden geri döndürürüz; çünkü, bunlar, 
gerçekten kabul edilebilir şeyler değildir. 

Anayasa Mahkemesi kararında, Sayın Sungurlu'nun görmediği ince bir nokta var : Ora
da, "yerel yönetimlerde olan boşalmaların makul ve kabul edilebilir bir süre doldurulmaması 
Anayasaya aykırı değildir" diyor. Nitekim, bugün, her hafta seçim yapmamızı gerektiren mev
cut mevzuatta da, zorunlu olarak beklenilmesi gereken 90 gün, makul ve kabul edilebilir bir 
süre olarak öngörülüyor ve bu makamı dolduramıyorsunuz. Çünkü, seçim yapılabilmesi için 
asgarî 90 günlük bir süre gereklidir. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi, "boşalma olması halinde, o boşalan yerin, makul ve kabul 
edilebilir bir süre doldurulmaması demokrasiye aykırı sayılamaz" diyor. Zaten öyle sayılmış 
olsaydı, bugün bir belediye başkanlığı mevkiinde boşalma olduğunda, yarın seçim yapmamız 
gerekirdi. Hayır, yapmıyoruz ve hazırlıklar nedeniyle pekala bu seçimi 90 gün erteliyoruz; çün
kü, zorunlu bir neden var. Bu nedenle, 90 günlük süreyi makul ve kabul edilebilir bir süre sa
yıyoruz. 

Şimdi biz de, "boşalma olan bir yerel yönetimin seçiminin en kötü ihtimalle, 90 gün yeri
ne 180 gün (yani 6 ay) ertelenmesi, Anayasa Mahkemesinin koyduğu kabul edilebilir ve makul 
süreyi aşmamaktadır, aşmayacağını ummak istiyoruz" diyoruz; "Anayasa Mahkemesinin, bu 
konuda diğer başka sakıncaları düşünerek hak vereceğini ummak istiyoruz, umuyoruz" diyo
ruz, bu konuda iyi niyetle gayret gösteriyoruz. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin büyük duyarlık gösterdiği atama yolunu da hiç denemi
yoruz. Bugün, burada, bize demokrasi konusunda güzel söylevyer veren arkadaşlarımın geç
miş beş yıllık yerel yönetim ilişkilerine baktığınızda, atama yoluyla işbaşına gelmiş olan sayısız 
belediye başkanı ile karşılaşıyorsunuz ve bu atanan belediye başkanları, eğer bu yasa çıkmış 
olsaydı, neredeyse üç yıldır yerel yönetim birimlerini yönetme hakkını elde edeceklerdi. 

Yerel yöneticilerin seçimle gelmesi konusunda bu kadar duyarlık gösteren arkadaşlarımı
za, getirdikleri yasa teklifinde, bizim gösterdiğimiz nezaheti ve demokrasiye saygıyı göstererek, 
atama yerine, belediye meclislerinin kendi içlerinden başkan seçimi yapabilme imkânını niye 
getirmediklerini, doğrusunu isterseniz sormak ihtiyacındayım. Yoksa, demokrasi birdenbire bu
gün mü keşfedilir oldu? Acaba dünkü atama, bugünkü teklifle, getirilen, belediye meclisi üye
lerinin arasında yapılacak seçimden daha iyi miydi ki, o gün en önemli mevkii üç yıl süre ile 
atama ile götürmede bir sakınca görmediniz? Biz, bu sakıncayı ortadan kaldırmak için, doğal 
olarak, belediye meclisi üyelerinin kendi içinden başkan seçimi yapmasını öngördük. 

Anayasa Mahkemesinin bir itirazı var. Sayın Sungurlu da okudular : "Seçilmiş bir kişinin 
o mevkide bulunması, halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanının gereğini ikame etmez, 
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bu ihtiyacı ortadan kaldırmaz, o onu ikame edemez" diyor; ama, bunu hangi bağlamda söylü
yor; bunu, Anavatan Partisinin getirmiş olduğu Seçim Yasası bağlamında söylüyor. Yani, seçil
miş belediye meclisi üyelerinden herhangi bir tanesini atıyorlar. Anayasa Mahkemesi, "atadı
ğın adamın seçilmiş olması, demokrasinin gereklerine uymak anlamına gelmez" diye düzelt
me yapıyor; o bağlamda söylüyor. Yoksa, bizim yaptığımız gibi, belediye meclisi üyeleri, ma
kul bir süre için, kendi içlerinden bir arkadaşlarını vekil seçseler, bundan, demokrasiyi zedele
yici herhangi bir eksikliğin ortaya çıkacağını düşünemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, inanınız, bu teklif gerçekten uzun, geniş, anlaşılmaz, üstünde çok 
tartışılabilir bir teklif olsaydı, öncelik ve ivedilikle getirilmiş olmasına ben de karşı çıkardım; 
ama, istirham ederim, cuma günü Yüce Kurulda bunu saatlerce tartıştık, komisyonlarda tar
tıştık ve bugün burada bir kez daha tartışıyoruz ve sözde bu öncelikli ve ivedilikli,.. Gelen tek
lif -lütfen açıp bakınız- şu kadarcık bir gerekçe, tek bir madde ve bir ek maddeden ibaret. Oku
sanız, üç dakikada bitirirsiniz. Üç dakikalık bir teklifi yaklaşık olarak -komisyonlar da dahil 
olmak üzere- otuz saattir tartışıyoruz ve bunu hâlâ yetmez görüyoruz. Ben, bunu saygı ile kar
şılıyorum ve bir sakınca da görmüyorum; ama, iki satırlık bir teklif için bunu dahi yetmez 
saymak, halen öncelik ve ivedilik meselesi üzerinde saatlerce itirazlarda bulunmak, bence bu 
teklife hak ettiği önemden çok daha fazlasını vermektir. Çünkü, iki satırlık ve üç dakikalık 
bir yasadır bu. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Ne kadar zor bu iktidar işi! 
' HALlL ORHAN ERGÜDER (tstanbul) — Sebebi başka!.. İktidar olmak zor... Kendini 

ne kadar çok zorluyorsun. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Hiç zorlamıyorum, hiç zorlamıyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ocak ayında kurultay var da ondan!.. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın Ergüder, söz veriyorum, eğer Partim ve 

ortağı olduğumuz Parti, önemli bir yasada öncelik ve ivedilik getirirse ve gerçekten büyük bir. 
zorunluk yoksa, sizinle birlikte karşı oy kullanacağım. Çünkü, yasaların geniş geniş tartışıl
masının gereğine ben de inanıyorum; ben de Anavatan Partisinin uygulamalarından çok çek
miş bir insanım ve başkalarına çektirmek istemiyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Getirdiğiniz bütün yasalar, hiç gerek olmadığı halde ivedilik ve öncelikle idi. Bu tatsız duru
ma, bugünün muhalifi Anavatan Partili arkadaşlarımın düşmesine gönlümüz elvermiyor. Gün 
olacak, beraber, uzun uzun tartışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifi öncelik ve ivedilikle getirmenin gerekçesini, geçtiğimiz top
lantıda da söyledim. Böyle bir teklif üzerinde tartışıldığını bütün seçim bölgeleri biliyorlar; 
ama adaylar ile seçmenler, seçimlerin yapılıp yapılamayacağı konusunda, gerçekten, bir bula
nıklık içindeler. Eğer, biz, bugün bunu öncelik ve ivedilikle getirmek konusunda bu kadar ıs
rarlı olduysak, Meclisin bu konudaki açık berrak iradesi bir an önce ortaya çıksın ve oradaki 
seçmenlerle adaylar ne yapacakları konusunda bilgi sahibi olsunlar diye düşündüğümüz için
dir; yoksa, bu teklifi şundan bundan kaçırmakla, Meclisten gizlemekle hiçbir ilgisi yok. Sade
ce, orada seçime hazırlanan insanlara yardım etmek, orada oy verecek seçmenlere açık ve ber
rak bir tablo sunabilmek amacıyla bu konuda aceleci olduk. 

Eğer, bu konuda Meclisimiz ve bundan sonra yetkili insanlarımız; yani, imzalama yetkisi
ni taşıyan makamlar ve katlar, bu meseleyi daha çok uzatırlar ve tereddütlü ortamı daha da 
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sürdürürlerse, sanıyorum bu seçimlerde sakıncalar ortaya çıkacak ve demokratik irade önemli 
ölçüde zedelenmiş olacaktır. Onun için, umuyorum ve diliyorum ki, bu teklif önce buradan, 
sonra da ilgili başka makamlardan hızla onay alarak, seçmenimize hak ettiği açıklığı, berraklı
ğı ve aydınlığı götürür. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, teşekkürler ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan'a teşekkür ederiz. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Acele olduğu nasıl ortaya çıktı. 
BAŞKAN — Bir hususu açıklama ihtiyacı var : Sayın milletvekilleri, Anayasa Komisyonu 

Raporunda, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan, toplantıya katılmadığı halde, seh
ven var gösterilmiştir; bu nedenle raporda imzası olmayacaktır. 

Ayrıca, İçişleri Komisyonu Raporunda, Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkutata 
ile İzmir Milletvekili Sayın İlhan Kaya'nm muhalefetleri olduğu halde, bu husus, baskı hatası 
olarak yer almamıştır. Kendilerinin, İçişleri Komisyonu raporuna muhalefetleri vardır, bilgile
rinize sunarım. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

2972 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin değiştirilmesiyle ilgili bu kanun teklifi üzerinde 
Hükümet görüşünü sizlere arz edeceğim. 

Konuşmaları titizlikle dinledik. Burada yapılan ne, önce ona bakalım : Üç sene önce, dö
nemin iktidar partisinin oylarıyla, bu Mecliste bir teklif kanunlaşıyor. Kanunlaşan teklifin ge
rekçesinde; siyasî istikrarın bozulmaması için, belediye ara seçimlerinin senede bir sefer, ekim 
ayında olması öngörülüyordu. Yani, senede bir sefer seçim şartı getirilmiş. 

Burada yapılan konuşmalara da baktım, muhtarlık seçimleri senede bir sefer yapılıyor. 
Yeni kurulan belediye seçimleri, yine, senede bir sefer Yüksek Seçim Kurulunun gösterdiği ta
rihlerde yapılıyor. Onlara da uygun olsun diye bir teklif geliyor ve kanunlaşıyor. Mantığı doğ
ru, hedefi doğru; ama, o alınan kararda temel bir yanlışlık var. Kanun Anayasa Mahkemesine 
gidiyor. 

Anayasamızın 127 ncf maddesini açalım. O maddeyi dikkatle okuduğumuz zaman bir şey 
görürüz. Mahallî idare esprisinde esas iki unsur var : Bir, "Mahallî idareler kanunla kurulur" 
deniyor; iki, "Mahallî idarelerin sadece karar organları -altını çiziyorum- kanunda gösterilen 
belirli seçmenler tarafından seçilir" deniyor. İki mümeyyiz vasfı var. Bir, kanunla kurulacak; 
iki, karar organı seçimle gelecek. Mahallî idareler, il genel meclisleri, belediyeler, muhtarlıklar 
olmak üzere üç tipe ayrılmış. Bakıyoruz, il genel meclisinin başı kim?.. Vali. Vali seçimle mi 
geliyor?.. Hayır. Demek ki, Anayasamızın 127 nci maddesiyle, mahallî idare karar organları 
dışında kalan organlarının atamayla veya başka bir usulle de gelebilmesine imkân tanımakta
dır. Belediye Kanunumuzda da bu açık. Belediye Başkanı icra organıdır; kanunun 88 inci mad
desinde icraî bölümde gösterilmiş. 94 üncü maddeye göre de mânsup belediye başkanının ata
mayla da gelebilme imkânı bugünkü mevzuatımızda mevcut, istenirse uygulanılabilinir, geç
mişte de uygulaması olmuştur. Burada mümeyyiz vasıf, karar organının seçimle gelmesidir. Biz 
buna dikkat ettik. Anayasa Mahkemesinin kararına bakıldığı zaman da, karar organının, uzunca 
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bir süre, -makul olmayan bir süre, kabul edilir olmayan bir süre- vekaleten götürülmesinin, 
Anayasanın ruhuna aykırı olduğu vurgulanarak karar alınmış olduğu görülür. Tabiî, o zaman
ki kanun "bir.yıl" demiş. Bu teklifi getiren arkadaşlarımız tarafından da, istikrarı sağlamak, 
çeşitli mahzurları gidermek ve Anayasa Mahkemesinin bu kararına uymak için, seçimlerin yıl
da iki sefer yapılması şartı getirilmiş. Yine vurguluyorum, Anayasamızın 127 nci maddesi, se
çimi, karar organları için esas almıştır. Belediye meclisi seçimlerini de -eskiden olduğu gibi-
üyeliklerin boşalmasından itibaren 60 gün sonunda gerçekleştirerek, yine, Anayasanın ruhuna 
uygun hale getiriyoruz. 

Başkanlık için ne yapılıyor? Siyasî istikrar bozulmasın, dürüstlüğe de uygun olsun diye, 
senede iki sefer seçim olsun diyoruz. Niye diyoruz?.. Dün, bu muhalefet sıralarında oturan 
arkadaşlarımızca, her belediye başkanlığı seçiminden sonra "iktidar partisi filan filan bakan
larını, filan yerdeki beldeye taşıdı, işçi aldılar, dozer getirdiler, seçim aldılar" diye bağırıldı; 
seçimlerin sonunda bir yığın tartışma oldu. Mahallî seçmenin ak oylarıyla seçilen arkadaşlar, 
"Merkezî hükümetin yan destekleriyle geldi" gibi, bir sıkıntıyla karşı karşıya geldiler. Aynı 
sıkıntıya muhatap olmamak için, seçimleri, belirli iki döneme alalım; bunlar, ferdî, münferit 
seçimler olmasın, toptan olsun, senede iki sefer olsun diye, bu seçimleri toplu hale getirdik. 
Hedefimiz bu. Bu Anavatan Partisinin de o zamanki hedefini benimsemedir. Bunun tek farkı, 
o zaman onlar "tek" demişler, biz ise, Anayasa Mahkememizin görüşüne uygun olarak bunu 
ikiye çıkarmışız. 

İkinci olarak, karar organında da, vekilli olmasın diye derhal seçim yapılmasını öngör
müşüz. Yapılan iş doğrudur. 

Ayrıca, belediye başkanlığı boşaldığı zaman, yerine gelecek kişi atama yoluyla değil de, 
bunun, yine halkın seçtiği kişiler tarafından olması şeklinde bir değişiklik daha getirilmiştir. 
Bu, daha demokratik, daha katılıma uygun diye, onun da, belediye meclisi üyeleri içerisinden 
seçilmesi usulü getirilmiş. Bu da, atamaya göre, herhalde daha demokratiktir. Sanırım, geçti
ğimiz günlerde de Şanlıurfa'da böyle bir atama işlemi yapıldı, bu da tartışma konusu oldu. 
Refah Partili arkadaşlar, o atamanın yanlışlığını iddia ettiler; ama belediye meclisi içerisinde 
yapılarak bir seçimle olsaydı bu tür tartışmalar da olmazdı. Getirilen bu teklif, katılımcı de
mokrasi ilkelerine uygundur, demokratiktir, doğrudur. 

Biz hep, "uzlaşmacılıktan yanayız" diyoruz, doğrudur, işte, bunun güzel de bir örneğini 
veriyoruz : 1988 yılında Anavatan Partisine mensup değerli arkadaşlarımızca getirilen teklifi, 
bu kez, Anayasanın ruhuna da uygun olarak düzeltip, bir konsensüs var diye getirdik. Bu bir 
konsensüs arayışı değil midir? Biz, sizin caydığınızı nereden bilelim? 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hani farklılık?.. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)— Bu acele nedir?.. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Arkadaşlar, yapılan iş, özünde doğru

dur, hedef doğrudur. Doğru, burada bir tek acele var. Değerli konuşmacının dediklerine katılı
yorum, "bu acele ne" diyorlar. Hakikaten, bir acelemiz var, acelemizin ne olduğunu da söyle
yeyim : Hükümet kurulduktan sonra bir envanter çıkardık ki, ülkenin sorunları çığ gibi büyü
müş. Ne bir dakikayı israfa ne de bir kuruşu israfa imkân var. Siz, merkezî idarenin imkânları
nı götürüp filan yerdeki kasaba belediyesine vereceksiniz, bakanları yollayacaksınız, bu, bana 
göre, hem maddî hem de manevî israftır. 
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Teklif, demokrasi gereklerine uygun, modern yönetim tekniklerine uygun; kaynak, zaman 
ve personel tasarrufu sağlayan, Anayasanın 127 nci maddesinin özüne uygun bir tekliftir. Hü
kümet olarak destekliyoruz, memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederim. 
Gruplar adına görüşmeler bitmiştir. 
Şimdi, şahsı adına, Sayın Mümtaz Soysal; buyurun efendim. (SHP ve ANAP sıraların

dan alkışlar) 

O. MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konuşmamı, 
söz konusu öneriye ilişkin olarak bir grup kararı alınmamış olmasının ya da konunun grupta 
görüşülmemiş olmasının verdiği serbestliğe dayanarak yapmıyorum. Bu konuşmamı, Anayasa 
Komisyonunda söz konusu öneriye muhalif oy vermiş kişi sıfatıyla yapıyorum ve böyle bir du
rumda, özellikle Grup Başkanvekilimizin imzasını taşıyan bir öneriyi eleştirdiğim için de üzün
tülüyüm; ama, biraz önce, kendileri vicdan emrettiği zaman, bazen karşı yönde olanlarla bir
likte de oy verilebileceğini söylediğine göre, kendimi o bakımdan da biraz serbest hissediyorum. 

Sayın Başkan, müsaadenizle, komisyonda muhalif oy verişim nedeniyle elde ettiğim bu 
konuşma hakkımı, yapılmakta olan iki yanlışı değerli milletvekillerinin dikkatine sunmak için 
kullanmak istiyorum. Ancak, Sayın Başkan, iki yanlışı açıklamadan önce şunu da söyleyeyim 
ki; bu söyleyeceklerim, bir muhalefet partisinin ya da iktidar partilerinden birinin görüşlerine 
bazen uygun düşebilir, bazen ters düşebilir. Ben, biraz da o kaygıların üstüne çıkarak konuş
mak istiyorum. 

Birinci yanlış, başlamış olan bir süreci, yani, yürürlükteki kurallara göre, yürürlükteki ya
sa hükümlerine göre, başlamış ve sürmekte olan bir süreci, yine, bir yasayla durdurma yanlışı
dır. Bu yapılmaz mı?.. Kamu hukukunda yapılabilir, ama, ne zaman yapılırsa doğru olur, ne 
zaman yapılırsa yanlış olur, onun üzerinde durmak gerekir. Ne zaman yapılırsa doğru olur. 
Bir süreç işlemeye başlamıştır; ama, o konuda temel kuralları koymaya yetkili kişiler olarak, 
birdenbire görürsünüz ki öngörülmemiş birtakım sakıncalar ortaya çıkmıştır ve bu sakıncaları 
önlemek de, yine, o konuda en son söze sahip olan kişiler olarak sizlerin, bizlerin ödevimizdir. 

Burada bir yasa hükmü var; o yasa hükmü işlemeye başlamış, birtakım işlemler yapılmış, 
birtakım kişiler aday olmuşlar, önseçim kazanmışlar, mekanizma dönmeye başlamış; ama, bir
denbire bunu durduruyoruz. Niçin durduruyoruz, acaba ne gibi büyük bir sakınca çıkmıştır 
da durduruyoruz, onun üzerine eğilmek gerekir. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Kurultay var. 
O. MÜMTAZ SOSYAL (Devamla)— Şimdiye kadar söylenen büyük sakınca; burada, bu 

kürsüde dile getirilmedi; ama, komisyonda dile getirildi. Bu da, seçimden yeni çıkmış olduğu
muz ve halkın seçimden yorulmuş olduğuydu. Burada dile getirilen bir başka sakınca da, ik
lim koşullarının yurdun çeşitli yörelerinde seçim yapmaya elverişli olmadığı biçimindeydi. Bunlar 
üzerinde bir noktadaki çelişkiyi de işaret etmeden geçemeyeceğim. Şimdi söz konusu değil; ama, 
önümüzdeki teklife ve değiştirilmemiş olan yasa hükümlerine göre, belediye meclisi üyelikle
rinde bir boşalma olsaydı, bu getirilen öneri de, o konuda, seçim yapılmasını amir demekti. 
Burada, iklim koşulu zannediyorum çok geçerli bir koşul değil. 
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Nedir başka sakıncalar?.. Belki siyasal sakıncalar vardır, belki partilerin iç durumlarıyla 
ya da partilerin karşılıklı konumlarıyla ilgili sakıncalar olabilir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER '(istanbul) — Olay bu!.. 
O. MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Rica ederim... Rica ederim... 
Bu sakıncalar, yasalarda değişiklik yapmak için geçerli sayılabilecek ağırlıkta sakıncalar 

değildir; daha doğrusu, objektif kurallar koymak bakımından geçerli sayılabilecek sakıncalar 
değildir. Bu, yapılmakta olan birinci yanlıştır. Bu birinci yanlışın, sanıyorum, bizleri aşan, bü
tün sisteme dokunan, hatta, halkın sisteme olan güvenine dokunan bir. yönü var ki, o çok da
ha önemlidir. Çünkü, yürürlükteki yasalarda, işlemeye başlamış olan mekanizmalarda ve sü
reçlerde, değişen iktidar durumlarına ve Meclisteki değişen durumlara göre değişiklik yapma
ya başlarsak, bundan, halkın sisteme olan güveninde büyük bir sarsıntının doğmaması da müm
kün değildir. Bu değişiklikler ne zaman yapılır?.. Eğer, kurallar konurken, yeterli unsurlar dü-
şünülmemişse ve o kurallara göre doğmuş olan organlar, o kurallara göre seçilmiş olan kişiler, 
bu, düşünülmemiş hususlar dolayısıyla yanlış davranıyorlarsa, o zaman, yine bir değişiklik dü
şünülebilir; ama, önümüzde böyle bir durum yoktur. 

Yapılmakta olan ikinci yanlış çok daha önemlidir. Bu, geçmişte, başkalarının da yapmış 
olduğu, şimdi, muhalefet partisi durumunda olan eski iktidar partisinin de yapmış olduğu bir 
yanlıştır ki, sanıyorum, Anayasa Mahkemesinin kararı da asıl o noktaya dokunuyor. Belki çok 
net bir biçimde söylenmemiş; ama, daha net bir biçimde söylenmesi gerekirdi. Çünkü çok önemli 
bir yanlış. Bu çeşit yasalarla, yani, yerel seçimleri biriktirerek, belirli tarihlerde hep birden yap
ma biçimindeki yaklaşımlarla çok önemli bir hata işliyoruz; o da şudur : Yereli genelleştiriyo-
ruz. Yerel yereldir, genel geneldir... Yerel yönetimler, yerel yönetimlerdir. Bizim, şimdiye kadar 
eh büyük şikâyetimiz ne idi?.. Belediye seçimleri, yerel yönetim seçimleri oluyor, ama bütün 
ülke yerinden oynuyor. Bütün arkadaşlar da söylediler; bakanlar gidiyor, kırmızı plakalı ara
balar gidiyor, partiler seferber oluyor ve yerel bir seçim dolayısıyla, genel seçim havası esiyor. 
26 Mart seçimleri böyle oldu ve 26 Mart seçimlerinde tablo ortaya çıktığı zaman, partilerden 
biri, kendisini savunabilmek için "bu bir genel seçim değil, yerel seçimdi" dedi. Bir ölçüde 
haklıydı. Başka partiler de, "hayır, bu genel seçim havası içinde yapıldı" dediler. Onlar da 
bir ölçüde haklıydı; ama, müsaade edin, Nasrettin Hoca hikâyesinde olduğu gibi, ben de hak
lıyım. Çünkü, yereli genelleştirdiğiniz zaman, bu çeşit hataların içine düşmekten kendinizi alı
koyamazsınız. 

Şimdi, bu yasa önerisiyle ne yapılmaktadır : Değişik tarihlerde, kendi yerellikleri içinde 
yapılması gereken seçimleri, biz, altı aylık sürelerle bir araya getiriyoruz ve bir çeşit mini genel 
seçim yapıyoruz. Altı ayda bir, Türkiye genelinde mini genel seçim yaşanacak demektir. Oysa 
-katılım dolayısıyla da söylendi- halkı seçim mekanizmalarından da bıktırmamak gerekir. Bü
tün Türkiye'de, altı ayda bir, genel seçim fırtınası estirdiğiniz zaman, sonuçta, insanlar bu mi
ni genel seçimlerden bıktıktan sonra genel seçimlerden de bıkabilirler. Onun için, sağduyu, ye
rellikleri yerellikleri içinde bırakmayı gerektirir. 

Arkadaşlar eksik olmasınlar, gerçekten, Anayasa Mahkemesinin kararı ışığında, daha ön
ceki girişmden farklı birtakım düzenlemeler yapmışlar, örneğin; süreler kısaltılmıştır. Bir yıl 
ya da bir yıldan fazla bekleme yerine artık, en fazla altı ay bekleme söz konusudur, örneğin; boşa-
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lan yeri, seçilmiş kişilerin seçimiyle doldurma söz konusu; ama, bütün bunlar, sanıyorum, Ana
yasa Mahkemesinin kararındaki çok önemli bir noktayı, bir sakıncayı önlemeye yetmiyor. O 
da, yerel seçimler, kendi koşulları içinde, kendileri için öngörülmüş olan mekanizmalar içinde 
işlemelidir. Bunun, Türkiye'deki yerel yönetim felsefesi bakımından da çok büyük bir sakınca
sı var. Böyle genelleştirdiğiniz zaman, yerel seçimleri, yani, yurdun bir noktasında, bir ya da 
birkaç yerel yönetici için yapılacak olan seçime genel seçim havası verdiğiniz zaman, iyi yerel 
yönetici yetiştirilmesini de önlemiş oluyoruz. Bir yerde çok başarılı bir belediye başkanı olabi
lir; o belediye başkanı, seçim kendi çerçevesinde yapıldığı zaman, elbette yeniden de seçilecek
tir; ama, seçime bir genellik verdiğinizde, bütün ülkede onun partisi başarılı olmayabilir. Parti-
sinin başarısızlığı, büyük bir ölçüde, onun oradaki başarısını gölgeleyecektir ve yerel yönetici, 
kendi girişimiyle kendisini göstermek olanağından bir ölçüde yoksun kalacaktır. Zannediyo
rum en büyük sakıncada budur. 

Onun için, geçmişte de, bugün de yapılmış ve yapılmakta olan bir hatayı bir noktada dur
durmak, şimdiki yasanın, yürürlükteki yasanın kurallarına uygun olarak, yerel yönetimlerdeki 
boşalmaları kendi çerçeveleri içinde, kendileri için öngörülmüş süreler içinde doldurmak daha 
doğru bir yol olabilir. Böyle yapıldığı zaman görülecektir ki, iklim koşulları gibi bir sakınca 
da ortadan kalkacaktır. Türkiye'nin her köşesi, mutlaka, iklim koşullarından aynı biçimde et
kilenmiyor ki. Üstelik, yerel seçimleri gerçekten yerel yaparsınız; yani, bakanların, milletvekil
lerinin oralara gitmeleri, partilerin seferber olmaları gerekmezse, zaten bir yerden bir yere git
meye de gerek olmaz. Yerel olarak, belediye içinde seçim yapılır, insanlar evlerinden çıkarlar 
ve en kötü kış koşullarında bile oy sandığına gidebilirler; ama, Ankara'dan oraya gidemiyorsu
nuz diye yerel seçimi etkilemek ve ertelemek yanlış olur, (ANAP, RP, DSP ve Bağımsızlar sıra
larından alkışlar) 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Siyasetin gerçeklerini bilmiyorsun. 
O. MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Siyasetin gerçeklerine gelince : Siyasetin gerçekle

rinde de, sanıyorum hayatın bütün gerçeklerinde olduğu gibi, iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. 
Türkiye'de iki kere yanlış yapılmıştır : Biri geçen iktidar döneminde, biri de şimdi yapılmakta
dır; ama, iki yanlışın bir araya gelmesi bir doğru doğurmaz. 

Teşekkür ederim. (ANAP, RP, DSP ve Bağımsız sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soysal. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Dikkate alınacaktır efendim. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, sayılmadtğı inancı içindeyiz. Lütfen, gölge dü-
şürmeyiniz... 

BAŞKAN — Sayalım, gölge düşmesin tabiî... 
Ellerinizi tekrar kaldırın efendim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. (DYP ve 

SHP sıralarından alkışlar) 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Kaça kaç Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — 135'e 91. Bugün ilk defa oturum yönetiyorum; ama, oy saymada yeni deği
lim. (SHP sıralarından alkışlar) 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2972 Sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a, b, c bentlerinde yazılı hallerde bu ilandan sonra gelen 60 ncı günü takip eden ilk Pa
zar, (d) bendinde yazılı halde ise, bu ilandan sonra gelen Haziran veya Kasım ayının ilk Pazar 
günü oy verme günüdür. Ancak, (d) bendinde yazılı halde, ilandan sonra gelen Haziran veya 
Kasım ayının ilk Pazar gününe 60 günden az süre kalmış ise, seçim, sonra gelen Haziran veya 
Kasım ayının ilk Pazar gününde yapılır. Belediye meclisi üyelikleri ile belediye başkanlığının 
herhangi bir nedenle boşalması halinde ise, belediye başkanlığı seçimi belediye meclisi üyelik
leri seçim tarihine tabi olarak aynı tarihte birlikte yapılır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Grup adına, Sayın Oğuz konuşacaklar. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
RP GRUBU ADINA ALt OĞUZ (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2972 

Sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi komisyonlarda görüşül
dü ve huzurlarınıza geldi. Teklifin tümü hakkında partiler görüşlerini belirttiler, şahsı adına 
görüşlerini belirten arkadaşlarımızı da dinledik. Netice itibariyle, arkadaşlarımız teklifin le
hinde ve aleyhindeki görüşlerini belirttiler. Ortaya ne çıktı? Görüldü ki, 1988'dc, o günün ikti
darı buna benzer bir kanun teklifi getirmiş, çoğunluğuna güvenmiş ve geçirmiş; ama, Anayasa 
Mahkemesi, arkadaşlarımızın burada açıkladıkları haklı sebeplerle, bunu iptal etmiş. Bugü
nün iktidarı da -yine o da çoğunluğuna güvenerek- maddenin (a, b,c) bentlerinin istisna tuta
rak, sadece (d) bendinin değişikliğine dair bir teklifi huzurunuza getirdi. Bu getirdiği teklifte 
gösterdiği sebepler, acaba, daha önce iptal edilen kanunda gösterilen sebeplerden ayrı bir özel
lik taşıyor mu?.. Hayır, gördük ki taşımıyor. 

Burada arkadaşlarımız görüşlerini belirttiler ve buna ilave olarak da yetkili hocalarımız 
da görüşlerini tarafsız bir şekilde belirttiler. Ortaya ne çıktı?.. Bu kanun da aynı hastalıkla ma
lul... Ne yapacaksınız? Bunu geçireceksiniz. Esbabı mucibenizde "mevsim şartları var, tarih 
bakımından bir önemli özelliği var; bunda belediye encümeni azaları yok, belediye meclisi yok, 
sadece başkan var; uygun şartlar bulunursa, milletvekilleri teşriî hizmetlerinden alıkonmaya-
cak, katılım çoğalacak" diyeceksiniz; ama, bunların hiçbirisinin inandırıcı olmayacağı şu mü
zakereden anlaşıldı. 

Muhterem arkadaşlarım, o gün, Anayasa Mahkemesine giden Anamuhalefet Partisi çok 
enteresan bir tespit yapmış; o tespitinde diyor ki, "günlük siyasal olayların akışına göre belli 
siyasal amaçlan gerçekleştirmek için temel hak ve özgürlüklerle, demokrasinin temel kurum
ları ve konularıyla oynamak hukuksal güvenceyi yıkacağı gibi, hukukun üstünlüğü ilkesine de 
ters düşer. Demokrasilerde, ulusal iradenin bir göstergesi olan sayısal çoğunluk, kendisini 
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hukuka bağlı saymayan ve hukukun sayısal çoğunluktan da üstün olduğunu benimsemiyorsa, 
bu çoğunluğun hukuku ve demokrasiyi yıkan kaba güç durumuna dönüşmesi kaçınılmazdır. 
Sayısal çoğunluğun her şeyi yapacağını sanmak, demokrasi için en büyük sakıncayı oluştu
rur." (SHP sıralarından "Doğru" sesleri) 

Bunun neticesinde ne çıkmış? O sayısal çoğunluk, bir kanun teklifini burada kanunlaştır-
mış; ama, bunun Anayasa Mahkemesinden dönmesiyle de bugünkü manzara ortaya çıkmış. 
Bugün, bu kanun teklifi de bu hastalıklardan dolayı rahatsızsa, bunu çıkarmak Yüce Meclise 
ne kazandıracak? 

Muhterem arkadaşlarım, memleketin bu kadar acil meseleleri beklerken muhterem arka
daşlarım, memleketin, özellikle şu anda terörün önlenmesi gibi acil bir meselesi varken, mane
vî değerlerin devamlı tahrip edilmesi gibi bir rahatsızlığı varken; işsizlik, faiz, özellikle birçok 
huzursuzlukları bünyesinde taşıyan ekonomik bir sıkıntı, bir rahatsızlık; açlık, sefalet varken, 
6 milyon işsizin akşam evine bir ekmek parasını götüremediği bir zamanda şöyle bir teklifi, 
hem de 19 uncu Dönemin ilk kanun teklifi olarak getirmek büyük talihsizliktir. 

Ne yapacaksınız? Bu teklifi yasalaştırdınız; elinize ne geçecek? Ben diyorum ki, gelin, abesle 
iştigal etmeyelim. Yazıktır, zamanımıza yazıktır. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Memle
ketin bu kadar acil meseleleri beklerken, bu teklifi apar topar çıkarırsınız; ama, size hiçbir şey 
kazandırmaz. Kaldı ki, sizin bir korkunuz var; seçimden kaçıyorsunuz. Biraz önce dediniz ki, 
"biz, filan filan yerleri kazandık canım, böyle bir kaçma durumumuz yok. Biz seçimden kaç
mıyoruz." öyleyse, niye razı olmuyorsunuz seçimlerin yapılmasına da, buna bir genel seçim 
havası vermeye kalkışıyorsunuz?.. Bu, bir mahallî seçimdir, hem de mahiyeti itibariyle bir ara 
seçimdir. Bu, ara seçim mahiyetindeyken, buna genel seçim havası vermekten maksadınız ne? 
Demek ki, siz zaman kazanmak istiyorsunuz. Bu zaman içerisinde de Şanlıurfa'da ve Van'da 
oynadığınız oyunu oynamak istiyorsunuz. Bu, size bir şey kazandırmaz. (RP sıralarından al
kışlar) Bu, sizi perişan eder. Gelin, bundan vazgeçin. Adayları, tarihi belirlenmiş seçimler var; 
hiç olmazsa 1 Ocak 1991'e kadar olan seçimlere dokunmayın da, 1 Ocak 1991'e kadar olan 
seçimler normal yapılsın/ondan sonraki seçimler için bu yasa teklifini getirin; ama, eğer Ana
yasa Mahkemesine dava açılırsa, bilin ki bu kadar emeklerimiz de heder olacaktır. 

Kaçmayın, kaçmak size bir şey kazandırmaz. Gelin, memleketin ana meselelerini, acil me
selelerini konuşalım; gelin, demokratikleşmeyi konuşalım, bu fukara milletin ekonomik ted
birlerini konuşalım, faiz tahribatını konuşalım, manevî tahribatın getirdiği ahlaksızlığı konu
şalım. Yoksa, ilk kanun teklifi olarak 2972'yi getirip de ne yapacaksınız? Bu talihsizliktir. 

inşallah, bundan sonraki getireceğiniz kanun teklifleri, doyurucu ve bu milleti tatmin eden 
kanun teklifleri olur. 

Saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz'a teşekkür ederiz. 
Başka söz istiyen var mı? 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

şu ana kadarki müzakereleri dikkatle dinlemeye çalıştım. 
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Seçim mevzuatı, özellikle seçim aralıkları kanunlarla düzenlenirken, aşağı yukarı her ül
kede iki değişik görüş çarpışır. Bu değişik görüşlerden bir tanesi, demokratik katılımın en kısa 
zamanda gerçekleşmesi için, sürenin hem hayli kısa hem de sık sık değiştirilmemesi gereği üze
rinde toplanır. Fakat, tek görüş bu değildir. Burada diğer görüş de ifade edildi. O görüş de 
şudur : O görüş, her memleketin kendi siyasî, sosyolojik şartlarına göre değişen mülahazalara 
dayanır. O görüş, burada gerçekten dile getirildi ve dendi k i , ' 'Eğer bir memlekette gelenekler, 
demokrasi açısından beğenilmesi mümkün olmayan bir şekilde genel ile yereli birbirinden ayırt 
etmemek yolunda gelişmişse -ki, maalesef bizde gelişmiştir- o zaman, acaba, seçmenin şu veya 
bu seçimde soğukkanlılıkla ve akıl ölçülerine dayanarak oy verebilmesi için siyasî gerilimi azalt
mak ve bütün sakıncalarına rağmen, bazı seçimleri bir araya toplamayı ve sürelerini, genellikle 
Batı'da görüldüğünden daha uzun yapmayı gerektirmek mi?" Bu da üzerinde düşünülmesi 
gereken bir mülahazadır. 

Şimdi ben, bu mülahazalardan hangisini seçeceğim?.. Ben, bu konuda grubumun kararı
na uyacağım; ama, bir noktada, bir hususu belirtmek istiyorum. Bütün bu mülahazalar, Ana
yasa Mahkemelerinin, yorumlarını yaparken serbestçe dikkate alabilecekleri hususlardır ve her 
mahkeme gibi Anayasa Mahkemelerinin yorumları da değişebilir. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Şimdiden işaret mi veriyorsunuz? 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Kimi Anayasa Mahkemeleri, salt hukuk ölçülerini dik
kate alır, kimi Anayasa Mahkemeleri, daha sosyolojik bir yorum tarzına yatkın olabilir. Onun 
için, muhalefet, belirli bir yorum tarzına bağlı olduğu için, iktidar tarafından itham edilme
meli; ama, iktidar da, bir başka görüş tarzına bağlı olduğu için, muhalefet tarafından itham 
edilmemelidir. Bundan evvel de böyle olmalıydı Sayın Sungurlu. 

Şimdi, yalnız, bu kanunda -yüksek hâkimler ne karar verir, bilemiyorum, mevcut sürelere 
falan da karşı değilim- önemli bir eksiklik görüyorum. Eğer biz değişik seçimleri değişik müla
hazalara bağlarsak, bu mülahazaların mevsim mülahazaları olması, zannedersem Anayasa Mah
kemesi tarafından itibar edilebilecek bir mülahaza olmayacaktır. Çünkü, diyeceklerdir ki, "Be
lediye başkanlığı seçimi için kış - yaz tefriki caiz oluyor da, diğer seçimler için niye caiz olmu
yor?" önümüzdeki asıl mesele budur. Eğer iktidar grupları bu kanunun tehlikesiz şekilde geç
mesini istiyorlarsa, 29 uncu maddede söz konusu olan bütün seçimleri süre açısından aynı sta
tüye tabi tutmaya dikkat etmelidirler. Meğer ki, belediye başkanlarını bundan ayırmak için, 
yine memleketimizin doğru veya yanlış yerleşmiş -bence yanlış yerleşmiş- bu sahadaki gelenek
lerine dayanan ciddî bir mülahaza, kanun teklifi sahipleri, komisyon sözcüsü veya Hükümet 
sözcüsü tarafından belirtile... 

Hiçbir suretle Anayasa Mahkemesinin vereceği karara kendi görüşümü koymak istemem; 
ama, ben öyle düşünüyorum ki, değişik seçimler aynı statüye tabi tutulursa, böyle bir madde
nin -iktidar grupları tarafından ortaya atılan kış - yaz gibi değil; bunu ciddî bulmuyorum- si
yaset sosyolojimizin mahzurlarına dayanan sebeplerle iptal edilmemesi mümkün olacaktır. Bu 
şekilde kalırsa, maalesef, bu tefrike Anayasa Mahkemesinin itibar etmemesi imkânı bir hayli 
fazladır. 

İktidar partilerinin getirdiği kanun teklifinin Anayasa Mahkemesinde bir kazaya uğrama
ması için bu uyarıları yapmak lüzumunu hissediyorum. 

Çok teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kırca. 

Başka söz isteyen var mı?.. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Saat 19'u geçiyor Sayın Baş kan. 

BAŞKAN — Süreyi önceden oyladık ve uzattık efendim. 
Teşekkür ederim. 
Bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2972 sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi; 31.3.1988 gün ve 3420 Sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesinin E. K. : 1988/14-18, 
14.6.1988 tarihli kararı muvacehesinde Anyasaya aykırılığı tescil edilmiş olup, Kanunda yapı
lan değişiklikler, gerekçeleri ortadan kaldırmadığından, iş bu kanun teklifinin 1 inci maddesi
nin Anayasaya aykırılığı kesin olup, 1 inci maddenin metinden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ülkü Güney Cengiz Altınkaya 
Bayburt Aydın 

Bülent Atasayan Orhan Ergüder 
Kocaeli İstanbul 

Mehmet Keçeciler E. Cenap Gülptnar 
Konya Şanlıurfa 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ISMAtL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
SANAYİ VE TtCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Buyurun Sayın Ergüder. , 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, benim önergem değil mi? 

BAŞKAN — Sizin de imzanız bulunan önerge. 
Buyurun. • ' _ 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; çok arzu ederdim 
ki, yeni dönem yasama çalışmalarında daha hazırlıklı olalım, daha enteresan kanunlar gelsin; 
Hükümetime faydalı olsun, milletime faydalı olsun. Gele gele, antidemokratik, antisosyal, sa
dece parti çıkarlarını düşünen bir kanun teklifi geldi. (DYP sıralarından "Sizden öğrendik" 
sesleri) Olayı söyleyeyim. 

Sayın milletvekilleri, bir defa, mevsim koşullarının ortadan kalktığı, Sayın Başbakan Sü
leyman Demirel'in bütçe konuşmalarında belirtiliyor. Sayın Başbakan diyorlar ki, "Türkiye'
de artık mevsim koşulları diye bir şey yoktur. Binaenaleyh, bu definiz bitti." Yok artık... 
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İkincisi, en mühim noktayı unutuyorsunuz : Halkın önüne çıkıyorsunuz, halktan yana 
"canım, sevgilim, gel, bin sırtıma" diyorsunuz, adamın elinden seçme ve seçilme hakkını alı
yorsunuz. Hem de nasıl alıyorsunuz, biliyor musunuz? Kararlaşmış seçimi -yani hakkı 
mahfuziyet- iptal ediyorsunuz. Bakırköy Belediye Başkan adayı Amerika'dan gelmiş, bakmış 
medenî bir memleket, seçimler var, koşulları uyuyor; kaydını yapmış, başlamış çalışmaya. Si
zin tarafınızdan "iptal ettim" diye bir kanun çıkıyor, adam gelip diyor ki, "Ne oldu? Niçin? 
Siz, demokratik bir memleket değilmisiniz? Nasıl oluyor da bunu yapıyorsunuz?" Ona "kar
deşim, bu böyle oldu" diyoruz ve adam hüsranla Amerika'ya dönüyor. 

Gelelim şu meseleye : Sizin bütün sıkıntınız mevsim değil, oyunuz azaldı. (ANAP sırala
rından alkışlar) Sayın Erdal tnönü Bey ocakta kurultaya gidecek. Deniz Baykal da orada otu
ruyor; oraya rahat girmesi lazım... Bu birincisi. (SHP sıralarından "tşine bak" sesleri) 

İkincisi, Süleyman Bey buna taraftar değildi; fakat, Sayın Erdal tnönü rica etti, "ben Ba
kırköy'de 5 inci dereceye geldim. Bakırköy'de 5 inci, Doğru Yol 3 üncü; Kâğıthane de öyle... 
Bu seçimi kaybedersem, benim bu gelmeler gitmeler düzenim bozulur; onun için, ne yapalım?" 
diye." Sayın Köse Beyefendiye rica ettiler; aklıevveller toplandılar, buraya kanunla alakası bu
lunmayan, fevkalade enteresan, padişahlık hücceti gibi bir şey getirdiler. 

Enteresan olan şudur : Anavatan İktidarı devrinde, komisyonlarda, tebligat yapmadan üye 
toplanamazdı. Adalet Komisyonu Başkanı burada oturuyor. Sayın Başkan, ne kadar titiz top
lantı yaptığımızı bilir. Dikkat ediyorum; şimdi bulunmayana "bulundu", bulunana "bulunmadı" 
deniyor. Fevkalade ayıp şeyler bunlar. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Aynen sizin yaptığınız gibi. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Siz eğer böyle kanunları getirmeye kalkarsa

nız, ben şahsen sizi çok zor duruma düşürürüm. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, sizi ikaz ediyoruz. Bizim vaktiyle takdim ettiğimiz kanun, antide
mokratik diye Anayasa Mahkemesinden döndü; saygı duyduk. Biz de, sizin gibi, bir zamanlar 
yanlış düşündük, "hiç olmazsa ayda bir yapalım" dedik; fakat, baktık ki, gün geçtikçe Türki
ye demokratik sisteme girmiştir, artık yerel seçimler bir festival, bir fiesta gibi halkın zevklen
diği hareketlerdir. Hatırlarsınız, Bayrampaşa'da bir seçim yaptık; biz de kaybettik. Sayın İnö
nü de kaybetti, Doğru Yol Partisi de kaybetti, Sayın Ecevit'in partisi kazandı. Kime zararı ol
du? Bayrampaşa bayram gördü o gün. Yani, diyorsunuz ki, "biz point ve nokta seçimlerini 
kaldıralım..." 

Hocam çok güzel söyledi. Sakın hocama karşı saygısızlık yapmayın; vicdanından gelen 
sesi söyledi, Anayasa profesörüdür. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Kim bu adam yahu?.. Sen bizi terbiye mi edeceksin? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Siz diyorsunuz ki, "seçimleri toplayalım -gene 

hocanın dediği gibi- bir mini yerel seçim yapalım." İşte arkadaşlar, en büyük olay bu. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Sen bizi terbiye mi edeceksin? "Hocaya saygı gösterin" di
yorsun. Biz, senin söylemenle mi saygı göstereceğiz? 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... Bir saniye... Lütfen oturun. Sakin olun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ne oldu beyefendi? 
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BAŞKAN — Buyurun sayın konuşmacı, devam edin. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ne oldu beyefendi? 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Sen kim oluyorsun da bize "hocaya saygı gösterin" diyor

sun? Senin söylemenle mi saygı göstereceğiz? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Beyefendi, yeni mi seçildiniz siz? 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Evet. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ha, öğreneceksin daha, öğreneceksin daha 

. Parlamentoyu. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Artistlik yapma. (ANAP sıralarından gürültüler) Sizin hak
kınızdan geleceğim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Şimdi, arkadaşlar, sizden rica ediyorum. Bu

gün, Hükümet kurulmuştur, güvenoyu almıştır, aradan on gün geçmiştir. Tabiî, bir şeyler yap
mak istiyorsunuz, maalesef, kader de size yardım etmiyor, yanlış işler yapıyorsunuz. Bu yanlış 
işlerden bir tanesi de bu. Düşünün, taşının... Yerel yönetimdeki bütün adaylar ve halk, onla-

. rın, siyasal özgürlüğünü, seçme ve seçilme özgürlüğünü ellerinden aldığınız için, sizin sevap 
hanenize değil, kötü hanenize yazılar yazmaya başlar. Zaten, zor zahmet, derme çatma bir hü
kümet kurdunuz, akşama şahaba böyle en ufak rüzgârla sallanıyorsunuz; ama, biz istiyoruz 
ki devam edin. Bütün mesele, memleket bu Hükümetle devam etsin; ama, bu şartlarda gider
seniz, halkın nefretini kazanırsınız. Bir zamanlar, Sayın Erdal İnönü -içimde uktedir- "siz 
gideceksiniz" dedi. Hele şimdiki Ulaştırma Bakanım, "mezara gidiyorsunuz" dedi. Allah'ın 
izniyle, ne beyefendinin dediği çıktı, ne Süleyman Babanın dediği çıktı; biz, Türkiye'de ana-
muhalefet partisiyiz. 

Arkadaşlar, vakit epeyce gecikti. Sayın Başkan, müsamahanıza teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sayın Genel Başkanım, anlatamadıysam çı

kalım gidelim; başka çare yok; biz görevimizi yaptık. 
Saygılar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Evet. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, müsa

ade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (Gürültüler) 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Komisyonla ilgili esası 

olmayan bir konudan bahsettiler; onun açıklığa kavuşturulması için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... Duymuyorum... 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Komisyonun yapmak 

durumunda olduğu, yani kâtiplerin yapmak durumunda olduğu ve yapmış oldukları bir işle
min gerçek olmasına rağmen çarpıtarak, Başkanlığı muhatap almak suretiyle Sayın Ergüder 
konuşma yapmıştır. Bu nedenle, Başkan olarak Komisyon adına cevap vermek istiyorum. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sataşmadan dolayı mı söz istiyorsunuz, "sataşma var" mı diyorsunuz? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Evet efendim. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — "Sataşma var" diyorsunuz. (ANAP sıralarından gürültüler) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayır efendim, sataşma falan yok. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Yapmadığımız bir iş

lem hakkında Komisyona söz sarf etmiştir Sayın Başkan. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayır efendim, hayır. (Gürültüler) 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, kendi

lerine tebligat yapılmasına rağmen, haksız yere Komisyonu suçlamıştır; cevap vermek mecbu
riyetindeyim. , 

BAŞKAN — Sayın Köse, sataşmanın ne olduğunu mikrofondan söyler misiniz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; ben İçişleri Komisyonumuza intikal eden kanun teklifini cuma günü saat 16.00'ya 
kadar komisyon üyesi arkadaşlarımızın sekreteryasına intikal ettirdim. Şimdi, o işle görevli ar
kadaşımızı da komisyona kadar gönderdim, eğer imza karşılığında teslim edilmişse, onu Baş
kanlığınıza ibraz edeceğiz. Ancak, Sayın Sungurlu burada, bir önceki konuşmalarında, ko-
misyonumuzdaki bekleme süresinin uzun olduğunu ve bir yanlış anlaşılmadan dolayı şahsı
mızdan özür dilemiştir... (ANAP sıralarından "Alay etti, alay" sesleri) Halbuki, Sayın Ergü-
der, aynı grubun bir temsilcisi olmasına rağmen, hem grubu tahrik etmek maksadıyla hem de 
Komisyonumuzu hedef almak suretiyle, zamanı kısalttığımızdan ve basılı olan evraklarla Ko
misyonumuzun hiç alakası olmamasına rağmen oradaki yanlışlıkları Komisyonumuza tevcih 
etmek suretiyle, Komisyonu küçük düşürücü sözler sarf etmiştir. Müsaade ediniz, kendilerine 
mikrofondan cevap vereyim. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim... Hayır... 
İzin verir misiniz Sayın Başkan? Sayın Ergüder'in komisyonu küçük düşürme niyetinin 

olduğu kanısında değilim; öyle bir izlenim almadım. (ANAP sıralarından alkışlar) Ergüder'in 
konuşma tarzı öyledir; biraz esprili konuşur. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Maddeyi, okunduğu biçimde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 2972 sayılı Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine gö
re yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları yapılan belediye başkanlıkları ile 30 Mart 
1992 tarihine kadar herhangi bir nedenle boşalacak olan belediye başkanlıkları için oy verme 
günü 1992 Haziran ayının ilk Pazar günüdür. 
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2972 sayılı Mahallî tdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun 29 uncu maddesine göre yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları yapı
lan belediye başkanlıkları için; bu Kanunun yayımı tarihine kadar yapılmış bulunan bütün se-
çim işlemleri ve bu işlemlerle kazanılmış haklar saklıdır. 

Yeni Başkanın görevine başlamasına kadar geçecek süre içinde başkanlık görevini yürüt
mek üzere belediye meclisi, üyeleri arasından birisini başkanvekili olarak seçer. 

Belediye meclisi; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde başkanveki-
lini seçmek için vali tarafından toplantıya çağrılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Şahsı adına, Sayın Mustafa Yılmaz; buyurun efendim. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin ve Bakanlar Kurulunun 
saygıdeğer üyeleri; tümünüzü saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. 

Yasa tasarı ve teklifleri hazırlanırken, yasa tekniği, kamu yararı ve toplumsal çıkarlar göz 
önünde tutulmalıdır. Bu ilkeler göz önünde tutulmadan hazırlanacak teklif ve tasarı Anayasa
ya aykırılık niteliği taşıyabilir. Yasa teklifinin geçici maddesinin ikinci fıkrasında, "kazanılmış 
haklar saklıdır" kavramına yer verilmiştir. Burada, belli nokta önseçimlerine giren adayların 
çıkarları korunmak istenmiştir. 

Benim kişisel kanıma göre, başında da belirttiğim gibi, bu Anayasaya aykırılık yönünde 
olabilir. Bu nedenle, bu kavramın teklif metninden çıkarılmasını diliyorum. 

Tümünüze saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bundan önce aday

lıklarını koymuş olanların haklarının, daha doğrusu, o konuda yapılmış olan işlemlerin saklı 
tutulmasında bir gariplik görmüyorum, bunu Anayasaya aykırı da görmüyorum; ama, buna 
rağmen, bu "kazanılmış haklar" ibaresinin metinden çıkarılması, genel kamu hukukunun il
keleri açısından lüzumludur. Sayın Oltan Sungurlu biraz evvel temas buyurdular; bugün ikti
darda bulunan, daha evvel muhalefette bulunan muhalefet gruplarının halen Çankaya'da bu
lunan resmî Cumhurbaşkanını bir Anayasa tadili yoluyla görevinden almak tasavvurları karşı
sında ileri sürülen hatalı nazariyelerden birisi de müktesep hak idi. Hiç kimseye, kamu görev
leri, kendi mameleklerine dahil olabilecek, paraya çevrilebilir neviden bir hak vermez. Bu se
bepten dolayıdır ki, kamu hukukunda doğurabilecek tek malî hak, emek arzından dolayı do
ğan kamu görevlilerinin malî istihkaklarıdır. Bu prensibi muhafaza edersek, iktidar grupları 
olarak, sanırım ki, resmî Cumhurbaşkanının bir Anayasa tadiliyle görevinden alınması yolun
daki tezimize paralel ve uygun hareket etmiş oluruz. Böyle bir çelişkiyle iktidar gruplarının 
itham edilmesine gönlüm razı olmadığı için -ki, sadece bu sebepten ötürü- bu ibarenin metin
den çıkarılması için bir önerge takdim ediyorum ve Sayın Sungurlu'ya da, bu konuda yaptığı 
ikazdan dolayı çok teşekkür ediyorum. 

Hürmetle selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önergeler var; geliş sırasına göre onları okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1 S. Sayılı "2972 Sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi"nin geçici maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

"Geçici Madde — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Ma
halle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre 
yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları yapılan ve adayları belirlenen belediye baş
kanlıkları için yapılacak seçimlerde, bu değişiklikten önceki hükümler geçerlidir. 

Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre yeniden seçim yapıl
masına karar verilmesine rağmen, ilanları yapılmayan veya adayları belirlenmeyen belediye baş
kanlıkları yla bu Kanunun yayımı tarihinden 30 Mart 1992 tarihine kadar herhangi bir nedenle 
boşalacak olan belediye başkanlıkları için oy verme günü 1992 Haziran ayının ilk pazar günüdür." 

Bülent Ecevit 
Zonguldak 

Hasan Hüsamettin Özkan 
İstanbul 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' , 

Görüşülmekte olan 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He-
' yetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifinin geçici maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, arz ve teklif 
ederiz. 

Mehmet Keçeciler Ülkü Güney 
Konya Bayburt 

Cengiz Altınkaya E. Cenap Gülpınar 
Aydın Şanlıurfa 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kındaki Kanunun 29 uncu maddesine göre yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları 
yapılan belediye başkanlıkları seçimi yapılır. 

Gerekçe : Yürürlükte bulunan kanunlara göre her türlü işlemi tamamlanan seçimler, ka
nunun genel hükmünden istisna edilmek istenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun 

Namı Çağan 
İstanbul 

Hasan Akyol 
Bartın 

Erdal Kesebir 
Edirne 
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Teklifinin geçici maddesinin ikinci paragrafının kanun metninden çıkartılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

M. Oltan Sungurlu Cengiz Altınkaya 
Gümüşhane Aydın 

Mehmet Keçeciler E. Cenap Gülpınar 
Konya Şanlıurfa 

Mahmut Orhon Bülent Atasayan 
Yozgat Kocaeli 

H. İbrahim özsoy 
Afyon 

Gerekçe : Haziran ayına kadar yapılacak seçimler için tespit edilmiş adayların kazanılmış 
haklarının korunmasını amaçlayan bu paragraf, kamu hukukunun genel ilkelerine aykırı ol
duğu gibi, siyasî partileri de müşkül duruma düşürecek ve siyasî teamüllere uygun olmayan 
bir uygulamaya sebep olacaktır. Bu sebeple, madde metninden çıkarılması uygun görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifinin geçici maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki hükmün ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Oltan Sungurlu Cengiz Altınkaya 
Gümüşhane Aydın 

Mehmet Keçeciler E. Cenap Gülpınar 
Konya . ' Şanlıurfa ' 

H. İbrahim özsoy Bülent Atasayan 
Afyon Kocaeli 

Mahmut Orhon -
Yozgat 

"2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kında Kanunun 29 uncu maddesine göre yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları ya
pılan belediye başkanlıkları için, istifa eden kamu görevlileri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak 
aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." 

Gerekçe : Görüşülmekte plan teklifte aday olan kamu görevlilerinin, seçimlerin ertelen
mesi halinde, akıbetlerinin ne olacağı hükme bağlanmadığı için, siyasî hakkını kullanmak ama
cıyla görevinden istifa eden kamu görevlilerinin haklarını korumak amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1 S. Sayılı Kanun Tekli/inin geçici maddesine aşağıdaki son fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan 
Zonguldak Bursa 
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Aydın Güven Gürkan Adnan Ekmen 
tçel Batman 

Mahmut Almak Mehmet Kerimoğlu 
Sımak Ankara 

Subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, birinci fıkrada gösterilen belediye başkanlığı ara 
seçimlerinde aday veya aday adayı olan devlet memurları ile diğer kamu görevlileri, aday veya 
aday adaylığından istifa etmeleri kaydıyla bu Kanunun yayımından itibaren bir ay içinde mü
racaat etmeleri halinde, kazanılmış haklarıyla eski veya eşdeğer bir göreve dönebilirler. Aday
ları kesinleşmiş yerlerde adaylığı kazanamamış olanlar hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

Yüksek Başkanlığa 

Geçici maddenin ikinci fıkrasındaki "ve bu işlemlerle kazanılmış haklar" ibaresinin kal
dırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Coşkun Kırca Halit Dağlı 
istanbul Adana 

Aykon Doğan Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
İsparta Şanlıurfa 

Ömer Şeker 
Konya 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, 
işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifinin geçici maddesinin ikinci paragrafının kanun metninden çıkartılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

/ M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz. Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil

leri; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Komisyon ve Hükümetin bu önergeye katılması endişesini taşıdım; çünkü, o takdirde, bu

rada konuşma ve bazı hususları açıklama şansım olmayacaktı. 
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Buradaki mevzu şu : "2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre yeniden seçim yapılmasına ka
rar verilerek ilanları'yapılan belediye başkanlıkları için; bu Kanunun yayımı tarihine kadar ya
pılmış bulunan bütün seçim işlemleri ve bu işlemlerle kazanılmış haklar saklıdır" diyor madde. 

Biz, bunu alınca merak ettik, nedir acaba bu diye. Bu işle görevlilerle konuştuk, onlar 
da pek altından çıkamadılar, "bu, olsa olsa, adayların tespitidir" dediler. Nitekim, Anayasa 
Komisyonunda bu suali sorduk, aynı tereddütler oldu ve neticede, "aday meselesidir, adaylardır" 
dendi. 

Muhterem milletvekilleri, biraz önce de söyledim; burada kazanılmış hak olmaz. Sayın 
Coşkun Kırca, bizim biraz evvel söylediğimiz sözü kendi istikametlerinde tefsir etti; ama, ora
da bir yanlışlığı da tespit etmiş oldu. İktidar partilerinin, çok daha meşru ve kazanılmış hakka 
sahip bir kamu görevlisi için düşünceleri farklı, buradaki adaylar için düşünceleri farklı; yani, 
açıkça çifte standarttalar. Coşkun Kırca diyor ki: "Buradan vazgeçelim, o mühim meseledeki 
söz hakkımızı tutalım..." Beyler, o hakkınızı kaybettiniz; bu Kanun teklifini getirmekle o hak
kınızı kaybettiniz. Yalnız, Coşkun Kırca'nın söylediğinin dışında, başka haller de söz konusu
dur. Bir şahsı husumetle hedef alarak, kamu hukukunda kazanılmış hakları elden alıcı kanun
lar çıkarmak -ki, biraz evvel isim vermeksizin söylediğim olaydaki durum odur- şahsa tevcih 
ederek, bir şahsı hedef alarak kanun çıkarmak, kamu hukukunda zaten hiç düşünülmeyecek 
bir olaydır. Onun için, Sayın Kırca, hiç merak etmeyin, o meselede iddianızın meşruiyet ka
zanması hukuk açısından mümkün değildir; ama, bu münakaşa fırsatını verdiğiniz için de ay
rıca teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi bakınız, bugün, Sayın Genel Başkanınızın basın 
toplantısı var. "Genel Başkanınız" diyorum; sayın DemirePin artık kimlerin genel başkanı ol
duğu mevzuunda bizim endişemiz var; çünkü, bu sözleri de onu teyit ediyor. (DYP sıraların
dan gürültüler; "Ona sen karar veremezsin" sesleri) Kusura bakmayın efendim. 

' 'Efendim, bu yasa imzalanırsa, yangından mal kaçırır duruma düşeriz." Bakın efendim, 
bugün... 

ALt YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Semra Hanımdan bahsetmiyoruz biz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — "Bu yasa imzalanırsa, yangından mal 

kaçırır duruma düşeriz..." 

Sayın milletvekilleri, burası şaka ve esprinin yeridir; ama, her şeyin nezaketi vardır, onun 
için, ben eğer bir şey söylüyorsam, nezaketin dışına çıkmamaya büyük özen gösteririm. Sizi, 
bütün buna rağmen incittiysem, yine özür dilerim. 

'Sayın milletvekilleri, şimdi, bakınız, gerekçeli konuşuyorum, biraz önceki sözüm de ge
rekçelidir. Bakınız; bu yasadan bahsediyor ve diyor ki, "Yangından mal kaçırır duruma düşe
riz. Arkadaşlarım meseleyi büyütmesinler; biz, ufak tefek şeylerden yararlanmak istemiyoruz. 
Hiç aceleciliğe gerek yok. Ne zaman isterse imzalasın Sayın Cumhurbaşkanı..." (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Öyle yüzlercesini siz çıkardınız. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, müsaade eder misiniz?.. 
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Tabiî, komisyonlarda veya Anayasa Komisyonunda bu iş için niye acele edildiği, Mecliste 
niye acele edildiği noktasında, Sayın Genel Başkanınız sizinle mutabık değil; herhalde farklı 
düşünüyorsunuz. (DYP sıralarından "O, sizin de genel başkanınız" sesleri, gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, izin verir misiniz?.. Sayın Demirel, "Mahallî seçimlerde oylarımız 
yüzde 45'e çıktı" diyor. Bu yüzde 45'in hesabını yaparken, sizlerin, bir başka partinin üyeleri
nin de seçime girmemek suretiyle ona vaki desteğini devamlı bir destek olarak almış, tşte, bu 
beyanında söylüyor. Ben, kimin genel başkanı derken, Sayın Demirel'in beyanına istinaden söy
lüyorum; yani, biraz evvel de söylediğim gibi, Sayın Demirel'in yüzde 45'lik hesaba dayanan 
beyanına istinaden söylüyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 1980'den önce, bu seçim sonuçları nasıl farklı değerlendiriliyor 
diye devamlı merak ederdim. Farklı değerlendirilebiliyormuş. Bolvadin seçimleri için Genel Baş
kanımız diyordu ki, "oyumuzu yüzde 51 artırdık, 259 oyla seçimi kaybettik. Tosya'da adayı
mız istifa ettiği için seçime girmedik sayılır. Doğru Yol Partili 3 tane belediye başkanlığından, 
şimdi l'ini biz aldık; ötekini de, iktidar partilerinin ittifakına rağmen ucu ucuna kaybettik. 
tşte, seçimlerin neticesini herkes kendine göre yorumluyor; ama, biraz önce bir arkadaşımızın 
burada söylediği gibi, herkes kendi yorumunda haklı. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu söylemek istiyorum : Ben ve biz Anavatan Partisi olarak 
genelde şunu söyledik; biraz önce Anayasayı gösterdim ve "ben, Anayasayı okumuyorum Ana
yasa Mahkemesi kararını okuyorum" dedim. Biz, o kanunun Anayasaya aykırı olduğunu bil
seydik çıkarmazdık; ama, şimdi Anayasa Mahkemesi "aykırıdır" diyor. Biz, Anayasa Mahke
mesinin peşin vereceği karar için de, şöyledir veya böyledir diyemiyoruz. Bir sayın parlamenter 
arkadaşımız da, "Anayasa Mahkemesi kararları da elastikîdir, zaman içerisinde sosyal şartlara 
göre değişir" dedi. Bu itibarla, ben, Anayasa Mahkemesi kararı üzerine ipotek koymak istemi
yorum; Anayasa Mahkemesi kararını burada anlattık. Bu itibarla, 1988 Seçimlerinde Hükü
meti temsüen konuştum, o kanun teklifi, milletvekillerinin getirdiği bir teklif olmasına rağ
men, Hükümet adına konuştum ve sosyal şartlarda desteklediğimizi söyledim. Bugün hiç sos
yal şartlardan bahsetmedik. Bugünkü konuşmamızın bütün ağırlığı, sizin bahsettiğiniz gerek
çelerdi, sizin 1988'deki gerekçelerinizdi; onları dile getirdik. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -—Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutup, işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1 S. Sayılı "2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi"nin geçici maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

"Geçici Madde : Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Ma
halle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre 
yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları yapılan ve adayları belirlenen belediye baş
kanlıkları için yapılacak seçimlerde, bu değişiklikten önceki hükümler geçerlidir. 
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Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesine göre yeniden seçim yapıl
masına karar verilmesine rağmen, ilanları yapılmayan veya adayları belirlenmeyen belediye baş
kanlıkları ile bu Kanunun yayımı tarihinden 30 Mart 1992 tarihine kadar herhangi bir nedenle 
boşalacak olan belediye başkanlıkları için oy verme günü 1992 Haziran ayının ilk pazar günüdür. 

Bülent Ecevit 
Zonguldak 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya)'— Katılmıyoruz. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — önerge hakkında, İstanbul Milletvekili Sayın Nami 

Çağan konuşacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çağan. 
NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Demokratik Sol Partili 

milletvekilleri olarak, 19 uncu Yasama Döneminin ilk kanununun bir seçim kanunu olmasını 
yadırgamadığımızı, tam tersine, memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim. 

Milletvekili genel seçimleriyle ilgili olarak da, bir an önce, kumara dayanmayan, adaletli 
bir seçim kanunu teklifinin, seçim ortamına girilmeden önümüze getirilmesini diliyoruz. 

Yerel yönetimlerin yılda iki kez seçim ortamına sokulması ile ilgili kanun teklifini prensip 
olarak benimsiyoruz. Çünkü, ülkenin sürekli olarak seçim ortamına sokulması, sürekli olarak 
ülkede seçim ekonomisi yaşanması, ihtiyaca uygun değildir. Bununla beraber, ilanları yapılmış 
ve adayları belirlenmiş; yani, seçim faaliyetlerine başlanmış olan yörelerde seçimlerin yapılma
sı gerekmektedir. Hukuk devletinin "hukukî güvenlik" ilkesi, belirlilik gerektirir. Adaylar, iş 
ve ilişkilerini, yürürlükte olan mevcut mevzuata dayandırmışlardır. Bu bakımdan, güvendikle
ri hukukî durumun değiştirilmemesi i "hukuk devleti" ilkesine uygun bir çözümlemeyi gerek
tirmektedir. 

Geçici maddede yer alan "kazanılmış haklar saklıdır" ifadesi ise, tartışmaya son derece 
açık olan bir ifadedir. Çünkü, seçim hukukunun da içinde bulunduğu kamu hukuku, kişiler 
yönünden kazanılmış haklar üzerine değil, statüler ve hukukî durumlar üzerine kurulmuştur 
ve hukukî durumlar da, statüler de, hiçbir şekilde iktisap edilemez. Bu bakımdan, ihtiyaca 
uygun olmayan, geçici maddedeki düzenlemeler, hukuka da aykırıdır kanısını taşıyorum. 

önergemiz kabul edildiği takdirde, Seçim Yasasının bütününe kabul oyu vermek görü
şündeyiz; 

Teşekkür ediyorum efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup, işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He

yetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifinin geçici maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

ve arkadaşları 
"2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak

kındaki Kanunun 29 uncu maddesine göre yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları 
yapılan belediye başkanlıkları seçimi yapılır." 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? , . -
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN —. Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun sayın önerge sahibi 
MEHMET-KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; öner

gemiz, Demokratik Sol Partili milletvekili arkadaşlarımızın hazırladığı önergeyle bir paralellik 
taşımaktadır ve her şeyden evvel, mevcut hukuk sistemine göre, kanunlara göre başlamış bulu
nan seçim işlemlerinin tamamlanmasını, buna imkân verilmesini, çıkarılacak olan bu yeni ka
nun kapsamından, başlamış işlemlerin istisna edilmesini amaçlamaktadır. 

Şu anda aldığımız bilgiye göre, Türkiye'de 32 belediye başkanlığı boş bulunmaktadır. Bun
lardan 16 tanesi için belediye başkanlığı bildirimi yapılmıştır. Geri kalanlardan 9 tanesi için 
henüz bildirim yapılmamış; ama, seçim tarihi belirlenmiştir. Yani, 25 belediye başkanlığı seçi
mi vardır. 

Zabıtlara geçmesi açısından, şu isimleri özellikle okumak istiyorum. Bu pazar günü, yani 
dört gün sonra, Amasya Merkez Belediyesinde, Şırnak - Silopi'de, Adana - Tufanbeyli'de, To
kat - Zile'de seçim yapılacaktır. 

Yüce Heyetimiz bu kanun teklifini kabul ettikten sonra, şayet, Sayın Cumhurbaşkanı veya 
Sayın Cumhurbaşkanı vekili önümüzdeki haftanın başından evvel, yani cumartesiden evvel onay
layıp Resmî Gazetede yayımlatırsa, kabul etmiş olduğumuz kanun teklifine göre, pazar günü 
yapılacak Amasya merkez belediye seçimi ve diğer beldelerdeki seçimler yapılamayacaktır. Bu
ralardaki vatandaşlar, altmış günden beri seçime hazırlanmış, belki, hangi adaya rey vereceğini 
bile kararlaştırmıştır. Seçim süreci devam etmiştir; mevcut kanunlara göre devam etmiştir ve 
adaylar belirlenmiştir; istifa edenler olmuştur, partiler çalışmıştır ve seçimlere bir gün kala, 
iki gün kala biz bu seçimleri yaptırmıyoruz... Ne sakıncası var? Sayın Mümtaz Soysal'ın, biraz 
evvel bu kürsüden gayet vukufla sorduğu şuydu : Bu süreci durdurmak için, bu işlemi durdur
mak için, iktidar partilerimiz ne gibi bir sakınca görüyor? Onu, burada açık ve seçik olarak 
gelip söylemeleri lazım. Gerekçeye bakıyoruz, yok. 
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Geliniz, şu önergeye olumlu oy veriniz ki, hiç değilse, mevcut kanunlara göre başlamış 
işlemler yarım bırakılarak, kanunlarımıza karşı, hukuk sistemimize karşı ve sandığa karşı önemli 
bir yara açılmasın; önemli bir hukukî hata işlenmesin. 

Değerli milletvekilleri, diyemezsiniz ki, "vaktiyle siz bu kanunu çıkardınız. O zaman ikti
dar partisiydiniz, her hafta.seçim olmasın, diyordunuz; şimdi değişik bir şey söylüyorsunuz" 
hayır efendim. Biz, yine, ülkemizde her hafta seçim yapılmasından yana değiliz; ama, unutul
maması lazım gelen husus şudur : Biz, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 3420 sayılı 
Kanunu çıkardığımızda, ortada bir Anayasa Mahkemesi kararı yoktu. Şu anda elimizde Ana
yasa Mahkemesinin verilmiş bir kararı var, "Seçimleri senede bir defa yapamazsınız" diyor. 
Siz diyorsunuz ki, "Biz senede iki defa yaptık, Anayasa Mahkemesi kararına uygun hale getir
dik." Biz de diyoruz, ki, Anayasa Mahkemesi öyle ifadeler kullanmış ki, bu ifadelere bakılır
sa, sizin bu iki defa seçim yapmanız, meseleyi ortadan kaldırmaz, Anayasaya aykırılığı orta
dan kaldırmaz 127 nci madde yürürlükte, değişmemiş, aynen mevcut; ona dayanılarak çıkarıl
mış bir kanun iptal edilmiş. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın 153 üncü maddesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının, 
yasama organını, yürütme organını, yargı organlarını, bütün özel ve tüzelkişileri bağladığını 
hükme bağlıyor. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Yasama organı olarak Meclisimiz, 
Anayasa Mahkemesi karannı gözden ırak tutumaz, Anayasa Mahkemesi İcararına bakmak ve 
o karara uygun bir karar yermek zorundadır. Anayasa Mahkemesi o kararında diyor ki, "yerel 
yönetimlerdeki boşalmanın hemen doldurulmaması, demokratik katılımın uzunca bir süre ke
sintiye uğraması sonucunu doğurmaktadır.',' Siz, "uzunca süre bir yıldır, altı aylık süre uzunca 
değildir" diyorsunuz. Oysa, eylül ayının 2'sinde boşalan bir belediye başkanlığı, seçimle hazi
ran ayının başında doldurulacak ve bu aradaki dokuz aylık sürede, belediye başkanlığı, meclis 
üyeleri arasından seçilen birisi tarafından doldurulacak... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — O bir varsayım. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Biz bunun zabıtlara geçmesi açısından ifadesinde 

zaruret gördük. Seçimlerden kaçmadığınızı burada ifade ettiniz. İşte, önümüzdeki pazar günü 
4 beldede seçim var, bu yılın sonuna İcadar yirmi gün içerisinde aşağı yukarı 16 yerde seçim 
olacak. Geliniz şimdi, önergemize katılmak suretiyle bu seçimleri yaptırınız ki, seçimlerden 
kaçmadığınız konusundaki beyanlarınızın samimiyetine güvenelim. Aksi takdirde, DYP ve SHP 
İktidarını, ilk kanununda, seçimlerden kaçan bir iktidar olarak bu Meclis zabıtlarına tescil ede
ceğiz ve bundan sonra bunu her vesileyle başınıza kakacağız; unutmayınız. 

Saygılar sunarım, (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştin 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Görüşülmekte olan 2972 sayılı "Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He

yetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi"nin geçici maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki hükmün ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. '• t • ' 

. - • M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

ve arkadaşları 
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"2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kında Kanunun 29 uncu maddesine göre yeniden seçim yapılmasına karar yerilerek ilanları ya
pılan belediye başkanlıkları için, istifa eden kamu görevlileri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak 
aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? y 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHÎR KÖSE (Amasya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyor mu? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) -r- Bir söyleyeceğim yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul^ 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1 sıra sayılı kanun teklifinin geçici maddesine aşağıdaki son fıkranın 
eklenmesini arz ve talep ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

ve arkadaşları 

Subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, birinci fıkrada gösterilen belediye başkanlığı ara 
seçimlerinde aday veya aday adayı olan Devlet Memurları ile diğer kamu görevlileri, aday veya 
aday adaylığından istifa etmeleri kaydıyla bu Kanunun yayımından itibaren bir ay içinde mü
racaat etmeleri halinde, kazanılmış haklarıyla eski veya eşdeğer bir göreve dönebilirler. Aday
ları kesinleşmiş yerlerde adaylığı kazanamamış olanlar hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılıyoruz. Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN—Hükümet katılıyor mu? ' 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa . 

Geçici maddenin ikinci fıkrasındaki "ve bu işlemlerle kazanılmış haklar" ibaresinin kal
dırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Coşkun Kırca 
İstanbul 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Geçici maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 2972 sayılı Mahallî İdarelerle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun 2? uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

MADDE 2. — >Bu Kanun 1.1.1992 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Oğuzhan Asiltürk Ahmet Remzi Hatip 
Malatya Konya 

Şevket Kazan Ali OĞuz 
Kocaeli İstanbul 

Salih" Kapusuz Ömer Ekinci 
Kayseri Ankara 

Ahmet Dökülmez Hüsamettin Korkutata 
Kahramanmaraş Bingöl 

Bahattin Elçi Zeki Ergezen 
Bayburt Bitlis 

Hasan Dikici Mehmet Elkatmış 
Kahramanmaraş . Nevşehir 

Lütfü Doğan İbrahim Halil Çelik 
Gümüşhane Şanlıurfa 

Şaban Bayrak Zeki Ünal 
Kayseri Karaman 

Ahmet Derin 
Kütahya 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeler üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın, yoklama istemiyle ilgili bir önergeleri var; ancak, oylama 
bittikten sonra önerge Başkanlığa ulaştı. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, siz oylamadan oraya ulaşmıştı. 
BAŞICAN — Ben oyladıktan sonra geldi Sayın Asiltürk. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, teklifin tümünün oylanması sırasında ge

çerlidir önergemiz. 

BAŞKAN — O başka efendim. Şu ana kadarki işlemi söyledim. Gerçeği söylemek zo
rundayım. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Teklifin tümünü oylamaya geçmeden önce, 10 arkadaşımız yoklama istemiştir. 
Yoklama istemiyle ilgili önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda yeterli çoğunluk yoktur; yoklama yapılmasını arz ve rica ediyoruz. 

Oğuzhan Asiltürk . Şevket Kazan 
Malatya Kocaeli 

Melih Gökçek Salih Kapusuz 
Ankara Kayseri 

Mukadder Başeğmez Abdüliltah Fırat 
İstanbul Erzurum 

Cevat Ayhan Ali Oğuz 
Sakarya İstanbul 

Mehmet Elkatmış Bahattin Elçi 
Nevşehir Bayburt 

BAŞKAN — Şimdi, bu arkadaşlarımın isimlerini okuyarak, salonda bulunup bulunma
dıklarını öğrenmek istiyorum : 

Oğuzhan Asiltürk?.. Burada. 
Şevket Kazan?.. Burada. 
Melih Gökçek?.. Burada. 
Salih Kapusuz?.. Burada. 
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Mukadder Başeğmez?.. Burada. 
Abdülillah Fırat?.. Burada, 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 

, • Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Bahattin Elçi?.. Burada. 

Arkadaşlarımız salonda hazırlar, yoklama yapılacaktır : 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, açıkça görülüyor, çoğunluk var. 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır. 

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

1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Bursa 
Milletvekili Turlum Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri içel Milletvekili Aydın 
Güven Gürkan ve Ştrnak Milletvekili Mahmut Almak'tn, 2972 Sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve I/diyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve içişleri komisyonları raporları (2/10) (S. Sayısı : 1) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler işaret buyursunlar. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir ve kanunlaşmıştır; memleketimiz ve Milletimiz için hayırlı olsun. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 11 Aralık 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.36 

5 ^ K 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

10 . 12 . 1991 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis araştırması önergeleri (10/2), (10/3) 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşının, öğretmenlerin toplum içinde 

layık oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken meseleleri konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 4.12.1991 tarihli 11 inci Bir
leşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/1) 

3 
SEÇİM 

4 • 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri 
ile ilişkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 





Dönem: 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 1) 

Doğruyol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri îçel Mil
letvekili Aydın Güven Gürkan ve Sımak Milletvekili Mahmut 
Âlmak'ın, 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtar
lıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 un
cu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 

Anayasa ve içişleri Komisyonları Raporları (2/10) 

' ' 3 . 12 . 1991 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Hazırlamış bulunduğumuz "2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi"miz Gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Güneş Müftüoğlu . Turhan ihyan 
Zonguldak Bursa 

DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Mahmut Âlınak 
içel Şırnak 

SHP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

GEREKÇE 

2972 sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun 29 uncu maddesine göre belediye meclisi, il genel meclisi ve belediye başkanlıkla
rının herhangi bir nedenle boşalması halinde, ilanından itibaren 60 gün sonra seçim yapılması
nı öngörmektedir. Boşalan belediye başkanlıkları için bu şekilde seçim yapılması, seçim için 
uygun olmayan tarihlerde seçim yapılması zaruriyetini ortaya koymaktadır. 

Dünyanın her yerinde seçimler, ülkelerinin en uygun mevsimlerinde yapılmaktadır. Ülke
miz için en uygun seçim mevsimleri ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Belediye başkanlığı için 
yapılan yenileme seçimlerinin, yılın her ayında değil, Haziran ve Kasım aylarında olmak üzere 
yılda iki defa yapılması, seçim işlerinin daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır. 

Bu düşüncelerden hareket edilerek Teklif ile 2972 sayılı Kanunun yenileme seçimlerini dü
zenleyen 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmakta, yalnızca belediye başkanlıkları yenileme 
seçimlerinin, Haziran ve Kasım aylarında yapılması öngörmektedir. 
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Bu düzenleme demokratik katılımı uzunca bir süre kesintiye uğraması sonucunu da do
ğurmayacaktır. 

Teklif ile getirilen geçici madde ile 30 Mart 1992 tarihine kadar boşalacak belediye baş
kanlıkları için yapılacak seçim tarihi belirlenmektedir. Kanunun yayım tarihinden önce seçi
min yenilenmesine karar verilerek ilanları yapılan belediye başkanlıkları için yapılmış bulunan 
seçim işlemleri ve bu işlemlerle kazanılmış bulunan haklar saklı tutulmuştur. 

Yine geçici maddede belediye başkanvekili seçiminin belediye meclisine bırakılması, de
mokratik yerel yönetim anlayışına, yerel yönetim karar organlarının seçimle oluşturulması esa
sına, yerel yönetimlerin yerinden yönetim ilkesine göre düzenleme esasına, yerel yönetimlerin 
tüzelkişiliğe sahip özerk kuruluşlar olduğu gerçeğine tümüyle uygun ve bu ilkelerin doğal bir 
sonucudur. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük-Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 6.12.1991 

Esas No. : 2/10 
Karar No, : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Doğruyol Partisi Grup 
BaşkanvekiHeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup BaşkanvekiHeri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ile Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulun 5.12.1991 tarihli 12 nci Birleşiminde alınan karar doğ
rultusunda İçtüzüğün 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, kırksekiz saatlik süre kaydına 
uyulmadan gündeme alınmış ve 6.12.1991 tarihli toplantıda Devlet Bakanı ile Adalet ve İçişleri 
bakanlıkları temsilcileri de bulunduğu halde görüşülmeye başlanmıştır. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan inceleme: 
Aynı konuda geçmiş yıllarda çıkartılan 31.3.1988 tarihli ve 3420 sayılı Kanun Anayasa Mah

kemesinin 13.6.1988 tarih ve 1988/18 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Komisyonumuz, Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilen Kanun ile teklifin konularının aynı olmasına rağmen dü
zenleme itibariyle farklı olduğunu, teklifin sadece belediye başkanlığı seçimlerine yeni bir dü
zenleme getirdiğini göz önüne alarak teklifin tümünü benimsemiş ve maddelerin görüşmesini 
kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, teklifin 1 inci maddesini, geçici maddesini, 2 ve 3 üncü maddelerini ay
nen kabul etmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği İçişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa say
gı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1) 
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Başkan 
ihsan Saraçlar 

Samsun 
Sözcü 

Uğur Aksâz 
Adana 

Üye 
Faik Altım 
Antalya 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
(Muhalifim) 

Üye 
Hasan Kormazcan 

Denizli 

Üye 
Bestami Teke 

Hatay 

Üye 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 

Başkanvekili 
Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Kâtip 
Cafer Sadık Keser oğlu 

Sinop 
Üye 

0. Mümtaz Soysal 
Ankara 

(Muhalifim) 
Üye 

Avni Akyol 
Bolu 

Toplantıya katıldı, 
oylamada bulunamadı. 

(Gerekçeden, 1 (özerklik kelimesinin kalk
ması), 2 (Tüzelkişiliğin başına (Kamu) keli

mesinin yazılması), 3 (Zaruriyet) in (Zaruret) 
olması görüşündeyim.) 

Üye 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 
(Muhalifim) 

(Anayasa açısından ve geçici maddede Kaza
nılmış Haklar Noktasından) 

Üye 
Ali Oğuz 
tstanbul 

(Toplantıya kadıldı, 
imzada bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Ytlmaz 

Malatya 
(Geçici maddede yer alan "Kazanılmış Hak

lar Saklıdır" Kavramı değişme koşuluyla) 
Üye 

Osman Seyft 
Nevşehir 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 

Türkiyç'Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 9.12.1991 
Esas No. : 2/10 
Karar No. : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuza gönderilen Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletve

kili Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
BaşkanvekiIIeri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'-
ın; 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ön havalesi uya
rınca Anayasa Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuzun 9.12.1991 tarihli toplan
tısında teklif sahipleri ile Adalet ve İçişleri bakanlıkları temsilcilerinin de katıldığı toplantıda 
incelenip görüşülmüştür. 

Teklif, seçilmiş belediye başkanlıklarının herhangi bir nedenle boşalması halinde yeniden 
seçim yapılmasına karar verilerek ilanları yapılan belediye başkanlıkları için seçim günü Hazi
ran veya kasım ayının ilk pazar günü ancak ilandan sonra gelen Haziran veya Kasım ayının 
ilk pazar gününe 60 günden az süre kalmış ise, seçimin, sonra gelen Haziran veya Kasım ayının 
ilk pazar gününde yapılmasını öngörmektedir. 

Ayrıca, teklifin kanunlaşıp yayımlandığı güne kadar boşalmış bulunan belediye başkan
lıkları ile 30 Mart 1992 tarihine kadar herhangi bir nedenle boşalacak olan belediye başkanlık
ları için oy verme günü 1992 Haziran ayının ilk pazar günü olması ve boşalan belediye başkan
lıklarının doldurulması, belediye meclisi üyelerinin kendi aralarından seçecekleri birer başkan-
vekili tarafından doldurulacağı öngörülmektedir. 

Teklif Komisyonumuzca da benimsenmiş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Komisyonumuz, teklifin 1 inci maddesini geçici maddesini, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 

2 nci ve 3 üncü maddelerini, aynen kabul etmiştir. 
Komisyonumuz, seçim sürecine girilmiş olduğundan teklifin bir an önce kanunlaşmasın

da yarar görmüş ve İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca teklifin Genel Kurulda öncelikle gö
rüşülmesi hususunu kararlaştırmıştır. 

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

Başkan Başkanvekili 
ismail Köse Nizamettin Tbğuç 
Erzurum Batman 

Sözcü Kâtip 
Ahmet Sezai Özbek Kadir Bozkurt 

Kırklareli Sinop 
Üye Üye 

Timurçin Savaş Kemal Tabak 
Adana Adıyaman 

Türkiye-Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 1) 
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Üye 
Mustafa Dursun Yangın 

Ankara 
Üye 

Nazmi Çüoğlu 
Bolu 
Üye 

Ömer Şeker 
Konya 

• ~ 

Üye, 
Mehmet Erdal Koyuncu 

Siirt 

Üye. 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Üye 

ilhan Kaya 
tzmir 
Üye 

Bahri Kibar 
Ordu 

(İmzada bulunamadı) 
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DOĞRUYOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ GÜ
NEŞ MÜFTÜOĞLU VE BURSA MİLLETVEKİLİ TURHAN TAYAN İLE SOSYALDEMOK-
RAT HALKÇI PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ İÇEL MİLLETVEKİLİ AYDIN 

GÜVEN GÜRKAN VE ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ MAHMUT ALINAK'IN TEKLİFİ 

-2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a, b, c bentlerinde yazılı hallerde bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden ilk Pa
zar, (d) bendinde yazılı halde ise, bu ilandan sonra gelen Haziran veya Kasım ayının ilk Pazar 
günü oy verme günüdür. Ancak, (d) bendinde yazılı halde, ilandan sonra gelen Haziran veya 
Kasım ayının ilk Pazar gününe 60 günden az süre kalmış ise, seçim, sonra gelen Haziran veya 
Kasım ayının ilk Pazar gününde yapılır. Belediye meclisi üyelikleri ile belediye başkanlığının 
herhangi bir nedenle boşalması halinde ise, belediye başkanlığı seçimi belediye meclisi üyelik
leri seçim tarihine tabi olarak aynı tarihte birlikte yapılır." 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 2972 sayılı Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine gö
re yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları yapılan belediye başkanlıkları ile 30 Mart 
1992 tarihine kadar herhangi bir nedenle boşalacak olan belediye başkanlıkları için oy verme 
günü 1992 Haziran ayının ilk Pazar günüdür. 

2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun 29 uncu maddesine göre yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları yapı
lan belediye başkanlıkları için; bu Kanunun yayımı tarihine kadar yapılmış bulunan bütün se
çim işlemleri ve bu işlemlerle kazanılmış haklar saklıdır. 

Yeni Başkanın görevine başlamasına kadar geçecek süre içinde başkanlık görevini yürüt
mek üzere belediye meclisi, üyeleri arasından birisini başkanvekili olarak seçer. 

Belediye meclisi; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde başkanveki-
lini seçmek için vali tarafından toplantıya çağrılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1) 



tÇİŞLERt KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2972 Sayılı Mahallf İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Sedmi Hakkında 
Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Teklifin geçici 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Sedmi Hakkında 
Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Teklifin geçici 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. (S. Sayısı : 1) 




